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Melodi: Erling Kusk

NA-DEM er Afko

M«m. ne^ccj- at

le-' v<^

ahccL

1.
NÅDEN er din dagligdag,
hverdagen, det nære.
Mennesker at leve med
nåden er: at være.

2.
Nåden er den kærlighed
som blev grundløst givet.
Nåden er den hverdag som
binder dig til livet.

3.
Nåden er et ord fra Gud
over alle dage.
Nåden er når alt er tabt
at få alt tilbage.

4.
Nåden er hver levet dag,
hvert tilfældigt møde.
Nåden er det levende,
som står op af døde.

5.
Uden håb og uden Gud
la'r vi døden råde.
Tro og håb og kærlighed
får vi kun af nåde.
Johannes Møllehave 1975
Indledningsdigt i "Til glædens Gud".
Nr. 34 i "Teensangbog"} Unitas Forlag 1982.
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Melodi og sats: Otto Mortensen.
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1.
En brydende vår
forløsende, stærkt, over vandene går.
Hvor isens krystaller trak flager af død,
dér blåner reflekser i sollysets glød.
Dér vækkes i lynglimt det sortgrønne hav
som døde af grav.

Hvor
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2.
Forladelsens ord
som vårvinde over den frostbundne jord fra livsordets kilde, hvor kærlighed bor,
så alt det, som døde, nu vokser og gror
og rødmer som glæden i legende børn
- som blomstrende tjørn.

3.
I ufredens rum,
hvor liv lægges øde og smerte gør stum.
Der hviskes det tavst mod en tåreløs kind
og bryder mod sorgens forstenede sind.
Så drømme kan spire af ordløses råb
til gryende håb.

4.
Hvor angsten fik plads
og tomheden runged i sale af glas,
hvor intethed hersked med isnende hånd,
der blæser nu kærligheds skabende ånd.
Der brydes den pigtråd, der hegned som tjørn
for menneskers børn.

5.
Vor fremmede jord
skal grønnes igen ved forløsningens ord.
Guds kærligheds magt i opstandelsens tegn
genskaber vor verden som menneskers egn.
- Forjætter os tyst bag ved dage og år
Din evigheds vår.
Lisbeth Smedegaard Andersen
Fra samlingen "År og dag.12 salmer",
i HM 1983/1 s.62f.

1983, jfr.

anm.
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NOTER TIL HANS THOMSSENS SALMEBOG
AF

NIELS KNUD ANDERSEN

1. Titelbladet. Hans Thomissens Salmebog 1569 er vor første "auto
riserede" salmebog. Som titelbladet viser, hed den Den danske Psalmebog, det har ingen været i tvivl om. Men nu er Jens Lyster kommet
i tvivl:
"Hvorfor omtaler det ældste vidnesbyrd om Th, det autoriserende
kongebrev af 5.november 1569, konsekvent Th som den "Ny Psalmebog",
skønt den jo vitterligt hedder "Den danske Psalmebog"? Hed den nu
også det i 1569?
Forskerne burde have været onmærksom på dette problem. En kgl.for
ordning, "affattet af jurister eller andre, der kender værdien af
det præcise udtryk og som, når de formulerer sig upræcist, har en
ganske præcis mening med det", bør læses med omhu af historikeren.
Men forskerne har åbenbart ikke studset over denne "påfaldende
discrepans". Lyster gør opmærksom på, at Benedichts (Th.s bogtryk
ker) octavudgave fra 1592 har ændret titlen til Den ny Danske Psal
mebog, ligesom duodezudgaven fra samme år hedder En Ny Psalme-Bog.
Og nu går han tæt på titelbladet fra 1569:
Trykkeåret findes kun i kolofonen, altså ikke på titelbladet, der
ikke nødvendigvis behøver at være det oprindelige. Det er før set,
at et titelblad eller et titelark er blevet udskiftet i en del af
et oplag. "Det kan ikke udelukkes, at 1.oplaget fra 1569 er lance
ret som "En Ny Psalmebog", men at navnet hurtigt er ændret til "Den
danske Psalmebog"". Herfor taler også undertitlen, "formeret oc
forbedret" plejer først senere udgaver at være, det virker påfal
dende ved en 1.udgave. "Hvis derimod bogen har heddet "En Ny Psal
mebog" fra starten, giver det god mening at annoncere den som "for
meret oc forbedret", nemlig i forhold til forgængeren, Tausens sal
mebog, der også hed "En Ny Psalmebog"" (s.309). Endelig henvises
til biskop Niels Jespersens Graduale 1573. Det er "en kendsgerning",
at Jespersen i fortalen blad 6r anvender betegnelsen "den Ny Psal
mebog" og ikke Den danske Psalmebog om Th. Summa summarum: "Sammen
med det førnævnte kongebrev vidner Gradualet om et nu tabt 1.oplag
af Th" (s.312) - et nyt og interessant forskningsresultat fra sog
nepræsten på Sjællands Odde.
Da vi i 1953 fik ny salmebog, kaldte vi den i begyndelsen "den ny
salmebog", senere blot "salmebogen", omtales den overhovedet ved
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sit rette navn. Den danske Salmebog? Den der har konciperet det
brev, som Frederik II underskrev "i feltlejren for Varberg" d.5.
nov. 1569, har næppe udtrykt sig med den præcision, som Lyster
tillægger ham. Hvor ofte må vi ikke under læsningen af ældre breve,
ikke mindst fra 16.årh., sukke over, at brevskriveren ikke har for
muleret sig med den præcision og klarhed, som vi kunne ønske. Hvad
mener han egentlig? Det gælder dog ikke dette brev, men man kunne
med Lysters rigorisme anke over, at Thomissens navn ikke skrives
korrekt i en officiel skrivelse. Han kaldes Tomessen. Hed han det?
Måske til daglig, men i fortalen til den salmebog, sagen drejer sig
om, underskriver han sig Thomissøn. Men i øvrigt kan jeg ikke se,
at dette kongebrev indeholder særlige problemer, og navnlig kan jeg
ikke finde noget holdepunkt for Lysters anvendelse af det.
Brevet begynder: "Viider att oss Elskelige hederlig oc hoglerd
mand mester hans tomessen sogne prest tiill wor Frue kirke vdj wor
kiøbsted kiøbnehaffn haffuer nu Religionen tiill beste ladit vdgaa
en psalmebog som er aff the hoiglerde vdj vort Vniuersitet i kiobnehaffn offuerseet oc approberit huilken wij ville skall brugis
offuer alt riigit" (KS l.r.I, s.140). I det følgende omtales bogen
fire gange. Superintendenterne skal sørge for, at der købes "en
aff for
ny psalme bøger" til hver kirke. Alle kirker skal eje
"thend Danske Bibel for

ny psalme bog Ordinantzen oc Manualen"

(hed den det?) samt "gradualen", som biskop Jespersen med det første vil lade trykke. Desuden skal "thenne for
ny psalmebog brugis
vdj alle scholerne oc ingen anden", og endelig forbydes det at marne
ne
kedsføre andre salmebøger "end for
ny psalme bøger som for
Me
ster Hans Tomessen haffuer ladit vdgaa".
Bogen introduceres altså som "en psalmebog", som Hans Thomissen
har udgivet, titlen anføres ikke, og i det følgende omtales den
blot som "den ny psalmebog". Der er i brevet intet som helst der
taler imod, at den omtalte ny salmebog har været Den danske Psal
mebog. Men naturligvis - for nu straks at imødegå Lysters indven
ding - fremgår det heller ikke af brevet, at den hed sådan. Man
kunne i den sammenhæng også nævne det nye kongebrev af 19.marts 1575
(KS 2.r. V, s.880), hvori Frederik II efter kun få års forløb må
foretage visse begrænsninger i det alt for vidtgående privilegium
fra 1569. Kongen henviser indledningsvis til, at han "nogen Tid for
leden haver gjort en Forordning, at den danske Psalmebog, som Mester
Hans Thomesen lod udgaa, skulde bruges i alle Kirker og Skoler over
alt Riget".
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Dernæst titelændringen i de to udgaver fra 1592. Lyster glemmer
her at gøre opmærksom på tilføjelsen i undertitlen, "Oc nu paa Ny
prentet igen..." og "Oc nu paa det ny forbedret/ Oc tryet vdi den
ne lille Form...", der tilstrækkeligt motiverer, at ordet "ny" nu
er indføjet i hovedtitlen.
2. Forholdet mellem Th og Jespersens Graduale 1573. Lyster har
gjort den interessante iagttagelse, at tekstændringer i Th.s 2.
udg. (B, udat., 1570-73) genfindes i Gradualet, som derfor må have
anvendt B som forlæg. Småvarianter i stavemåde og tegnsætning peger
i samme retning. Da Jespersens fortale er dateret d.l.juli 1573, må
B have foreligget, i hvert fald i korrektur, nogen tid forinden.
Lyster stiller derfor spørgsmålet, om Gradualets årelange forsin
kelse skyldes, at Jespersen har måttet vente på Thomissens "udspil",
først Th 1569, og dernæst B-udgaven. Denne behøver han kun at have
kendt fra korrekturark, tilsendt fra den fælles bogtrykker. Herved
forklares også, hvorfor B.s titel tilsyneladende er Jespersen ube
kendt, idet han i forordet kalder den "den Ny Psalmebog", hvilket
(som ovenfor nævnt) bliver et nyt argument for et nu tabt 1.oplag
af Th (s.311f).
Det er lidt anstrengt, og lidt forvirrende med de løse korrektur
ark. At Jespersen omtaler Th som "den ny salmebog" er efter mit
skøn irrelevant for spørgsmålet om dennes oprindelige titel. Den
nye forklaring på Gradualets mærkelige årelange forsinkelse over
beviser mig heller ikke. Frederik II havde i brev af 12.jan. 1567
påbudt biskoppen og professorerne i København at sørge for, at Gra
dualet, som de har "overlæst" og godkendt, nu med det første bliver
trykt og færdiggjort. Jespersens manuskript har altså foreligget
nogen tid før dette tidspunkt, og han har næppe "for at vente på
Thomissen" turdet sinke udgivelsen af den bog, som kongen utålmodigt
gik og ventede på. Det må stadig skyldes den overbebyrdede bogtryk
ker (Rørdams universitetshistorie IV, s. 210. R.Paulli: Lor.Benedicht
s.XXIV).
Men vigtig er Lysters påvisning af den nære forbindelse mellem
Gradualet og Th. Det gælder ikke blot B.s tekstvarianter, men også
ortografien. En sammenligning mellem Th 1569 og Gradualet viser, at
der er tale om en fuldstændig ensartet ortografi, kun i anvendelsen
af store og små bogstaver konstateres småafvigeiser. Hertil kommer,
at sprogbrugen for nogle ords vedkommende er vaklende i begge skrif
ter, således at der snart anvendes stort, snart lille bogstav, men
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Fig.l. Det omstridte titelblad.
Hogle af linierne er trykt med rødt
og derved fremhævetj det gælder lin.
2-43 Thomissens navn og nederst tryk
kested og bogtrykker.
Sammenlignet med de tidligere salme
bøger er det mest bemærkelsesværdige
vel, at "uddraget af den hellige
skrift" om salmerne, nu er udeladt i
titlen. I stedet er digterens navn
føjet til salmerne, først og frem
mest Luthers, "til vidnesbyrd om, at
vi i Danmark og Norge prædiker og
bekender den sande evangeliske lære,
ligesom den i Wittenberg lærdes af
Luther og Melanohthon". Reformations
tidens evangeliske biblioisme er ble
vet til den sande lutherske lære.
Man kan undre sig over, at titel
bladet til den offic-ielle kirkesal
mebog reklamerer med de nye salmer,
bogen indeholder, ligesom bogtrykkersalmebøgeme. Er det måske Benedicht og ikke Thomissen, der har la
vet titelbladet?
Malling VIII, 42 siger, efter en
rosende omtale af Thomissens salme
bogsarbejde, "Efter 400 års forløb
har vi (ni. salmebogskommissionen)
valgt hans titel til den nuværende
danske salmebog".
Er det hans titel?
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ofte på samme sted i begge skrifter (som eksempel blandt mange
andre kan nævnes "Guds bud". Gr.15-16, Th 151, begge har de sam
me steder "Bud" og "bud", i alt 4 gange). Dette viser, at man
har trykt Gradualets salmer efter Th. Den ensartede ortografi
kan kun skyldes trykkeriets korrektør, noget tilsvarende fore
kommer endnu ikke hos private og end ikke i kancelliet. Salme
teksterne i Th og Gradualet er altså hverken Thomissens eller
Jespersens, men trykkeriets.
Endelig det omstridte titelblad 1569. Det må indrømmes, at for
muleringen efter vor sprogfornemmelse forekommer inkonsekvent og
usammenhængende, hvilket måske kunne tyde på, at den ikke er op
rindelig. Man kan pege på flere ting, men Lysters forslag "En Ny
Psalmebog" er lidet opfindsomt, for sådan hed jo den gamle, og
Benedichts nye "rigssalmebog"

(med det danske rigsvåben i helsi-
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desgengivelse bag på titelbladet) må naturligvis hedde noget an
det end Vingaards gamle bogtrykkersalmebog. Nej selve navnet Den
danske Psalmebog er velvalgt. Det forekommer flere gange i for
talen, og som det ofte er tilfældet, er hele titlen uddraget af
denne, som vi nedenfor skal se. Men det er desuden i bedste over
ensstemmelse med tidens krav om uniformitet. Danmark har nu fået
sin officielle, eneberettigede salmebog, der skal bruges i alle
kirker og skoler, med forbud mod at forhandle andre (aldrig har
en ny salmebog haft en så gunstig indkøringsperiode. Bogtrykke
ren i Lybæk brændte inde med sit 1568-oplag. KS 1971, s.58 flg.).
I overensstemmelse med tidens voksende dogmatisk-kirkelige ens
retning er der i Danmark kun én salmebog, nemlig Den danske Psal
mebog .
Men undertitlen er mærkelig og ved nærmere eftersyn skruet for
kert sammen. Sidste led, "formeret oc forbedret", står underligt
påklistret. Det er jo en velkendt kliché fra danske og tyske (gemehrt und gebessert) salmebøger, hvorved bogtrykkeren reklamerer
for de nyheder, der nu er kommet til. Men i vort tilfælde synes
det mindre velanbragt, da mere end halvdelen af salmerne er nye.
Lad gå hvis der stod "met mange Christelige Psalmer formeret oc
forbedret", men da ordene "Ordentlig tilsammenset" går forud som
den første og vigtigste tilføjelse og selvsagt gælder hele redak
tionsarbejdet - Th.s nye saglige inddeling af hele salmestoffet må disse mange kristelige salmer være alle bogens salmer, gamle
som nye. Sidste led står derfor rent logisk ikke parallelt med
det foregående. De to led passer ikke sammen. Er det virkelig
"den omhyggelige Thomissøn" (jf. Malling nedenfor), der udtrykker
sig således?
Og nu da tvivlen er vakt, kan der også peges på udtrykket
"Christelige Psalmer". Sådan siger en rigtig hymnolog og teolog
ikke, og det gør Thomissen heller ikke. Udtrykket forekommer ikke
i hele salmebogen, hvorfor skulle han da sætte det på titelbla
det? Han taler om "kristelige" lovsange og åndelige viser, til
forskel fra de verdslige. Han nævner Luthers "skøne tydske Psal
mer" (fortalen b 2r, jf. 3r), og siger en enkelt gang "skøne oc
Gudelige (opbyggelige) Psalmer" (register V), men "kristelige"
salmer forekommer ikke.
Undertitlen er formuleret på grundlag af fortalen, hvor de sæt
ninger, den bygger på, lyder:
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"Psalmerne haffuer ieg set ordentlig (ordnet, i orden) oc
skifft dem vnder vor Christendoms Hoffuit-Artickler".
"Denne Psalmebog formerit met mange Christelige Sang (hen ved
150)" .
Korrekt skulle undertitlen altså lyde sådan:
"Met Psalmerne set ordentlig vnder vor Christendoms HoffuitArtickler. Oc met mange Christelige Sang formerit".
Th.s "met mange Christelige" foran "Sang"

(bruges uændret i fler

tal) er altså i titlen flyttet hen foran "Psalmer", og "Sang" ude
ladt; deraf miseren. Den rekonstruerede titel giver god mening, om
trent sådan ville Thomissen sikkert have formuleret sig, hvis det
var ham, der havde skrevet titlen. Men hvem er det da? Svaret fin
der vi i Benedichts efterskrift sidst i bogen, hvor det hedder:
"..denne Psalmebog met mange Gudelige Psalmer/ aff..Hans Thomissøn..Ordentlig oc flittelig tilsammenset/ formerit oc forbedrit".
Overensstemmelsen med titlen er slående, lige bortset fra "Gude
lige" i stedet for "Christelige".
Som argument for at "Christelige Psalmer" er Benedichts udtryk
kan desuden henvises til titlen på hans tysk-danske salmebog (1582
flg.): Geistliche Psalmen, Lider vnd Lobgesenge...Aandelige Psalmer,
Viser oc Loffsange, og til hans sangblad med to salmer (1582) : Tuen
de Aandelige Psalmer (Paulli: Benedicht s.70.121). Den vanlige
sprogbrug er "salmer og åndelige sange", hvor "salmer" betegner de
bibelske salmer og salmebearbejdelser og derfor ikke forbindes med
"åndelige", "kristelige" og lign. kvalificerende adjektiver. Bene
dicht bruger altså betegnelserne salme og sang i flæng, så han end
og kan tale om "åndelige salmer", hvilket er usædvanligt (jfr. HM
1981, s.18f. 31f.) .
Det er nu nærliggende at spørge, om det også er Benedicht, der
har fundet på Den danske Psalmebog til den nye udgave. Navnet fore
kommer flere gange i fortalen, men det anvendes her for første gang
som bogtitel, som navn på en bestemt udgave af salmebogen. Thomis
sen bruger det ikke i denne betydning. Han siger at Claus Mortensen
i Malmø i 1528 udgav "den første Danske Psalmebog". Den blev "for
bedrit"

(forøget) i 1529 og 1534 og flere gange genoptrykt. I 1544

lod Hans Tausen "den danske Psalmebog vdprentis forbedrit". Videre
skildrer Thomissen, hvorledes han i Ribe, hvor han som skolemester
skulle lede ungdommens kirkesang, søgte at finde frem til de rette
melodier, ligesom han oversatte nye tyske salmer, "paa det ieg i
nogen maade kunde, mig oc andre til bæste, hielpe oc forbædre den
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Danske Psalxnebog" . Han fortsatte sit salmebogsarbejde efter at være
kommet til København, og fortæller derpå om "denne Psalmebog", dens
tilblivelse og indhold. Her er altså tale om den danske salmebog som
historisk størrelse, dens fremkomst og udvikling gennem forskellige
udgaver, arbejdet med at "forbedre" den, hvortil Thomissen også ger
ne vil yde sit bidrag. Om han selv ville kalde denne sidste udgave
med det lidt prætentiøse navn den danske salmebog, får stå hen.
Det var i alle tilfælde et godt navn, i pagt med "tidsånden" som
ovenfor vist, og jo også i Benedichts favør. Det understregede hans
monopol som salmebogens udgiver, og han har måske også håbet derved
at gardere sig mod, at nogen senere kom stikkende med En Ny Psalme
bog .
Det skete som bekendt alligevel, og herover besværer Benedicht
sig i forordet til sin nye duodezudgave 1586

(den ældste bevarede).

Skønt han "met stor Bekostning oc megen wmage" har trykt "den her
lige oc skøne Psalmebog/ som salige M. Hans Thomissøn vdi sin tid
haffuer tilsammenset...", og skønt den efter kongens befaling "skul
de brugis vdi alle Kircker oc Scholer/ (oc ingen anden) offuer all
Danmarck", så erfarer han dog daglig, at dens salmer trykkes både
her og der, i mindre udgaver, men dog "extraheret vdaff Salige M.
Hansis Psalmebog". Da han vedr. denne "vaar forligt" med Thomissen,
"oc for hans wmage oc Arbeide/ effter hans egen vilie oc begæring/
haffuer fornøiet oc fyllistgiort...", så mener han også at have ret
til at udsende mindre og billigere udgaver (Dals efterskrift til
facsimileudg.s.42).
Vi får her nogle interessante oplysninger om Benedichts forhold
til Thomissens salmebog. Vi forstår, at han har investeret meget i
bogen, både arbejde og "risikovillig kapital", hvad også hans efter
skrift 1569 understreger. Dernæst hentydes til den aftale, der har
foreligget mellem parterne. Det synes heraf at fremgå, at Thomissen
har fået honorar for sit arbejde efter ønske, hvorefter udgiverret
tighederne tilhører Benedicht som bogens forlægger og udgiver. Han
må også have haft med bogens tilrettelæggelse at gøre. Datidens
bogtrykkere var jo ikke blot bogtrykkere i vor forstand. Vi ser da
også, at Benedicht i sine bøger lejlighedsvis selv optræder som
oversætter og bearbejder, forfatter af fortale og dedikation, od2)
byggelige småstykker etc.
Vi kan her nævne hans bønnebog - Nogle
merckelige Bøner/ kortelig at Bede. Desligeste nogle deylige Spraak
aff den hellige Scrifft Til it Gensuar aff Gud (1562flg.) - hvis
bønner er hentet fra forskellige samtidige skrifter, medens han å-
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benbart selv har tilføjet bibelordene, under hvilke hans initialer
L.B. står. Til salmebogens nye duodezudgave 1586 har han, som vi
ovenfor har set, skrevet forordet (udvidet 1592), titlen må også
skyldes ham, og Lyster (s. 326) har sikkert ret i, at det også er
ham, der har redigeret bogen. At Benedicht ikke følte sig bundet af
den autoriserede 1569-salmebogs titel ses af, at da han efter de tre
første udgaver og nogle års pause i 1592 atter trykte kirkesalmebo
gen, er titlen ændret til Den ny Danske Psalmebog. Det er den samme
bog, det nye består blot i, at den nu er trykt igen, hvad også frem
går af tilføjelsen i undertitlen.
Det ovenfor nævnte, der kunne suppleres med meget andet, må være
tilstrækkelig dokumentation for, at Benedichts virke ikke er begræn
set til den tekniske side af bogfremstillingen. Heri er der efter
datidens forhold intet usædvanligt. Deter derfor næppe for dristigt
at antage, at det som ovenfor foreslået også er Benedicht, der i
1569 har lavet Th.s forside, på grundlag af Thomissens forord.
Er dette tilfældet, får det visse konsekvenser for "Mester Hanses
Psalmebog", ja faktisk bliver der en teoretisk mulighed for, at Ly
ster (s. 3o9) kan have ret i, at bogen fra starten har heddet noget
andet. Thomissens forord er dateret lo. august 1569. Forord hører
som regel til det sidste der bliver færdigt, inden bogen går i tryk
ken. Det må også have været tilfældet her, da Benedichts korte efter
skrift er dateret 8. september. Kort efter må bogen være færdigtrykt,
thi allerede 5. november undertegner Frederik II "i feltlejren for
Varberg" brevet om dens autorisation? af brevet fremgår, at bogen
nu er udkommet.
Nye kirkelige bøger skulle efter kirkeordinansens bestemmelser
censureres af universitetet, og Thomissen oplyser da også, at hans
salmebog er "offuerseet aff de Høylærde/ som læse den hellige
Schrifft/ oc de andre Professoribus her i Vniuersitetet" ( d 3r).
Dette er selvsagt sket inden trykningen, det fremgår også af frem
stillingen hos Thomissen, og naturligvis ville Benedicht ikke begyn
de på et så kostbart foretagende, inden han havde fået grønt lys til
det. Thomissens forord har altså ikke været med i det manuskript,
som han indleverede til de højlærdes censur - jfr. Gradualet, hvis
fortale er dateret 1. juli 1573, medens det af kongebrevet af 12.
jan. 1567 fremgår, at censuren på dette tidspunkt har fundet sted.
Th.s forord og dermed dens titel er altså senere, men formentlig har
den salmebog, som Thomissen indleverede til censur, også haft et navn,
hvad det så har været.
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Til sidst skal peges på et forhold der synes at vise, at salme
bogssagen, efter at bogen nu er overgivet til Benedicht, er ved at
glide Thomissen af hænde. I forordet siges, at bogen udgives med
kongens "beuilling oc befaling". Hvad dette nærmere indebærer vides
ikke, men det vidtgående privilegiebrev af 5. nov. 1569 synes sna
rere udvirket af Benedicht end af Thomissen. Benedicht havde et
nært forhold til Frederik II. I 1565 havde han endog fået kgl. be
villing som eneberettiget bogtrykker i landet, et monopol der selv
sagt ikke lod sig opretholde. Salmebogs-privilegiet er ligeså uigen
nemtænkt. Ikke blot skulle Th indføres i alle kirker og skoler, men
det blev samtidig forbudt at sælge eller købe andre salmebøger. Det
lod sig ikke gennemføre. Benedichts kirkesalmebog var alt for stor
og dyr (dog ikke "så dyr som en ko". Dal s. 12. Lyster i HM 1976,
s. 83. Det var Chr. Ill's Bibel!) for menigmand og for latinskole
disciplene. Der var stadig behov for de tidligere mindre og billi
gere udgaver, der desuden indeholdt søndagens kollekter, epistler
og evangelier, Luthers katekismus m.m. Det var praktiske lommeudga
ver, gode at have med på rejse i stedet for verdslig morskabslæs
ning. Allerede i 1575 fik biskop Poul Madsen da også Frederik II
til ved det ovennævnte kongebrev at ophæve forbudet mod de små sal
mebøger, bl.a. med den begrundelse, at de alligevel blev trykt i
udlandet.
Når vi læser Thomissens forord, får vi et førstehåndsindtryk af
den levende interesse og nidkærhed, for ikke at bruge stærkere ud
tryk, hvormed han omfattede den nye lutherske sang, den danske sal
mebog og arbejdet med at "forbedre" den. Det kan umuligt have været
Thomissens ønske, at hans arbejde med ét slag skulle standse hele
denne udvikling og dermed hindre al fornyelse. De små salmebøger,
som forbudet er rettet imod, er alle, så vidt vi kender dem, senere
optryk af den udgave, som Thomissen kalder Hans Tausens forbedrede
danske salmebog. Det kan umuligt have været efter hans ønske, at
der nu ligefrem blev udstedt forbud mod dem. Tværtimod synes det
bedre at stemme med fortalens ånd og intentioner, at disse private
udgaver, med optagelse af senere tilkomne salmer, efter få års for
løb atter bliver tilladt.
2. Nye salmer. Th er en ny salmebog også i den forstand, at den
bringer talrige nye salmer. Skønt praktisk talt alle de ældre er
optaget, er dog mere end halvdelen nye. I det følgende vil vi un
dersøge, hvor mange det drejer sig om, helt nøjagtigt.
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Hans Thomissen oplyser i forordet, at bogen indeholder 268 salmer
(bl. d 4r). Det er en nyttig oplysning, da han ikke har nummereret
dem - denne geniale opfindelse hører en senere tid til. Registret
sidst i bogen henviser derfor stadig til det blad, hvor den pågæl
dende salme står. Dog er der her sket et lille fremskridt, idet det
ved et punktum eller et kolon efter bladtallet angives, om salmen
står på bladets recto- eller versoside. Man kan undre sig over, at
Th ikke har salmenumre, eftersom Babsts Geistliche Lieder 1545 flg.,
den førende lutherske salmebog og Thomissens vigtigste kilde, har
indført fortsat nummerering af alle salmerne. Thomissen er her gået
en anden vej. Som ovenfor berørt har han sammenstillet salmerne ef
ter indhold i 2o afsnit, efter "vor Christendoms Hoffuit-Artickler"
(fortalen), som det også fremgår af indholdsfortegnelsen foran i bo
gen. Medens bogen altså ikke har løbende nummerering, er salmerne
indenfor hvert afsnit - vel for herved at fremhæve den kirkelig-dog
matiske inddeling - udstyret med et stort romertal. Sammentæller vi
nu antallet af salmer i hver gruppe, bliver resultatet ganske rig
tig 268.
Thomissen har optaget hele reformationstidens salmedigtning, som
vi kender den fra de tidligere salmebøger, af oversættelser dog kun
én af hver salme (med et par undtagelser), "for enigheds skyld", nem
lig den som bruges i København. Desuden udelader han prosaoversæt
telser af de bibelske salmer. Disse ældre salmer er nu "formerit"
med mange kristelige sange, i parentes tilføjes "hen ved 15o"

(bl.

d 3r) .
Malling har, meget fortjenstfuldt, udarbejdet en alfabetisk for
tegnelse over nye salmer i Th, og samtidig undersøgt, hvor meget der
er overtaget fra de tidligere salmebøger (Dansk Salmehistorie VIII,
47. 6o f.). Resultatet bliver 146 + 123, ialt 269, altså én mere end
Th.s 268. "Tilbage bliver en difference på 1, som jeg ikke kan gøre
rede for". Malling trøster sig med, at "den nøjagtige Thomissøn har
formodentlig gjort det samme regnestykke og har ikke kunnet få det
til at passe helt, men nøjes med at skrive, at der af nye salmer er
"hen ved 15o"" (s. 47).
Om Thomissen har gjort samme regnestykke får stå hen, men hvad er
forklaringen på Mallings "difference på 1"? Forklaringen er den, at
Puer natus in Bethlehem og It barn er fød i Bethlehem (bl. 19v) er
trykt som latinsk-dansk vekselsang vers for vers og derfor kun har
ét nummer, nr. XVI i gruppen Om Christi Fødzel. I En Ny Psalmebog
1553 står de adskilt, den sidste i 2. tillæg og den første i 3. til-
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læg med de latinske sange. Malling lader dem derfor gælde for to
og glemmer, at de i Th er trykt sammen, hvad han iøvrigt omtaler
s. 49. I virkeligheden indeholder bogen altså 269 og ikke 268 sal
mer.
Til Mallings beregning af gammelt og nyt i Th er der endnu et par
bemærkninger at gøre. Han undersøger, hvad der er optaget fra de
tre tidligere salmebøger: 1529, 1533 og 1553, men tager ikke hensyn
til, at den danske salmebog jo blev optrykt 4-5 gange i årene fra
1556 til 1568 af to bogtrykkere i Lybæk. Disse udgaver er ikke me
get forskellige fra 1553, men vi finder dog her Behold os Herre ved
dit Ord, der altså skal registreres som "gammel" og slettes i li
sten med nye.
Malling gør opmærksom på, at Thomissen i registret har sat sit
oversættermærke ved En vise ny ville wi nu quæde (Luthers Ein neues
Lied). Den må altså regnes som ny, selvom han har overtaget adskil
lige linier fra den tidligere oversættelse, som findes i 1553-udgavens 2. tillæg og ifølge overskriften er "fordansket aff M. Hans
Taussen". Men Malling har overset, at Thomissen også har sat sin
oversætter-stjerne ved Den ypperste Høytid og Fra Himmelen kom den
Engle skar. De må derfor efter samme princip også registreres som
nye, selvom de tidligere er oversat. Af sidstnævnte (Luthers Vom
Himmel kam der Engel Schar)

findes i 1553 en ældre oversættelse,

som Thomissen har benyttet. Af Den ypperste Høytid (Festum nunc ce
lebre) er i 1553 kun dette vers oversat. Thomissen har rettet tek
sten og tildigtet 5 vers og dermed oversat hele hymnen, så han i
dette tilfælde med større ret kan betegne oversættelsen som sin.
Resultatet bliver altså, at af Th.s 268 (269) salmer er de 147
nye. Det må dog tilføjes, at det ikke i alle tilfælde er "nye sal
mer" i vor forstand. Det er nye tekster i salmebogen, men i nogle
tilfælde er det gamle kendinge i nyt klædebon. Det gælder f.eks.
de tre nytestamentlige sange, Marias lovsang, Sakarias' lovsang
og Simeons lovsang, der allerede er oversat i 1529, den gamle over
sættelse er nu udskiftet med teksten fra Christian Ill's Bibel.
Ofte er det gamle ting, der er taget frem påny, danske senmiddelal
derlige sange i revideret skikkelse, enkelte latinske strofer fra
den katolske tid, etc. Tyske oversættelser indtager stadig en stor
plads, men mest bemærkelsesværdigt i forhold til tidligere er de
mange selvstændige danske salmer. Alt i alt en betydelig fornyelse
af den danske salmeskat. En gennemgang af hele materialet, bortset
fra enkelte småting, findes hos Widding (Dansk Messe, Tide- og Psalmesang 1528-73) II, s. 97-168.
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De nye salmer fik en krank skæbne, sammenlignet med de ældre. Må
ske har Thomissen været for ukritisk og optaget for meget, ligesom
hans egne bidrag fylder godt. Lidt statistik er her oplysende. Af
Th.s 269 salmer (regnet fra udgave B, hvori et nyt bidrag fra Niels
Hemmingsen er optaget) er de 123 med i Kingos salmebog 1699 (der
har 3oo nr.). Af disse 123 er de 73 gamle og kun 5o nye, altså en halv
gang flere af de første. Men forholdet er mere grelt, når vi erind
rer det store antal nye salmer i Th, nemlig 148 i forhold til 121.
Af de 121 gamle optages altså 73 i K, af de 148 nye kun 5o.
Måske har det spillet en rolle, at kun 4 af Th.s nye salmer findes
i Jespersens Graduale, der har ialt 62 danske salmer. Da biskop Jes
persen iflg. det ovennævnte kongebrev af 12. jan. 1567 må have af
sluttet sit arbejde engang i 1566, kan han ikke have sine salmer
fra Th. De fire nye behøver heller ikke stamme herfra. De to er af
Palladius (d. 156o), de to andre er oversættelser af Thomissen, som
han kan have fået direkte af denne. Malling VIII, 69 siger, at Gra
dualet "ikke indeholder nogen ny salme, men kun et uddrag af Th,
kun 62 danske salmer af de 268 i salmebogen". Forholdet er altså det,
at Gradualets salmer er aftrykt efter Th.s som ovenfor vist, men
Jespersen har udvalgt og tilrettelagt sine salmer før Th udkom.
3. Thomisaens egne salmer og oversættelser. I registret har Thomis
sen sat et solkors "hoss de Psalmer som ieg dictet haffuer", og en
stjerne ved dem, han har oversat, "paa det at ieg icke skulle siunis
at tillegge mig flere Psalmer/ end ieg dictet eller vdset haffuer"
(fortalen d 4r). Dette smukke og rigtige princip har han dog ikke
helt overholdt, efter vor opfattelse, men ophavsret og forfatterret
tigheder var jo heller ikke opfundet dengang. Givet er det, at han
i nogle tilfælde har ladet sig inspirere af og benyttet tysk for
læg til salmer, "som ieg dictet haffuer", ligesom han kan betegne
en oversættelse som sin, selvom den er afhængig af en tidligere.
Førsteudgaven af Th har 8 solkors og 37 stjerner, 2. udgave hen3)
holdsvis 9 og 39
. Thomissens egne salmer er overvejende gendigt
ninger af bibelske salmer, hvortil kommer tre frie digte, Den Christelig kirckis skøne naffn (bl. 193r), en læresalme om kirkens ken
detegn, Jesus Christus er opfaren (98v), om Kristi himmelfarts
"fruct nytte oc gaffn", og Christian III.s symbolum-vise. Til Gud vil
ieg sette all mit haab (276v). Den sidste må dog snarere betegnes
som en selvstændig gendigtning af det tyske forlæg, Zu Gott mein
Trost allein ich stell ". Niels Møller (Salmesprog og Salmetyper

8o

Th.s pestsalme er nr. XIIII i gruppen
Om Bøn os Taoksigelse. Billedet her er
sammenstykket af bl. 264r nederst og
264v. Bemærk overskriften, der ligesom
teksten peger mod det tyske forbillede:
"Ein Gebedt in der tydt der Pestilentzie,
vth dem xej. Psalm, in gesanges wyse gestellet”. Melodien kendes fra J. Walters
Wittenberg-korsangbog 1524 og fra Babst
1545 flg., der antagelig har været den
danske kildes forlæg. Den benyttes til
Hegenwalts Erbarm dioh mein o Herre
Gott - O Herre Gud benaade mig, oversat
1529, hvortil Th har en anden, måske
dansk melodi (Glahn 231. Widding II,
225. 246). Af årstallet over salmen kan
man måske slutte, at den - ligesom den
nedenfor nævnte Hvi tratzer du oo berømmer dig - også er udgivet særskilt. Det
er en lej ligheds sang til brug under da
tidens hyppige epidemier (Rørdam III re
gistret). Foruden pestbøgeme med deres
praktiske råd og anvisninger var der og
så behov for åndelig hjælp og trøst, jf.
Palladius' En Præservativ mod Pestilens,
1553, hvori han bl.a. peger på en række
af de bibelske salmer og om Si. 91 siger:
"Denne er den rette Hoffuit Psalme at
bede morgen oo afften mod Pestelentze.."
(Danske Skrifter II, 346). Thomissens
pestsang beholdt sin plads i salmebogen
indtil Kingo, hvor den er udeladt.

II, 83. 162) siger, at den efter
registret er digtet af Thomissen,
men snarere er "omdigtet af ham".
Af de seks salmebearbejdelser
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har i hvert fald de tre tysk forlæg. Fortørnis icke naar du end
seer (223r. SI. 37) er, som påvist af Widding (II, 117) afhængig
af Ludwig Hetzers Erziirn dich nicht o frommer Christ. De første
vers følger nogenlunde Hetzer, derefter går den danske digter vide
re på egen hånd.
Et tilsvarende forhold har Henrik Glahn (Melodistudier I, 27o.
272) påvist for Herre Gud lær mig mit endeligt (340v. Nogle vers
af SI. 39 og SI. 9o). De to første strofer er oversat efter en tysk
tekst (af ukendt forfatter), som findes i Le Maistres (kurfyrst
Augusts hofkapelmester) melodisangbog Geistliche und Weltliche
Teutsche Geseng, 1566. Når Thomissen i registret betegner salmen
som original, "er det tildels en tilsnigelse, idet de to første
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strofer må betragtes som oversættelse af Le Maistres tekst, medens
de tre følgende er nye".
Hertil kan føjes O Herre Gud i høyeste Thron (264r. SI. 91), Thomissens "pestsalme", der også har en tysk forgænger, Ach leue Her
im hochsten thron, af Rostock-professoren Lucas Bacmeister.

Den fo

rekommer første gang i Ferbers Rostock-salmebog 1577 - med over
skriften "Ein Gebedt in der tydt der Pestilentzie, vth dem xcj.
Psalm, in gesanges wyse gestellet", jf. Th - men antages at være
fremkommet under den store epidemi i Rostock 1565-66, da lo.ooo
mennesker omkom 4) . I København fik ulykken ikke et tilsvarende om
fang, men også i den følgende tid hører vi om epidemier, således i
1568 ^. Salmen har i Th årstallet 1569. Til forskel fra det tyske
6-liniede metrum har de danske strofer 8 verslinier. De udfyldende
ord og vendinger er ofte fra teksten i Christian III.s Bibel. Sam
menligner vi de to tekster vers for vers, undrer man sig unægtelig
over, at Thomissen vil regne sin pestsalme blandt dem, "som ieg dictet haffuer".

1.
Ach leue Her im hochsten thron/
Erbarm dy vnser dorch dyn Son/
Dyn macht ys groth/dyn hulp is ryck/
wy arme Sunder bidden dick/
Su an de noth darinn wy syn/
By dy is radt vnd trost allein.

2.
Erred vns van des Jegers stryck/
vnd dryff des Duuels gifft thorugg/
De schedtlick Pestilentz affwend/
deck vns mit dynem scherm behend/
Sy vnse borch vnd thouorsicht/
Ach Herr dyn gnad vorlath vns nicht.

3.
Als yunge Kucklin vns bewar/
mit dynen Flogeln vor geuahr/
Wend aff dat schreckent in der nacht/
De pyle so flegen in dem dag/
de Pestilentz so stinckende vert/
de suke so im Middag vortert.

1.
O Herre Gud i høyeste thron/
Offuer oss vilt du dig forbarme/
Oc for din allerkieriste Søn/
Fortrøste oc hielpe oss arme/
Din macht er stor/ din hielp er rig/
Gode raad hoss dig allene findis/
Wi arme Syndere bede dig/
Stil denne nød nu optendis.

2.
Hielp oss fra Jegerens snarer all/
Fra Dieffuelens gloende Pile oc list/
Den skadelig Pestilentzis qual
Affuend/ du est vor Frelser vist.
Som kyllinge smaa du vel beuar
Met dine vinger oss fra skade/
Vær du vort skiold imod all fare/
O Herre du oss icke forlade.

3.
O Herre vær min Beskermer sand
Lad mig for Nattens fryet ey grue/
(At ingen skreckelsse mig fange kand)
Eller for de Pile om dagen flue.
Den Pestilentz som vdi løndom
Oc vdi Mørcket sig fremsniger
Vend fra mig oc saa den siugdom
Som om middagen besuiger.
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4.

4.

Dyn torn ys grot vnd frit vmm sick/
dat veel lude vallen hastichlick/
Als gras im Veide dat huden steit/
den andern dach gar bald vorgeit/
Vorgith doch Her der gude nicht/
lath gnade syn in dynem gericht.

Din Vrede er stor oc dræber fast/
At megit Folck falder hastelig/
Som græss affhuggis met stor hast
Fortørris oc visner snarlig.
Straff oss dog icke i din grumhed/
Din godhed lad iblant oss kiendis/
Spar oss aff din miskundelighed/
I straffen lad din naade findis.

5.

5.

An dynem Wordt wy holden vast/
dar in du vns vorspraken hast
dat du de Vader wiliest syn/
vnd wy als dyne Kinder klein/
Darumm wy vnse thouorsicht/
Allein O Her setten vp dy.

Paa dit sande Ord wi trøstige staa/
Oc der til oss vist forlade/
At wi ere som dine Børn saa smaa/
Oc du vilt være vor Fader.
Thi er til dig all vor Tillid/
Du est all vor Tilfluct o Herre/
Til dig robe wi i Nødsens tid/
Lad intet ont oss forfære.

6.

6.

Den Englen auer vns befehl/
dat se de ylag affwenden sneil/
vns vp den henden dragen fyn/
wenn wy vp vnsen wegen syn/
dat vnse vote nicht st5ten an/
in dynem berope seker gahn.

Lad intet ont oss vederfare/
Lad ingen plage hoss oss være/
Befal ocsaa dine Engelskare/
At de skulle oss altid bære
Paa hænder sine/ oc vel beuare/
Naar wi i vore veye leffue/
Oc fri oss fra all fald oc fare.
I Guds kald wi saa trygge bliffue.

7.

7.

Help vns Her/ wy begeren dyn/
mit gnedigem antlath vns erschyn/
Wy ropen tho dy in der nodt/
Erhor vns nu du truwe Godt/
rith vth der nodt vnd dodes gewalt/
maeck vns tho ehrn/ vnd trdst vns bald.

Wi haffue dig kier aff hiertens grund/
Wi haffue stor lyst til dit gode.
Wi raabe til dig i denne stund/
Bønhør oc hielp oss fra vaade.
Ver hoss oss/ dit Ansict tiluend/
Fra dødsens nød du oss vdføre/
Din trøst oc beskermelse oss send
Til ære vilt du oss giøre.

8.
Lath vns dyn heil vnd gnade seen/
In dynem torn wy sus vorgahn/
Dat leeuendt friste vns gnedichlick/
vp dat wy mogen prysen dick/
Am lesten end dyn hulp vns send/
nim vnse Seel in dyne hend/ Amen.

8.
Din naade oc salighed der til
Wi bede du vilt oss vise.
Met it langt Liff du mætte oss vel/
At wi dig da kunde prise.
Vor Siel anam vdi din haand
Naar wi skillies fra dette ælende/
Det bede wi baade Quinde oc Mand/
Du oss den euig glæde sende.

Ovenstående har tydeligt vist, at Thomissens salme ikke er origi
nal, men afhængig af den nedertyske tekst fra første til sidste
vers. Hvad Widding (II, 154) og Niels Møller (II, 142) nævner som ka
rakteristisk for denne salmebearbejdelse, finder hermed sin forkla
ring. Det anføres, at det er en meget fri behandling af bibelteksten
dennes berettende og formanende ord er overalt omskrevet til direkte
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bøn, Thomissen udnytter ikke hele den bibelske salme, men har om
vendt flere udsagn, hvortil der intet tilsvarende findes i denne,
"I straffen lad din naade findis, v.4,8, er Thomissens egen bøn",
etc. Alt dette er altså ikke den danske digters fortjeneste. Der
er tale om en oversættelse fra begyndelsen til enden, og således
at vers svarer til vers; kun v. 2, 6-7 er taget fra det følgende
tyske vers. Men det større danske metrum kræver udfyldende linier,
og digteren tyr da til salmeteksten i Christian III.s Bibel, som
han har liggende foran sig. Som eksempel kan nævnes v. 3 ("At du
skal icke forferdis for Nattens gruelse/ Eller for Pilene som flue
om dagen. For Pestilentze som kommer snigendis i mørcket/ For Siugdom som forderffuer om Middagen"), v. 5, 6-7 ("Thi Herren er din
Tillid/ Den Høyste er din Tilfluct"), v. 6, 1-2 ("Dig skal intet
ont vederfaris/ Oc der skal ingen Plage komme nær din Bolig"),
v. 7, 2 og 8 ("Hand haffuer lyst til mig". "leg vil ... gøre hannem
til ære"), v. 8,3 ("leg vil mætte hannem met it longt Liff"). Alli
gevel kniber det med at få det hele med, i omtalen af englene v. 6
mangler den tyske linie 6,5, "At du skal icke støde din fod paa
en sten", stod der ellers at læse i den danske bibel. Ved således
at sammenligne det færdige resultat med det nedertyske forlæg og
med den danske salmeoversættelse kan vi følge Hans Thomissen under
arbejdet. Hans digterevner er ikke imponerende, hvad også de øvri
ge salmer og oversættelser viser (jf. de resp. steder hos Niels
Møller). De nødvendige rimpar kan være noget anstrengte, det kniber
med at få sætning og verslinie til at passe sammen (2,3. 6,4), billeddannende evne (4,3) og poetisk sprogbrug overhovedet er ikke rig
tigt hans felt.
Til Thomissens tre sidste salmeparafraser er der ikke påvist for
læg. Det drejer sig om 0 Gud hvor længe glemmer du (bl. 256r. SI.13),
Hvi tratzer du oc berømme dig (218v. SI. 52. Jf. Malling i HM 1972,
nr. 5, s. 2o-21) og Jeg løffter høyt op øyen mine (228r. SI.121 ).
De følger teksten! den danske bibel og er måske selvstændige.
Thomissens 39 oversættelser skal ikke omtales nærmere i denne sam
menhæng. En samlet fortegnelse findes hos Malling VII, 3ol. Vi har
ovenfor set, at han i et par tilfælde er lidt rask til at sætte sin
stjerne ved salmer, hvoraf der fandtes ældre oversættelser, den ene
med Tausens navn, som altså nu udelades. I denne forbindelse kan
også nævnes Forgeffuis er alt arbeide oc kaast (2o4v. Vergebens ist
all Muh' und Kost) og Dig tacker ieg kiere Herre (318r. Kolross'
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Ich danck dir, lieber Herre), der ligeledes stod i 1553-udgaven,
den første "fordansket aff M. Hans Taussen", den anden "Nu nylige
fordansket af Johanne Trugelli

(Jens Troelsen). Thomissen har ret

tet teksterne, dog ikke tilstrækkeligt til, at han vil betegne over
sættelserne som sine, men dog nok til at han udelader de to navne.
da det ikke længere helt er deres oversættelse. Det må være forkla
ringen. Der kan vel ikke være tvivl om, at det er ham, der har be
arbejdet salmerne, og i alle tilfælde optager han dem altså uden
Tausens og Troelsens navn .
(fortsættes)
NOTER
1. Jens Lyster: Hans Thomissøns salmebog - mutatis mutandis. Et bidrag til
Dansk Salmebogshistorie 1569-16o8, i Hvad Fatter gjør ... Boghistoriske, lit
terære og musikalske essays tilegnet Erik Dal, 1982, s. 3o8. Frederik II.s
brev af 5. november 1569 er trykt i Kirkehist. Saml. (cit. KS) 1. r. I,
s. 14o-42. Salmebogen er lettilgængelig i Erik Dals facsimileudgave 1968.
2. Paulli: Lor. Benedicht s. XXVII m. henvisn. Lyster s. 326 og i KS 1976 s.76 f.
K. Gierow: Den evangeliska Bonelitteraturen i Danmark 1526-1575 , s.329.
3. Malling: Hans Thomissøns tilføjelser i salmebogens 2. udgave, KS 197o, s. 51.
Om Thomissens egne salmer, Widding II, 153 flg. Malling VII, 3ol f.
4. J. Bachmann: Geschichte d. evang. Kirchengesangs in Mecklenburg, 1881, s. 62 f.
Salmen er trykt hos Bachmann s. 63, hvorfra den er gengivet her. En senere
højtysk oversættelse, Hamburg 1598, findes i Wackernagel: Das deutsche Kirchenlied V, 342. Salmen blev optaget i adskillige tyske salmebøger.
5. Rørdam II, 56. Bjørn Kornerup: Vor Frue Kirkes og Menigheds Historie s. 25o f.
Kornerup antager, at Thomissen har digtet sin pestsalme under den store epi
demi i 1564.

KURZFASSUNG
Die Abhandlung bringt drei selbståndige Untersuchungen zum KGB (= Kirchengesangbuch) Hans Thomissens aus dem Jahre 1569, dem ersten dånischen "autorisierten"
KGB.
1. Das Titelblatt. Jens Lyster hat neulich darauf hingewiesen, dass das Buch sowohl im autorisierenden Erlass des Konigs vom 5. November 1569 als auch im Vorwort zu Niels Jespersens Graduale 1573 das Neue KGB - den Ny Psalmebog - genannt
wird, wåhrend sein Name ja Den Danske Psalmebog ist. (vgl. die Wiedergave des Titelblatts, S. 71). Er vermutet deshalb, dass eine jetzt verschollene erste Auflage des Buchs En Ny Psalmebog (Ein Neues KGB) hiess, und seine Auffassung wird
gestutzt durch den eigentumlichen Untertitel der 1592’er Ausgaben. Lysters Argumente werden zuruckgewiesen, u.a. wird darauf hingewiesen, dass an der Tatsache,
dass das Buch als "das neue KGB, das Meister Hans Thomissen herausgegeben hat"
erwåhnt wird, nichts sonderbares ist. Ausserdem wird auf eine Reihe von Fakten
hingewiesen, die anscheinend beweisen, dass der Buchdrucker Lorentz Benedicht das
Titelblatt auf Vorlage von Thomissens Vorrede aufgesetzt hat. Hierdurch wird auch
der inkonsequente Untertitel erklårt. Die Vorrede ist vom lo. August 1569 datiert,
die kurze Nachschrift vom 8. September, kurz danach war das Buch fertiggedruckt.
Vor dem Druck war es von den Professoren an der Universitåt zensiert worden. Die
Vorrede und damit auch das Titelblatt war also dem Manuskript, das Thomissen zur
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Zensur ablieferte, nicht beigefugt. Benedicht ist vermutlich der Herausgeber und
damit auch finanziell verantwortlich. Der konigliche Erlass gegen den Verkauf
anderer KGB'er wird kaum nach den Wunschen Thomissens gewesen sein.
2. Neue KLdr. Thomissen erwåhnt im Vorwort, dass das Buch insgesamt 268 KLdr
(= Kirchenlieder) enthålt, von denen "an die 15o" neue sind, also mehr als die
Halfte. Mallings Dansk Salmehistorie VIII bringt ein Verzeichnis der neuen KLdr.
Dieser Abschnitt enthålt eine Reihe kritischer Bemerkungen zu Mallings Verzeich
nis. Ausserdem zeigt sich beim Vergleich mit Kingos KGB 1699, dass die ålteren
KLdr weit mehr als die vielen Ergånzungen Thomissens ihren Platz in der KLdTradition bewahren.
3. Thomissens eigene KLdr und Ubersetzungen. Im Register hat Thomissen seine
elgenen KLdr mit einem Sonnenkreuz, seine Obersetzungen mit einem Stern versehen,
"damit mir nicht mehr Kldr zugeschrieben werden, als ich gedichtet oder ubersetzt
håbe". Dieses Prinzip hat er nach unserer Auffassung jedoch nicht eingehalten.
Dass er in einigen Fallen eine deutsche Vorlage fur seine angeblich eigenen Kldr
benutzt hat, låsst sich nachweisen. Das Symbolum-Lied Christians des Dritten "Til
Gud vil ieg sette all mit Haab" wurde laut Register von Thomissen geschrieben, ist
jedoch eher als eine selbståndige Nachdichtung des Zu Gott mein Trost altein ich
stel! (Wack, IV lol5) zu bezeichnen. Ebenfalls ist nachgewiesen, dass "Fortørnes
icke naar du seer" (Ps. 37) von Ludwig Hetzers Paraphrase Erzum dich nicht o
frormer Christ {Wack III 537) abgewandelt ist. So auch "Herre Gud laer mig mit En
deligt (aus Ps. 39 u. 9o); die zwei ersten Strophen wurden einem deutschen Text
Herr Gott lehr trrich das Ende mein entnommen
(verf .unbekannt) , der im MelodieKGB (1566) des Hofkapellmeisters Le Maistre am Hofe des Kurfursten August zu
finden ist. Hinzu kommt nun auch Thomissens "Pestlied" "O Herre Gud i høyeste
Thron"Ps.9l, das ebenfalls einen deutschen Vorgånger besitzt, Ach leue Her im
hSchsten Thron des Rostocker Professors Lucas Bacmeister. Dieser Text erscheint
erstmals in Ferbers KGB (Rostock 1577), stammt aber wahrscheinlich aus der gros
sen Epidemie 1565-66. Ein Vergleich der beiden KLdr, die oben abgedruckt sind,
zeigt deutlich, dass Thomissens Pestlied keineswegs original ist, sondern von
Anfang bis zu Ende vom niederdeutschen Text abhångig ist.
Obers.: Povl Kristensen
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THOMISSØNS PSALMEBOG 1569 OCH TVÅ SAMTIDA SVENSKA PSALMBOCKER
AV

ALLAN ARVASTSON

Hans Thomissøns psalmbok 1569 fick sin kungliga stadfastelse medan
det nordiska sjuårskriget annu rasade som varst. Det finns anled
ning stalla frågan om inte psalmbockerna i Danmark och Sverige, på
båda sidor, kom att spela en nationell roll i dessa krigiska motsåttningar. Det kan då också finnas skål att i all korthet erinra
om två psalmbocker som utkom i Sverige under 156o-talet och som bå
da kan sågas ha varit forsedda med kunglig auktorisation. Med riksvapnet som insegel hade de rollen av anbefallda rikspsalmbocker.
Den svenske årkebiskopen Laurentius Petris stråvan att åstadkomma
en svensk kyrkoordning med forhållanden i Tyskland som fbredome fbrverkligades fbrst 1571. Den var ett uttryck for hans målmedvetna
stråvan for kyrkans frihet, att denna sjålv skulle ordna sina inre
angelågenheter. Som ett slags fbrarbete for kyrkoordningen kan man
betrakta den svenska paslmboksupplaga som utkom i Stockholm 1567,
tryckt av Amund Laurentsson: Then Swenska Psalmeboken forbåtrat och
medh flere Songer fbrmerat och Kalendarium. Men redan det år 1561,
då Laurentius Petri kronte kung Erik XIV, hade årkebiskopen sbkt få
sin kyrkoordning stadfåst. Kyrkoordningsfbrslaget 1561 foreligger i
originalhandskrift och år numera utgivet i tryck. Det har nu visat
sig, att en psalmboksupplaga utgavs av den nåmnde boktryckaren re
dan 1562. Den har tydligen, också den, varit tånkt som ett fbrarbete
for kyrkoordningen och bverensståmmer i stort sett med upplagan 1567
En svensk forskare, Arthur Malmgren, påtråffade den jåmte andra sven
ska kyrkliga bbcker från samma tid i Landsbokasafn i Reykjavik 1963.
De utkom i faksimil 1965. Fyndet år beskrivet i Nordisk tidsskrift
for bok- och biblioteksvåsen, 3, 1964, s. 97 ff., samt i bilaga till
faksimileditionen, av A. Malmgren. Båda psalmbockerna, 1562 och 1567
ha varit fbrsedda med det svenska riksvapnet (titelbladet 1562 år
borta, men det som tillhbr evangelieboken år kvar). Åven exempelvis
en upplaga av Davids Psaltare 156o hade samma emblem. Den senare av
de båda svenska psalmbockerna utkom sålunda under kriget, i det for
Erik XIV djupt tragiska året 1567, då den sinnessjukdom brot ut, som
ledde till hans avsåttning.
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Det år intressant att konstatera vad det var som skiide 1567-upplagan från den av 1562. Det var, frånsett att den av 1567 åven inneholl en svensk bearbetning av de strofer av Prudentius begravningssång, som 1562 endast återgivits på latin, en återgivning av
tre psaltarpsalmer. Dessa utgor alltså ett nytillskott 1567. Just
dessa tre har Emil Liedgren framhållit som oversåttningar av hugenottsång, av kalvinskt ursprung. Forlagan har tydligen varit ele
ment Marots och Theodore de Béze's franska psaltare (1562 och många foljande upplagor) eller dess tyska oversåttning. En av de tre,
HERren wår Gudh ware tigh blidh, var återgivning av Psaltaren 2o.
Enligt Vulgata hade den ingressen Exaudiat te Dominus. I sin formodade franskspråkiga, av Liedgren (i: Svensk psalm och andlig visa,
1926, s. 131 ff.. Vår losen 1924, s. 269 ff.) citerade overskrift
handlade den om hur folket ser sin kung gå ut i striden, och den
svenska psalmen kan sålunda också kallas en kungssång. Amnet kri
get och kungens roll dåri var hogaktuellt 1567. Samma psaltarpsalm
fanns i tidigare återgivning representerad i Thomissøns psalmbok
1569. Den svenska psalmen från 1567 fick f.6. efter att han varit
inford i 1695 års psalmbok, en sentida och genomgripande bearbet
ning med tre strofer i psalmbokstillågget 1921-1937. Som oversåttaren av denne krigiska och rojalistiska svenska propagandasång har
Liedgren foreslagit Erik XIV:s forre lårare och hovpredikant Lauren
tius Petri Gothus, Laurentius Petris svårson och omsider hans eftertrådare som årkebiskop. Hugenottpsalmerna var den kalvinska reli
giøsitetens propagandamede1. Man måste med forvåning konstatera den
intensitet och det eftertryek, varmed kalvinisterna verkade for utbredningen av sin officiella psalmbok (W. Blankenburg i: Jahrbuch
fur Liturgik und Hymnologie 1964, s. 162). De låttsjungna melodierna såges ha blivit oerhort populåra. De låmpade sig foljaktligen
for propagandasång.
De båda svenska psalmbockerna av 1562 och 1567 hade liksom senare
Thomissøns av 1569 rollen av rikspsalmbocker, som genom att vara
forsedda med riksvapnet måste anses ha varit auktoriserade av kungen. Det blev av storsta betydelse for Fredrik II att ge sitt lands
psalmbok samma officiella auktorisation. Sårskilt måste detta ha va
rit av betydelse når det gållde provinser som nu under kriget var
sårskilt omstridda. Fredrik II befann sig i en sådan provins, då han
utfårdade sin definitiva foreskrift om det uteslutande bruket av
Hans Thomissøns psalmbok.
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SALMERNE OG VIRKELIGHEDEN
*)
OM TO SLAGS KUNSTOPFATTELSE/

HERUNDER OM HJEMLANDSTONER

AF LEIF LUDWIG ALBERTSEN

Man kan groft sagt dele alle salmer op i to grupper: dem, der tager
den jordiske virkelighed alvorligt, og dem, der ikke gør det. Som
alle grove opdelinger er også denne forsimplende: der vil findes
overgangstilfælde og også tekster, som spørgsmålet om at komme i
den ene eller den anden gruppe er uvæsentligt over for. Men i prin
cippet findes der de to muligheder for mennesker og dermed for sal
medigtere: man kan tage jordelivet alvorligt og derigennem ære det
himmelske liv, således som f.eks. Grundtvig gør det, eller man kan
se jordelivet som noget i sig selv ufuldstændigt og næsten ligegyl
digt, en ørken, fra hvilken man længes mod det sande liv i det him
melske Jerusalem. Der er her tale om to forskellige kristendomsop
fattelser, men også om to forskellige opfattelser af begrebet sal
mekunst, og det er det, jeg vil beskæftige mig med. Jeg vil gøre
det uden forlods at sige, at den ene manér er god og den anden dår
lig, og det vil jeg gøre, fordi alle før mig over for denne tvede
ling har foretrukket at begynde med at dømme. Måske kan vi komme
videre ved i første omgang at tage modparten alvorligt på hans eg
ne betingelser.
En opdeling af et materiale er ikke altid en værdi i sig selv.
Man kunne f.eks. dele alle danske salmer op i dels dem, hvor før
ste ord begynder med en vokal, dels dem, hvor første ord tværtimod
begynder med en konsonant. At en sådan opdeling ville være til
gavn for nogensomhelst, tillader jeg mig at betvivle, men jeg vil
ikke afvise, at en eller anden akademiker kunne hitte på det og gø
re en afhandling deraf. Jeg må altså først bevise det formålstjen
lige i mit forslag til opdeling. I Grundtvigåret vil jeg gøre det
ved at henvise til, at han var den første til at bekræfte sine mod
standere i deres ret til at være uenige med ham. Altså: jeg vil sø*\

Foredrag på Almindeligt dansk Præstekonvents møde,

Snoghøj, 4. maj 1983.
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ge at bringe den ikke-grundtvigske linje i salmekunsten, fra Bror
son over Indre Mission og frem til Den hellige Stad, på en formel,
der er fair over for dens selvforståelse, og søge at redegøre for
de to kunstopfattelser, der ligger bag, den grundtvigske solidaritet
med jordelivets lødige virkelighed og den pietistiske virkeligheds
flugt. Dette vil jeg gøre udfra en række udvalgte salmetekster, men
også inddrage dele af musikken, hvor vi i samme grad møder en pie
tistisk mangel på borgerlig smag og mangel på afgrænsning nedad til
schlageren, som om naivitet var en værdi i sig selv. (Og det er den
måske?). Først afsluttende vil jeg opkaste det spørgsmål, hvem af
parterne der snarest forsynder sig mod salmens væsen som gudcentre
ret lovsang og glider ned i opfyldelsen af menneskets behov i steden.
Primært er salmer lovsang, men dernæst er de også sangbare læredigte
til menighedens og menighedsmedlemmernes selvforståelse, mange af
dem i al fald, og det gør muligvis ikke noget. Derved kommer de uafvigelig til også at beskæftige sig med det, man kalder virkeligheden,
det rent faktiske liv, de syngende er omgivet af.
Nu kan man naturligvis forstå forskelligt under glosen virkelighed.
Man kan med ordet virkelighed tænke på den himmelske virkelighed,
det som Grundtvig kalder Med Venner i Lys vi tale, og som pietister
ne navnlig skildrer som det ny Jerusalem efter Apokalypsens det 21.
Eller man kan tænke på den frelseshistorie, som man kunne kalde Bibe
lens virkelighed. Denne bibelske virkelighed kan på sin side opdeles
i flere slags, for det første den rene historie og tolkningen af den:
Abraham sad i Mamrelund, for det andet det, der kun giver mening ved
at blive tydet såsom Jesu lignelser, for det tredie og sidste det,
der er flertydigt eller utydeligt og kræver en allegorisk tolkning,
altså Højsangen, hvis den handler om Gud og mennesket, men fremfor
alt Apokalypsen. Alt dette kan med lidt god vilje kaldes virkelighed.
Men for at komme videre bruger jeg i det følgende ordet virkelig
hed i dets banale betydning: om den dennesidige, herunder den verds
lige virkelighed her på jord omkring os. Det er denne jordiske virke
lighed, man kan forholde sig til på forskellig måde. På Paul Gerhardts tid var det efter moden at være hyperraffineret og besynge f.
eks. korallerne på den elskedes alabasterkloder. Paul Gerhardt var
atypisk for sin tid ved selv at være mere virkelighedsnær og djærv det er derfor, han har holdt sig til i dag. På Grundtvigs tid var det
efter moden at være virkelighedsnær og djærv: er Kruset af Leer og
Kagen tør. Det var imod det 19. århundredes tidsånd at være unaturlig
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og tale om f.eks. at bøje sit Hjertes Knæ. Men om en salme er god,
afgøres ikke udfra, om den i sin oprindelses tid var efter moden,
men udfra, om den har kunnet holde sig.
Og det er måske hjerteløst at tale om modestrømninger. Det, der
i de sidste par hundrede år har ladet en spaltning i virkeligheds
opfattelsen i salmer og andetsteds træde frem, er en ny opfattel
se af det symbolske i litteraturen, der praktisk kan knyttes sam
men med navnet Goethe, men naturligvis også findes hos mange af
hans tyske og danske samtidige. Tager vi en tysk salme som Sig Maanen langsomt hæver af Matthias Claudius fra 1779, ser vi, hvorle
des blikket rettes mod det himmelske ved, at først skildres det
dennesidige med symbolsk dybde, først gøres naturen naturmagisk.
177o-ernes tyske lyrikere, navne som Ludwig Holty, Gottfried August
Burger eller Christian Adolf Overbeck (med sangen Kom Majj du søde,
milde) er de første, der tager dagstider og årstider alvorligt i
på samme tid folkelige og anelsesfulde stemningssange, og fra dem
var vejen ikke lang til dagstids- og årstidsbillederne hos Grundt
vig og ikke mindst Ingemann, hvor den realistiske detalje fra den
dennesidige virkelighed,Sneø'Zen med Huus paa Ryg eller Paa Dammen
fierne Vogter, just ved at tage hverdagen på kornet, ved at udtryk
ke den med intens og symbolsk udstrålende poetisk kraft, ved at so
lidarisere sig med det verdslige og banale og elske det gør det til
garant for, at en kærlighed, der elsker denne verden, vil elske den
himmelske endnu højere og mere intenst. Den grundtvigske salmetone
er med sin virkelighedssolidariske symbolik på højde med samtidens
europæiske verdslige lyrik, og det er vistnok noget enestående in
den for det 19. århundredes europæiske salmedigtning. Danskere er
gennem disse digte opvokset med den enestående erfaring, at himlen
er god, fordi jorden er god, at vort himmelske fædreland er elske
ligt, fordi vort jordiske er det, ikke som stolte krigsbravader,
men som sammensmeltende billeder af Høsten her og Høsten hist, af,
at Jesus f6r til himmels hvid og rød.
Hvid og rød: måske kan vi indfange hele forskellen mellem de to
virkelighedsopfattelser gennem en analyse af dette ordpar. Hos
Grundtvig er betydningen af hvid og rød netop ikke fikseret, men
poetisk symbolsk, som egenværdi, men også i betydningen kød og
blod, i betydningen sund vitalitet og endelig uudtalt, men medklin
gende i betydning
af danskernes gud med danskernes farver. Denne
medklingende betydning kan i al fald ikke forhindres i den syngen
des naive fortolkning. Hos Grundtvig vajer der dannebrogsflag i
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himlen; vi er Gud nær ved at være danskere, og vore Fjender til
Lands Er og Fjenderne hansi solidaritet med den verdslige hverdag
også, menneske først.
Anderledes, hvis det er et lam, der står balancerende på et kra
nium og svinger et tilsyneladende dannebrogsflag. Anderledes nem
lig, hvor det er pietister, der digter, ikke på Goethetidens symbo
liks betingelser, men på andre. Støder vi her på farverne hvid og
rød, så er det, fordi nogen er toet hvid i lammets røde blod, et
billedsprog, der ikke er hverdagsnært, men kun løst tilknyttet vir
keligheden. Vi forstår jo billedet stykke for stykke, både kraniet
som forgængeligheden og lammet som Jesus, der sejrer over forgænge
ligheden, men uden hensyn til verdslig realisme, der vil indvende,
at et lam er for stort til at stå på et kranium. For pietisten er
virkeligheden i sig selv usammenhængende, den består af hver for
sig anvendelige sætstykker, som først hænger sammen i den himmelske
fortolkning. At toe sig vil sige at blive sine synder kvit, at blive
hvid vil sige det samme, lamraet er Jesus, og at det er lammets blod,
vi toer os i, vil sige, at Jesu blod er udgydt for at frelse os. Men
at blive vasket hvid i rødt blod er naturligvis nonsens rent reali
stisk set. Det er der, forskellen ligger. Realistisk er det nonsens,
at en dame stiller sig op med bind for øjnene, en vægt i den ene
hånd og et sværd i den anden, men taget allegorisk giver bil
ledet mening, ikke i virkeligheden, men nok i tydningens overvirke
lige sammenhæng. Det er denne forskel, jeg ønsker at pege på.

Det er naturligvis den grundtvigsk virkelighedssolidariske linje,
der har erobret den officielle salmebog, ikke blot for tiden efter
Grundtvig, men også bagudrettet i censuren mod Brorson. Hans grelleste pietismer, det han selv elskede højest, har man fjernet for at
gøre ham stueren. Den danske Salmebog bøjer til en vis grad knæ for
vækkelsen, men ikke sit hjertes knæ, kun sin høfligheds knæ inden
for denne høfligheds snævre grænser. I princippet ønsker man poetisk
kvalitet, og det vil siden Goethe sige noget, der også giver mening
på virkelighedsplanet, lader virkeligheden hænge sammen og blive et
symbol på den himmelske sammenhæng: See fra dine Drivehuse og lig
nende, noget, der tillader tydning på begge planer. Det er ikke en
selvfølge, at dette er den eneste form for kristen salmedigtning,
eller det burde ikke være det.
Det, der afspejles i det 19. århundredes lyrik og dermed også i
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store dele af den danske salmebog både, hvad angår teksterne fra
denne periode, og udvalget og redigeringen af de ældre tekster, er
en ny opfattelse af digteren som original personlighed, som den
bryder igennem for ca. 2oo år siden. Ifølge denne opfattelse er
digteren bedst, hvor han på samme tid er virkelighedsnær og samti
dig rummer en symbolsk transparens, hvor han formår at gøre det
enkle og personligt oplevede til noget samtidig anelsesfuldt, hvor
han formår ikke fuldtud entydigt at skabe visioner om det højeste
og det mest almene.
Efter denne opfattelse af lyrikkens væsen kan man ikke bare skif
te den ene digter ud med den anden. Grundtvig er som Danmarks svar
på Goethe det klareste eksempel på, at en digter værdsættes for sit
personlige sprog og dermed også for sit personlige univers. Når
noget hos Grundtvig stundom lyder som vrøvl eller i det mindste sy
nes ubegribeligt, bliver det alligevel båret oppe af Grundtvigs
prestige. Vi anerkender manden som personlighed, og vi tænker, at
også dette uklare sted sikkert har sin mening i den store person
ligheds ellers så storslåede sammenhæng. På tilsvarende måde rea
gerer vi over for lejlighedsvise banaliteter hos H.C. Andersen el
ler de mest forskruede udtryk af J.P. Jacobsens, på de steder,
hvor Ingemann bliver lovlig barnagtig osv. Vi anerkender, at hver
digter på sin måde tolker den foreliggende virkelighed og giver
den sin personlige form for evighedsperspektiv.
Denne kunstopfattelse er i første række netop en kunstopfattelse
og som sådan bundet til en særlig borgerlig kunstperiode, men da
vi selv er børn eller børnebørn af denne periode, anser vi ofte
denne kunstopfattelse for den eneste selvfølgelige og projicerer
I
vi også vor søgen efter den store personlighed bag digtet bagud
til tidligere sangere, der måske ikke selv satte deres individua
lisme i centrum, og fremad til megen nutidig sang, selvom den selv
snarere opfatter sig som anonym og kollektiv.
Det hører til denne kunstopfattelse, at der er få og betagende
digtere, hvis personlige univers vi kender og anerkender, og så en
stor horde af ligegyldige epigoner. Der trækkes en grænse under
dem, vi vil anerkende som klassikere. Nedenunder denne grænse står
det, der ikke er helt så god smag. Antologier fra denne periode,
herunder også salmebøgerne, koncentrerer sig helst om det, man kan
være bekendt også rent æstetisk, nemlig udfra den æstetik eller
kunstopfattelse, jeg skitserede ovenfor.
Hvis man mener, at udgangspunktet for kunst er den jordiske vir-
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kelighed og geniets forklarelse af den i et personligt symbolsprog,
får dette også følger for, hvilke dele af den hellige tekst man
især kan skrive salmer udfra. David er naturligvis udmærket, for
her er både det personlige og det almene repræsenteret på samme
tid, men f.eks. Højsangen bliver problematisk, fordi man almindelig
vis må vælge, om den handler mere om jordisk erotik eller hellere
om noget, der ligger langt over den jordiske virkelighed. Den pie
tistiske manér at gøre hele jordelivet til en allegori uden egen
værd passer ikke ind i denne kunstopfattelse. Jesu liv og tildels
hans lignelser rummer elementer af virkelighed, som man kan indleve
sig i og medopleve, men Apokalypsen gør det ganske og aldeles ikke.
At true med, at ellers kommer jeg over dig og flytter din lysestage
fra dens plads , er ikke solidarisk med menighedens erfaringer fra
den jordiske virkelighed.
Når Grundtvig forsikrede, at I Davids-Staden Er Guld paa Gaden
Kun Overfladen, mente han vel, at i sig selv var dette billedsprog
ikke af egentlig væsensdybde: nemlig efter den symbolistiske kunst
opfattelse. Men før, under og efter den findes der en anden, som
jeg vil kalde den emblematiske kunstopfattelse.
Vi kender den emblematiske kunst langt tilbage i kulturen. Den byg
ger på, at virkeligheden ikke nogensinde kan forstås udfra, hvad
den er, men kun udfra, hvad den betyder. Et banalt eksempel: Når næ
sehornet er ved at blive udryddet, skyldes det som bekendt jagten
på hornet, der tilskrives virkninger som afrodisiakum. Denne effekt
er efter sigende (jeg har ikke haft behov for at prøve den) en skrø
ne; den skyldes hornets facon: at det ser ud som en vakker erektion.
En sådan tydning af virkeligheden uden hensyn til det faktiske er
emblematisk.
For emblematikeren reduceres virkeligheden fra at være også i sig
selv sammenhængende til at blive usammenhængende sætstykker, der
kun i den højere erkendelse giver nogen mening. Vi kender de emble
matiske kirkestoledøre fra mange jydske kirkers pietistiske udsmyk
ninger: hjertet får vinger, eller det ligger på en ambolt, medens
Guds hammer rækker ud fra skyen for at gøre det til et af disse
knuste hjerter, eller ud fra skyen rækker der en vandkande, eller
hjertet er lænket til en pengekasse, og Guds hånd fra skyen kommer
med en nøgle, der låser lænken op. Eller der står en lysestage på et
kranium, et stilleben, der just ikke er smukt i sig selv, men nok,
når det tydes, og Guds hånd kommer til med en fidibus.
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Eksempler på emblemkunst, begge fra
Henkel-SchOne: Emblemata, Stuttgart
1967 (sp. 937 og 1031).
Græshopper på en indhegnet eng3 svæ
vende en paradis fugl og rakt ud fra
skyen en himmelsk krone. Hegnet om
kring engen skal betyde Guds lov, og
græshoppernej der lever i lovenj kan
ikke springe op til himlena men fal
der hurtigt ned igen. Men troen på
Kristi nåde forlener med ærens himmel
krone .
Et hjerte bliver bidt af slangera der
skal betyde jordiske fjender af for
skellig artj men det udfries ved Guds
nådes regn fra skyen.

For kunstopfattelsen før Goethe spil
lede det, man kalder den organiske sam
menhæng, en mindre rolle, både i kunst
værket selv og i dets virkelighedsop
fattelse. Højere end sammenhængen stil
lede man enkeltelementets bevægende
kraft, de skjønne detaljer, der giver
en limiddelbar effekt, selvom det måske sker på tværs af overordnet
logik. Man kunne og kan efter denne kunstopfattelse tillade sig
billedsammenblandinger (såkaldte katakreser) som det i sig selv og
som virkelighedsskildring helt forvrøvlede Lammets Blod er Himlens
Port. Vi må prøve at forstå denne kunst fremfor blot at fordømme
den som dårlig smag.
For denne kunstopfattelse er Højsangen og Apokalypsen gefundenes
fressen.
Men det ligger også i den, at den enkelte digter som personlighed
spiller en mindre rolle. Det drejer sig jo ikke mere om, at et ge
ni erkender det uendelig store i det uendelig små, men at velkend
te og derfor ganske uoriginale sætstykker skrues sammen engang til,
så oplevelsen ikke bliver en oplevelse af virkelighedens symboli
stiske transparens, men at af løse en rebus. Når der i en rebus er
et billede af f.eks. en kat, betyder det som regel netop ikke, at
den færdige sætning handler om nogen kat; den handler om noget helt
andet og udelukkende om det, og tydningen fornemmes som oplevelse i
det omfang, man lægger den skide kat bag sig.
Emblematikken i salmerne skal naturligvis ses i sin sammenhæng

95
med, at det 18. århundrede også havde emblematik at kigge på i kir
ken, pudsigt og kært på det sted hos Brorson, hvor han siger: hjer
tet føre dette skilt: midt i døden som du vilt. Virkeligheden bru
ges nemlig til at male på skilte.
Som bekendt blomstrede den emblematiske salmedigtning under
herrnhuterne, men den genfindes i næsten al vækkelse og kan derfor
ikke bare siges at være blevet forældet med romantikken. Den sniger
sig ind i også senere tiders sprog, som når Paul Gerhardts trods
alt realistiske linje Frohlioh soli mein Herze springen af C.J.
Brandt oversættes til Hjertej løft din Glædes Vinger. I Indre Mis
sions sangbøger indtager just C.J. Brandt en fremskudt plads, for
holdsvis mere fremskudt end f.eks. Grundtvig.
En gennemgang af missionens Sangbog i udgaven fra 1921 (Lohse, Kø
benhavn) viser iøvrigt, at netop ønsket om en anerkendt professio
nel, genial digter bevidst negligeres. Vækkelser er stolte over at
omvurdere ethvert etableret hierarki, herunder det kunstneriske.
Det er ikke af kunstneriske grunde, men som polemik mod ortodoksien,
at Ambrosius Stub, Chr. Richardt, J.P. Jacobsen og Johs. Jørgensen
her bliver opvurderet, for de optræder ved siden af N. Nielsen, gård
ejer, Emilie Thorup, dansk præstedatter, Lauritz Petersen, dansk
forfatter (nemlig af teksten Mit Hjerte blev en Harpe), cand.pharm.
Mads Nielsen, hjulmand Andresen fra Mårum, gartner Carlsen-Skiødt og
professor Nikolaj Bøgh. Her er plads for alle, og det er svært at
kende forskel på dem. Naturligvis findes der hovednavne som A. Levinsen, dansk officer, også hovednavne, der er kendt andetstedsfra som
sprogkunstnere, skønt af de små, f.eks. Vilh. Gregersen, Johannes
Loft, V.A. Thisted, Frederik Sneedorff-Birch og Vilh. Birkedal. Så
er der naturligvis Olfert Ricard og den svenske Lina Berg født Sandell.
Her finder vi også den ucensurerede Brorson i fuld emblematisk og
virkelighedsopløsende kraft, ligesom vi finder ham i Bodil Kaalunds
nye illustrerede udgave: han digter om lammet på bjergetoppen, om
orm og aske, brud og kylling eller om det ny Jerusalem i uforkortet
version. Men vigtigt er det, at disse sætstykker lever uafhængigt af
århundrederne og af autors kvalitet: det slagtede lam bindes til
korstræet, via Jordan drager vi til lammets bryllupssal, jeg vander
en blomst med tårer (hvilket den ikke ville have godt af i virkelig
heden) , og fremfor alt er Jesus en klippe, men en klippe, der brister
for mig, så hans sår bliver til helbredende vand, eller jeg kan gemme
mig dybt i hans sår. Det siges af Lina Sandell, men også allerede af
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Erik Pontoppidan, og Bibelens belæg herfor er såmænd Højsangen 2,14
Min Due, som er i Klippens Revner, i Skiul i Taarnet, lad mig see
dine Skikkelser, lad mig høre din Røst!
Min viden rækker ikke til at forklare historien (ud over Apok.
6,2 og 19,11) bag Ellen Gøtzsches tale om Kongernes Konge paa Gan
geren hvid, der naturligvis er skrevet før Genforeningen og snarere
står i forbindelse med Jomfru Fannys visioner.
Men alle allegoriske effekter er tilladte: Adam skal druknes, for
kynder Peder Madsen. Hjertets Knæ har jeg nævnt* formuleringen skyl
des frøken L. Trojel. Perleporten er en selvfølge. Og duen bringer
ikke blot et brev, men det har skam også været frankeret og gennem
det himmelske postvæsens stempelmaskine ifølge højskoleforstander
L. Maltesen: Da Fredens Due skrev Til mig det Adelsbrev, Der stemp
let blev, hvor hjemme har ej Sorgen.
Vi ser her en kunst, der skyder naive blomster og blomstrer for
de fattige i ånden, en total sprængning af den borgerlige kunstop
fattelses kvalitetskrav. Vejen til den egentlige schlager er ikke
lang, og den er som bekendt også blevet betrådt. Sangbogen rummer
både Hærmere Gud til dig.
Der er Solskin i min Sjæl i Dag og Kun
een Dag eet Øjeblik ad Gangen, medens I Nat ved Midnats tide stadig
må købes separat, formodentlig på grund af Wilhelm Hansens copy
right. Det er nemlig en tekst, der stadig kan tjenes på.
Disse skitserende bemærkninger om et ganske andet lyrisk univers,
der går bag om de sidste 2oo års virkelighedsopfattelse og gode
smag, fordi det lader hånt om dette vort foreløbige liv i Kedars
hytter, burde i det mindste beskæftige os som en udfordring. Disse
tekster ægger til smil, men spørgsmålet er, om dette smil kan for
blive hånligt eller ender med at blive et forlegent smil over for
en æstetik, der i al fald er ekstremt folkelig-demokratisk. Goethe
har en god skildring i Wilhelm Meisters sjette bog af en ung dame,
der for en tid fascineres af herrnhuternes æstetiske naivisme, men
så trods alt flygter hjem i sit adelige jomfrukloster. Også vi an
dre bør sommetider aflægge besøg hos dem, der ikke har haft tid el
ler lyst til at deltage i det borgerlige dannelsesprogram, vi el
sker så højt.
Jeg vil på dette sted referere nogle hovedpunkter i en novelle,
der udkom i december 1982 i julenummeret af tidsskriftet Den store
Glæde (Nyt livs forlag, Dronninglund). Novellen er af Søren Jensen
og hedder Et knust hjerte ...
Den kristne familie på bondegården
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får lillejuleaften besøg af vagabonden Olsen, der deltager i hjem
mets lune aftenhygge: Fleve gange måtte mor afbryde sit arbejde og
spille på klaveret3 så de sammen kunne synge den dejlige sang, hvor
omkvædet lyder:
Nåde at han fandt mig - nåde at han vandt mig,
nåde at han bar mig hjem til sig.
Olsen bliver naturligvis på gården højtiden over. Efter hjemkomsten
fra kirken juleaften får han overrakt en bibel. Da brast det igen
for Olsen. Og mens tårene (!) løber ned af (!) den hærgede mands
kinder, fortæller han sit levnedsløb. Om sine gudfrygtige forældre.
Om søsteren, der endnu har omsorg for ham. Og ikke mindst, at Gud
havde' begyndt sin gode gerning i ham, og fortæller,- at der var sket
et under med ham, og han havde fattet tillid til Jesus.
Far og mor syntes alligevel, det var højdepunktet på deres juleaf
ten, da Olsen aflagde denne bekendelse. Og selv om det var juleaf
ten, så ville Olsen gerne, om mor ikke ville spille sangen, fra da
gen i forvejen: Han søgte mig i nåde, jeg gik på syndens vej. For
Olsen var sådan kommet til at holde af omkvædet:
Nåde at han fandt mig,
nåde at han vandt mig
nåde at han bar mig hjem til sig.
For folkene på gården er dette julens kulmination, fordi de fik lov
til at være redskaber for den Gud, der er kommet for at opsøge og
frelse det fortabte.
For os andre er denne happy-end måske ikke uden videre en selvføl
ge. Ankerne mod vækkelsens hastige og ureflekterede, tåreblændte
omvendelser er velkendte og gamle og ikke kun begrænset til ortodok
siens skepsis over for en religion, hvor treenighed, arvesynd og
professionel udlægning af Skriftens dogmer har mistet al betydning.
Ankerne får også en æstetisk side og en virkelighedssolidarisk side.
For vi må spørge: er det ikke narkotiseret virkelighedsflugt at lade
sit livs vendepunkt bestemme af en angelsaksisk schlager (musik af
A.J. Gordon), hvis danske tekst på intet punkt berører jordelivet,
kun handler om Syndens Saar og Himlens Harper, og hvis musik
ikke mindst i refrainet beruser ved at have mindelser om valsen fra
Den glade Enke? Det er den berusende sødme i de skjønne ordforbin
delser og i den musikalske harmoniserings kromatiske op- og nedgange,
der løfter ud over det foragtelige jordeliv.
Lad os kort betragte også vækkelsens musikalske side.

98

N<1-kovj j-ou<^V

,

f

-

j.

■j

HÅ-dlt, a.4

—tie, ai Uatu bur tø^k-jéuc-kl

~~

^ -l

va«a-t

sT^l

^

Begy.idelsen af refrainet til Gordons Han søgte mig nåde, således
som harmoniseringen fremtræder i Melodisamling til Hjemlandsto
ner 5. opl. 1978: Fire stemmer i en følge af klare harmonier, så
ledes som man lige så godt kunne træffe dem i en god dansk sang
udsat for mellemskolekor.

Også her som på tekstsiden er der netop ingen kvalitetsgrænse ned
ad for, hvilke effekter der er tilladte. Det gælder fra den folke
lige Brorsonsangtradition og frem. At noget er letkøbt, synes lige
frem at være en værdi, og først ved nærmere eftertanke begynder og
så missionens folk at luge ud blandt de allermest engelske og sven
ske salonmelodier og i det mindste at fjerne harmoniseringen fra
dens karakter af operettevals og tillempe den kirketonen.
Imidlertid kan denne tendens også betragtes fra den modsatte si
de. Var det ikke netop virkelighedsnært, at århundrederne efter re
formationen i flæng brugte de samme melodier til elskovssange, fol
kelige danse og protestantiske salmetekster? Kan man specielt for
de sidste hundrede år hævde, at det, som folket kender og lytter
til med lyst, nemlig den banale og uoriginale schlagertone, i det
højeste kan tolereres, når det drejer sig om imødekommelse af ung
dommens smag? Er de unge kristnes ligeledes klichéprægede produkter
mere berettigede end det, vi hører hos Frelsens Hær, hvis spørgsmå
let er det vanskelige, om beruselsen i øjeblikkets tåreblændte lyd
effekt måske er et forrædderi imod vor opgave her på jorden?
I den seneste udgave af Melodisamling til Hj emlands toner (5. op
lag, Lohse 1978) føler udgiverne sig kaldede til at fremhæve, at
de har foretaget det, de kalder en harmonisk restaurering . . . af
de melodier, hvis valg ifølge tradition var afgjort på forhånd,
især de af engelsk-amerikansk oprindelse, som - skønt stærkt ind-
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Alternativt (parodisk) forslag til harmonisering af samme melodistyk
ke: De sentimentale detaileffekter skabes dels ved, at en eller fle
re af den enkelte harmonis stemmer optræder med forsinkelse3 som et
forslag3 der som regel varer for længe til, at harmonien overhovedet
etableres3 dels ved mere eller mindre kromatiske bevægelser i navnlig
mellemstemnerne, det, Carl Nielsen har kaldt søde tertsgange. Jeg
tror, en sådan harmonisering kommer den form for folkelighed nærmere,
som vækkelsen har tilstræbt med sin melodipolitik.
Det er påfaldende og viser ensidigheden i dansk musiksmag, at Dan
mark har skabt langt færre vækkelses- og Frelsens-Hær-melodier end
de omgivende lande. Bortset fra et par sange med tekst af Kaj Munk er
for mig at se den eneste danske vækkelsesmelodi, der kendes af alle,
den berømte march af Chr. Joseph Rasmussen, der ganske vist først fik
nogen større udbredelse, da den blev forsynet med den tekst af Overby,
der prædiker en ganske anden form for vækkelse: Snart dages det. Brød
re, det lysner i Øst.

sungne - ofte er af ringe musikalsk værdi.
Så er det sagt: ringe musikalsk værdi. En melodi som den ovenfor
nævnte til Han søgte mig i nåde, der lægger op til at harmoniseres
så smægtende, som om den var komponeret af Emmerich Kålmån, er i
melodisamlingen skrevet ud for fire nøgterne stemmer, så den snare
re nærmer sig Jeg elsker de grønne Lunde. Disse melodier af ringe

musikalsk værdi er blevet afparfumerede; beruselsen er erstattet af
god smag. Set udfra vækkelsernes kunstopfattelse, således som jeg
i det foregående forfulgte den på det tekstlige plan, er dette na
turligvis en misforståelse. En sang som Kun een dag eet Øjeblik ad
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Gangen vil netop ikke virke med de effekter, som udstråles, når
mellemskolen synger Grundtvig firstemmigt a cappella; den vil vir
ke ligeså rørelsesskabende som 197o-ernes erotiske schlager Samar
kand, som den jo også i flere henseender er beslægtet med. Missio
nen står tydeligvis i et dilemma mellem sit eget uborgerligt popu
listiske skønhedsprogram og så hensynet til den borgerlige kunstop
fattelse, der ikke mindst her i landet dominerer også i den etable
rede kirke. I det øjeblik missionen selv etablerer sig med noget,
der skal ligne en koralbog, skammer den sig over sin egen nære til
knytning til den stemningsfulde evergreen, således som den traditio
nelt er forekommet ikke mindst i forbindelse med nye religiøse tek
ster til gamle verdslige sange. F.eks. har den gamle skotske Long
long ago kunnet lægge melodi til teksten Hidindtil Herren har hjul
pet saa vel. I andre tilfælde har det ikke engang været nødvendigt
med nye tekster. Bishops amerikanske Home sweet home besynger tryg
heden i barndommens hytte, der efter overleveringen har ligget i
East Hampton. Den missionske sang Om Glæder end hetegned er en di
rekte oversættelse heraf. Det er kun i andagtens sammenhæng, at
linjen ingen Plet paa Jorden Er skøn som du, mit Hjem kommer til
at handle om det hinsidige. Det er selvfølgeligheden, med hvilken
den jordiske virkelighed er ganske uinteressant, der må forbløffe
den udefrakommende iagttager. Denne selvfølgelighed opgives, når
udgivere af melodisamlinger skeler til et trods alt klassebestemt
begreb som ringe musikalsk værdi.
Jeg vil bringe et yderligere aktuelt eksempel på dette, at den
etablerede borgerlige kunstsmag kæmper mod det, som folket finder
større umiddelbar glæde ved, og at den gør det i fortrøstning til,
at man med denne kamp mod de berusende effekter også kæmper virke
lighedens og sågar sandhedens kamp mod vækkelsens tilsyneladende
overfladiskhed.
Jeg referer fra en aldrende kirkesangers erindringer, således
som de blev offentliggjort i 1982 (Poul Lybæk, Morgenavisen Jyllands-Posten for 13. august 1982).
Kirkesangeren klager over, at den mindre kirkevante del af menig
heden, f.eks. bryllupsgæster, ikke synger med, og fortsætter med
et minde fra en udenlandsrejse:
Jeg havde en helt vidunderlig oplevelse ... i denne skotske kirke, en
oplevelse, hvis negative aspekter først senere gik op for mig. Når man
går i kirke i udlandet, er man indstillet på at være tilskuer og -hører
- nogen form for aktiv deltagelse kommer man ikke ud for. Men det viste
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sig, at en af salmerne gik på en for mig kendt melodi, og alle de øvri
ge salmemelodier var så kendte i deres melodiske form, at det var mu
ligt at synge med i virkeligheden allerede fra første vers.
Vi gik glade og opløftede fra kirke. Men eftertankens lys afslører
af og til skyggesider. Sådan også her.
For hvorfor kendte jeg dog alle disse skotske salmemelodier uden no
gen sinde at have hørt dem?
Jo de kurede præcis den lige vej ned og op ad toneskalaen, som vi så
godt kender fra gamle missionssalmer og frelsens-hær-salmer og den slags.
De er så elementære, at har man blot hørt begyndelsen, er der kun én
vej hjem. Karakteristisk nok var melodien, jeg faktisk kendte på for
hånd, Nærmere Gud til dig.

Man kan ikke ganske fritage kirkesangeren for her at tale i egen
sag. For det viser sig i det følgende, at man i Skotland sparer
kirkesangerne, men disse forbliver jo nødvendige, hvis menigheden
skal lære at synge vanskelige nye melodier. Kirkesangeren er da hel
ler ikke meget for at indføre sådanne nye melodier, som alle straks
kan synge med på:
I så fald ville vi stå i fare for, at det ville blive en hjernedød fælles
sang, der overlevede.
For det er jo ikke således, hvad man et øjeblik kunne forledes til at
tro, at den umiddelbar genkendelige melodi intet vil i sig selv, og der
med lader salmens ord stå med så megen større styrke. Disse melodier har
tværtimod den indbyggede tilbøjelighed, at de klistrer ordene ind i nog
le på forhånd fastlagte sjælelige rørelser, der blokerer vor tilegnelse
af ordene. Nej, skulle man finde melodier, der intet lagde til og intet
tog fra ordene, da skulle de være af typen som f.eks. findes til trosbe
kendelsen. Men lige så udmærket denne melodi netop passer til denne ikke
versificerede tekst, lige så kedsommelig ville det nok blive, hvis alle
salmer var skrevet i det tonesprog.

Disse betragtninger fortjener naturligvis at tages alvorligt også
udover kirkesangerens personlige anliggende. Der siges for det før
ste: Melodier, der er lette at lære, fører til hjernedød. Denne an
ke ville også træffe størstedelen af de mange salmemelodier fra det
17. århundrede, der som bekendt også går den lige vej op og ned og
er lært senest i løbet af tredie strofe uden brug af kirkesanger.
At melodier er lette er altså ikke en snedig vækkelsesidé fra senro
mantisk tid.
For det andet siges der: Vækkelsesmelodier skaber stemning. Nu si
ger kirkesangeren ikke, om det er en helt speciel stemning af enten
sorg eller glæde, eller om det er stemning som sådan, henrykkelse i
al almindelighed. Det er naturligvis det sidste, der må være tilfæl
det. De mange forsøg i europæisk kultur på at forklare bestemte mu
sikalske effekter som forlods forbundne med en speciel følelse mod
bevises altid af praksis. Den erotiske Mozartmelodi Ein Mddchen oder
Weibohen wiinsoht Papageno sich benyttes i Tyskland også til den ånde-
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lige sang Ub 'Lmmev Tveu und Redlichkeitj den tilsyneladende kælne
melodi til sangen Erindrer De, det var i Kongens Have er uden for
Danmarks grænser af krigersk marcherende indhold. Det må være fø
lelse som sådan, kirkesangeren mener.
Jeg må tilstå, jeg bliver lidt urolig over denne kamp mod følel
sen. Det er kun i de sidste 2oo år, det har været nogen skam at
vise følelser (stærke drenge græder ikke), og denne afemotionalisering af f.eks. litteraturen: at den anses for mere lødig, hvis
man hverken griner eller græder, men sidder og tænker imens uden
at fortrække en mine, er nøje forbundet med Goethes ovenfor be
skrevne kunstsyn.
Kirkesangeren har imidlertid et alternativ, og så kan man jo gæt
te på, hvem han sigter til:
Vi har i dansk kirkeliv verdens ... største salmekomponist. ... Han
sovser ikke ordene ind, han blotlægger dem.

Jeg gætter på Laub. Men naturligvis er Laub ikke uden følelser.
Han bringer bare følelser, der appellerer ikke til det jævne folk,
men til den dannede, der har reformationstidsklange i hovedet. Jeg
skal gerne indrømme, at Laubs melodier sommetider er skrevet sådan,
at det er håbløst at gætte, hvad der sker i næste takt, f.eks. gæl
der det for Fuglen har rede, og ræven har grav. Men den højere
hjernegymnastik, dette fører til, har for mig ikke nogen forbindel
se med blotlæggelse af teksten, og jeg gad da også vidst, om det,
det drejer sig om i salmer, udelukkende er blotlæggelse af teksten
som et overskueligt og entydigt arsenal af dogmer, således som det
gælder for Trosbekendelsen.
I deres egentlige bornerthed kan kirkesangerens memoirer tages
som en parodi på den antimissionske puritanisme, der f.eks. også
hersker i Hymnologiske Meddelelsers salmemelodipolitik: det skal
være svært, det skal være kedeligt, det skal være på højde med det
højere borgerskabs kunstsmag. Mellem Gud og mennesket står der og
skal der stå en professionel kirkesanger som garant for kvaliteten
af menneskets religion. Leve ekspertvældet.
Hvad har alt dette med virkeligheden at gøre? Det kan vi måske sam
menfatte på følgende måde:
Den kunstopfattelse og dermed den salmetone, vi finder på den ene
side, karakteriseret ved navne som Grundtvig og Thomas Laub, er vir
kelighedsnær ved at respektere det stade, dens epokes borgerligt
anerkendte finkultur er nået op på. Den forbinder en vis liberali-
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stisk tålsomhed over for tidligere og samtidige udskejelser med en
indbygget korrigerende censur: Brorson ja, men det pæneste af Bror
son, vækkelsessang ja, men kun udsat for firstemmigt kor. Det, jeg
her vil hævde, er, at denne kunstopfattelse ikke uden videre er den
mest kristne, men vel har formået at bringe en oprindelig ikke vide
re kristent ment solidaritet med virkeligheden og respekt for det
store genis forklarelse af denne virkelighed i symbolske værker sam
men med en meningsfuld opfattelse af den protestantiske kristendom
ikke mindst i Grundtvigs fædreland.
På den anden side finder vi den holdning, der siger, at selve det
at tage sin egen epokes smag alvorligt fører til det timelige og
etablerede, og at frelsen ligger i at skelne imellem, hvad der skal
frelses, og hvad der ikke skal frelses. Frelses skal efter vækkel
sesprogrammet sjælen: hjertet skal få vinger, evt. i knust tilstand.
Hvad der set udfra et frelsessynspunkt er ganske ligegyldigt, er den
gode smag. Hvis Emmerich Kålmåns musik kan åbne himlene for nogen,
så lad den gøre det. Himlen er ikke defineret af de lærde eller af
borgerskabet.
Jeg kan ikke komme uden om, at denne missionske holdning for mig
på et enkelt punkt minder om katolicismen. Jeg husker, hvorledes jeg
i min barndom opsøgte en katolsk præst i min fødeby for at få en for
klaring på, hvorledes den katolske kirke kunne arbejde med forskelli
ge grader af salighed. For mit ungdommelige og protestantiske gemyt
var salighed noget absolut, som der ikke kunne findes grader i. Jeg
rasede som ynglingen hos Schiller: Gibt's etwa hier e'in Weniger und
Mehr? Den vise fader smilede, for det var ikke første gang, jeg be
lemrede hans kirke med mine fjantede spørgsmål, og svarede så spon
tant og meget omstændeligt omtrent således: Der findes glas af for
skellig størrelse. Der findes bittesmå snapseglas (han rystede be
klagende på hovedet), der findes portvinsglas, hvidvinsglas, rød
vinsglas (stemmen blev kraftigere) og der findes meget store mælke
glas og ølglas (han slog begejstret ud med armene). Der kan ikke væ
re ret meget salighed i et lillebitte snapseglas. Men hvis man tager
et stort ølglas, så kan der være flere liter i det (han var formo
dentlig fra Bayern). Vi er vant til at se, om jeg nu får et lille
glas eller et meget stort glas. Men glassene selv? Det lillebitte
snapseglas selv, det oplever, at det er fuldt af salighed, strømmer
over, selvom der ikke er ret meget snaps i det. Sådan er himmelen.
Uden at ville sige mere om paradisets formodede udskænkningssteder og beruselsens transcendens vil jeg også kort mindes den indre-
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missionske poet Johannes Loft, som jeg nævnede ovenfor. I min gym
nasietid inviterede vi engang Johannes Loft, der dengang var over
ordentlig gammel, til at komme og holde et gratis aftenforedrag.
Det ville han gerne, men så ville han tale om Himmeriges Herlighed.
Det kom han så og gjorde, to timer, og i de to timer var vi så be
rusede, at vi var i himlen. Nu spø'r jeg Dem: var det snyd og mis
sion og hjernedød? Var det et forrædderi mod virkeligheden?
Jeg er klar over modargumentet. En koncentration om den subjek
tive oplevelse gør evigheden til en orgasme. Der er et sted, hvor
der skal søges en balance, og hvor denne balance ligger, er et van
skeligt spørgsmål.
Stillet over for vanskelige spørgsmål henvender jeg mig gerne til
den store vise hymnolog Herngreen i Haag. Sommetider glemmer jeg
at henvende mig, men så læser Herngreen, hvad jeg har skrevet, og
meddeler mig i et overbærende brev, hvad jeg måske kunne have skre
vet i stedet for.
I det aktuelle tilfælde kan jeg referere til et oplæg af Herngreen
der vil blive forelagt på hymnologkongressen i Budapest 1983. Dermed
stræber jeg hen imod en afklaring af mit hovedtema: salmerne og vir
keligheden. Hvilken af de to grupper, jeg har omtalt, lever snarest
op til salmens væsen, og hvorledes bør dette væsen forholde sig til
virkeligheden?
Herngreens oplæg handler om på den ene side salmen, på den anden
side den folkelige sang, der også kan være en schlager, der er ble
vet til evergreen og for sin enkelte liebhaver er blevet til hans
Lebenslied. Glosen Lebenslied, der stammer fra Goethe, udtrykker
dette, at en tekst uafhængig af sine objektive kvaliteter kan bli
ve skæbne for én, kan blive en poetisk koncentreret tolkning af éns
selvforståelse. Hvilke tekster der udfylder denne mission, er uafhæn
gigt af, hvor de kommer fra. Det kan være alting fra Jobs Bog over
King Lear og over til Kålmåns Joi, Mama, Bruderherz, ioh kauf mir
die Welt eller Der går altid både tilbage. Effekten af Lebenslied
er uafhængig af objektiv kvalitet, af borgerlig smag, af etableret
kunstopfattelse. I princippet kan også en eller anden salme blive
éns Lebenslied, både Nåde at han fandt mig og 0 Kristelighedl
Men nu siger Herngreen: Om noget er min Lebenslied, er uden betyd
ning for Gud. Menneskets selvforståelse er ikke den vej, der fører
til Gud. Menigheden skal ikke synge for at opleve sig selv, men for
at svare på evangeliet og for at lovsynge.

Glosen Lebenslied erstatter således spørgsmålet om virkelighed
med spørgsmålet om menneskelig egocentricitet. At denne ikke kan væ
re det endelige mål, er udgangspunktet for al religion.
Stillet over for denne ideale fordring synes både den etablerede
kirkes omsorg for dens medlemmers gode kunstsmag og missionens for
ståelse for dens medlemmers spontane nydelse at komme til kort. Kir
ken stiller virkeligheden over tydningen af den, og missionen nøjes
med en tydning af subjektiv art.
Det hedder i folkemunde, at hver fugl synger med sit næb, og Vor
herre må jo nøjes med det, menneskene ser sig i stand til at byde
ham. Men måske er den sande salme trods alt stadig fremtidsmusik,
måske har psalmisterne både i den ene og i den anden lejr indtil nu
tænkt mere på sig selv end på Ham, vi synger for. Det er undskylde
ligt, men det er ikke endemålet.
Hvordan så lovsangen skal lyde, når vi muligvis engang indgår i
Himmeriges Herlighed, er et spørgsmål, det kan være vanskeligt at
besvare på en studs, men som måske kan bidrage til at afklare vort
hovedanliggende. Sommetider ser man afbildninger af musikudøvelsen
i det ny Jerusalem. Denne himmelske kormusik består dels af treåri
ge drengebørn, der svæver uskyldige og nøgne omkring, mens de muntert
bevæger arme og ben til alle sider, dels af draperede unge gestalter
med langt hår, ynglinge eller i sjældnere tilfælde barmfagre møer,
men under alle omstændigheder fyldt af en alvorlig glæde, der læg
ger kønnet bag sig. Disse to slags engle antræffes dels syngende,
dels spillende på forskellige instrumenter, men navnlig på de naive
og pittoreske: primitive småharper, der ikke kan give megen lyd,
trompeter uden ventiler, bækkener, enkelte gange violiner, som disse
engle dog ikke forstår at holde rigtigt på, også gerne triangler.
Det må lyde rædselsfuldt. Lidt mere disciplin synes der at herske
blandt de syngende, der i det mindste kigger i de samme noder. Men
med al mulig respekt for både himmelen og den klassiske europæiske
kunst eller måske netop derfor kan man ikke lade være med at synes,
at resultatet af denne musiceren snarere end at frembringe sfæriske
harmonier må lyde i retning af det sted, hvor der er gråd og tæn
ders gnidsel.
Sagt på en anden måde: Jesus pålagde os at blive som børn påny,
ikke at forblive barnlige, men netop og sågar at finde frem til en
ny og endelig naivitet. Når himmelens musikanter fremstilles som amo
riner uden pilekogger og højskoleelever uden enkeltværelse, er vi i
alle tilfælde langt hinsides den jordiske virkelighed. Om man vælger
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med Bjørnson foreløbig at elske jordelivet og få lov til at længes,
eller man som fordum irerne kalder en begravelse for en frydefest:
lætitia, forbliver en temperamentssag, men vel immerhin en tempera
mentssag således at forstå, at de grundtvigske bør nære dårlig sam
vittighed over for de missionske og vice versa.
Derimod kan der næppe indgås noget kompromis mellem de to kunst
opfattelser. De er i en sådan grad to herrer, at man ikke samtidig
kan tjene dem begge. Man kan måske beklage, at det i så høj grad er
den ene af opfattelserne, der dominerer i salmebogen og i kirkernes
musikstil, at selv modparten begynder at skamme sig over sine egne
kultisk centrale melodiers ringe musikalske værd, som kom det an derpå.
Hvis Herngreen har ret, at det kun er de store sprogskabere og
kunstskabere, der formår at gøre evangeliet nærværende påny (jf.
HM nr. 1 (1982) s. 13-32, må den goetheske kunstopfattelse hævdes
med en sådan kraft, at allerede Den danske salmebog indgår alt for
store kompromis'er med folkets opfattelsesevne og præsternes dogme
respekt. Denne kunstopfattelse egner sig slet ikke til det nødven
dige massebrug, medmindre man kan tvinge massen til at opgive enhver
hæretisk længsel efter sommetider også at høre sin egen Lebenslied
i salmerne. Og selvom Herngreens egen opfattelse af salmens væsen
er eminent kristen, er hans kunstopfattelse trods alt udgået fra en
bestemt epoke i Europas nyere historie og i sin oprindelse alt an
det end evangelisk.
Kunstopfattelsen bag vækkelsernes folkereligiøse naivisme forekom
mer barnlig eller endog barnagtig, men formår dermed trods alt at
komme Jesu bud imøde på et enkelt centralt punkt. Og hvem ved, måske
forvandles vi i det hinsidige til store og små vinglas, måske er den
underlige bibelmontage af typen Sølvsnoren brister dog engang på læn
gere sigt nærmere ved det, der i sidste instans viser sig at være
virkeligheden.
KURZFASSUNG
Die seltsamen und oft låcherlichen Katachresen, wie sie vor allem in der herrnhutischen Tradition englische und dånische Andachtslieder der sogenannten Inneren
Mission aus der Zeit um die Jahrhundertwende prågen, widersprechen der heute allgemein verbreiteten Vorstellung lyrischer Aesthetik, nach der (wie auch beim Dånen
Grundtvig und uberhaupt seit Goethe) ein in sich sinnvoll zusammenhångendes Irdi—
sches in symbolischer Transparenz zugleich Himmlisches deutet. In ihrer Missachtung
des originalen bilderstiftenden Dichtergenies, der in ihren Melodien eine Neigung
zum operettenhaften Effekt parallel låuft, vertritt die Mission eine vorgoethesche
åsthetische Auffassung, wie sie auch aus den Emblemata bekannt ist, nach der Irdisches an sich aus unzusammenhångendem Stuckwerk besteht und erst in der einsichtsvollen Deutung (wie der des Hohen Liedes oder der Apokalypsis) zum wahren Leben gelangt.
L.L. Albertsen
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DET FORTSATTA PSALMBOKSARBETET I SVERIGE
PER OLOF NISSER

I Hymnologiske Meddelelser 3/1978 s.

172-177 redovisade den svenska

psalmkonunitténs - 1969 års psalmkommitté - dåvarande ordforande,
prosten Ulf Bjorkman det svenska psalmboksarbetets låge. Han tecknade också några av de problem man hade att ta stållning till. Foljande rader år en fortsåttning på Bjorkmans artikel och jag kommer dårfor inte att upprepa de mer grundlåggande frågestållningar som han
har behandlat. Den nyfikne och vetgirige hånvisas till hans artikel.
På de snart fem år som gått har åtskilligt hunnit hånda. En avgorande punkt utgors av 1982 års kyrkomote - f 6 det sista svenska kyrkomote i den modeil det haft alltsedan kyrkomoten infordes i vårt
land 1868 i och med den s k ståndsriksdagens avskaffande - till vilket psalmkommittén redovisade både vissa forslag och material som
beskrev arbetets låge och problematik for att få lite riktlinjer.
Kommittén gjorde detta i ett betånkande om 4 band och nåstan 9oo sidor: Statens Offentliga Utredningar 1981: 49-52. Den svenska psalmboken, band 1-4. Kommittén slogs dock med knappa 2oo sidor av kollegan 1968 års kyrkohandbokskommitté (SOV 1981: 65-68, Svenska kyrkans
gudstganst). Nu handlar det inte om en kapplopning i antal sidor
(eller kilon) utan om ett stort och kråvande utredningsarbete - kråvande inte bara for dem som utfor det utan också for dem som låser
och skall ta stållning - som har kvalitet, inte kvantitet, som riktpunkt. Varje stållningstagande måste vara genomreflekterat, varje på
stående och forslag vål motiverat. Bedomningarna går naturligtvis
isår om hur vål kommittéerna lyckats med detta, men bara den riktigt
illvillige torde kunna frånkånna kommittéerna åtminstone ambitionen
att vilja gora sitt båsta for en bra psalmbok och bra gudstjånstordningar.
Jag skall inte trotta HM:s låsare med ett forsok till referat av
de 9oo sidorna. Min redovisning samlar jag istållet kring de tre huvuduppgifter som den svenska psalmkommittén nu har nåmligen 1) arbetet med ny psalm, 2) arbetet med en renovering av nu gållande psalmoch koralbok samt 3) deltagandet i arbetet med en ekumenisk psalm
bok .
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Kanske det andå kan vara motiverat att ta slutfrågan forst: nar
får vi en ny svensk psalmbok - utan provisorier och tillagg? Man
kan forvisso ibland ha en kånsla av att dårom vet icke ens him
lens ånglar något/ men om alla jordiska kalkyler håller bor ett
forslag till ny psalmbok foreligga till 1986 års kyrkomote. Sedan
hånger det på kyrkomotets behandling. Men med en maximalt gynnsam
behandling - om man nu bara tar hånsyn till behovet av att snart
få ut en psalmbok - kan en sådan komma att tas i bruk kring års
skiftet 1986/87.

1- NY PSALM
I och med Psalmer och. visor 76 fick de svenska kyrkoforsamlingarna
ett vålkommet tillskott av nya sånger for gudstjånst-

och annat

bruk. Det har nu provats under drygt sex år och en utvårdering
bland aktiva lekmån, pråster och kyrkomusiker har genomforts av Religionssociologiska institutet. Slutresultatet redovisades i mars
1983, men har ånnu inte fårdigbehandlats av psalmbokkommittén.
Psalmer och visor 76 utgjorde den forstå delen av ett tillågg
till Den svenska psalmboken. Forslag till den andra delen lades
fram av psalmkommittén for 1982 års kyrkomote i det nåmnda betånkan
det, nåmligen SOU 1981: 51

Den svenska psalmboken. Band 3. Fdrslag

till Psalmer och visor, del 2. Det som sårskilt karaktåriserade det
ta forslag till skillnad från psalmer och visor 76 var att man hår
tagit upp tre nya slags sånger, nåmligen 1) psalmer for de kyrkliga
handlingarna dop, vigsel och begravning, 2) psaltarpsalmer i respon
soriala arrangemang for forsamlingsbruk samt 3) psalmer på fråmmande språk. Dårutover inneholl forslaget ett antal psalmer och visor
av samme slag som Psalmer och visor 76. Skålet hårtill år givetvis
att psalmskapandet inte upphor mekaniskt och samordnat med utgivningen av psalmbocker. Så har det ju aldrig varit. Till både charmen
och besvårligheterna med psalmboksarbetet hor dess beroende av det
fria skapandets spontanitet och oforutsågbarhet. Inga psalmer kan
bestållas. Och århundradets basta psalm kan mycket val skrivas da
gen efter det att psalmboken faststållts. Det år kanske också så,
som den svenska hymnologen Emil Liedgren påpekade redan i samband
med 193o-talets psalmboksarbete att forekomsten av en psalmkommitté verkade sporrande på diktarna - detta med anledning av att den
elake ecklesiastikministern Arthur Engberg i kyrkomote sagt att
"psalmkommittéer foda inga levande psalmer".
Kyrkomotet behandlade forslaget med stor oppenhet och generositet
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mot viljan till fornyelse - på den punkten skiljde sig behandlingen
avsevårt från den som bestods kommitténs forslag av år 1975, vad som
senare blev Psalmer och visor 76. I god tid fore forstå sondagen i
Advent kunde så Psalmer och visor 82. Tilldgg til Den svenska psalmboken. Del 2 utkomma, omfattande 156 psalmer och visor jåmte 7 lasepsalmer.
Psalmerna fdr de kyrkliga handlingarna har tagits fram i nåra samverkan med kyrkohandbokskommittén och dess arbete med ritual for
dop, vigsel och begravning. Det torde mårkas i en ganska nåra samståmmighet mellan psalmmotiv och ritualinslag. Ett exempel finns ge
nom de psalmer med anknytning till vattensymboliken som kan anvåndas når vatten halls upp i dopfunten - ett moment om tidigare låg
utanfor ritualen, men som nu ligger innanfor. Som en ny utmårkt
"oppningspsalm" måste man beteckna Britt G. Hallqvists oversåttning
av Svein Ellingsen, "Med vår glådje over livets under", tillsammans
med Egil Hovlands melodi. Den psalmen har snabbt slagit igenom i
Sverige. Det mjuka anslaget har en årlighet och frasfrihet som kånns
vålkommen for svenska forhållanden och som fordelaktigt skiljer sig
från det storordiga och proklamatoriska som ibland lått håftar vid
psalm, ritual och forkunnelse. - Mindre overraskande år kanske att
både ritual och psalmer for vigsel år starkt orienterade mot forstå
trosartikeln. - Vad gåiler begravningspsalmerna finns ett klart sam
band mellan ritualens och psalmernas motivval. Vi kan återigen håmta
ett exempel från Hallqvist-Ellingsen, som med texten "Nu år livet
gomt hos Gud, / åt honom vi låmnar allt" - med kongenial tonsåttning
av Roland Forsberg - anknyter till det moment i ritualet som kallats
Overlåtelsen. - Psaltarpsalmerna fortjånade egentligen sin egen be
skrivning i HM for att filosofin och arbetet bakom skall komma till
sin rått. Låt mig bara hår saga att det handlar om psalmer som be
står av ett omkvåde (refrång) och ett antal psaltarpsalmverser. Utforandet går till så, att koren - eller forsångaren - sjunger omkvådet en gång, varefter det omedelbart repeteras av forsamlingen. Dårefter sjunger koren/fbrsångaren psalterpsalmens verser, varvid for
samlingen sjunger sitt omkvåde mellan varje eller varannan sådan vers
i ett slags våxelsång med koren/fbrsångaren. Med de musikaliska såttningar som finns har man mbjlighet att variera från ett enkelt till
ett rikt gestaltat framfbrande. Omkvåde och refrånger år inte skapade fristående från verserna utan det hela år musikaliskt sett orga
niskt tånktj sången utgbr ett omedelbart och obrutet helt. Omkvåde
leder over i vers och vers leder over i omkvåde och man har en kåns-
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la av att vara med i en musikalisk skaparakt bara genom att sjunga
sin refrang - och detta till de harliga psaltartexterna. Genom psaltarpsalmerna har vi fått vår kanske mest intressanta innovation.
De år tånkta att anvåndas som "vanliga" psalmer, alltså inte som
något slags extravagans. - Slutligen har, nårmast efter norskt foredome, inforts psalmer på danska, norska, finska (med tanke på
den stora gruppen invandrare från Finland) och engelska. Kyrkomotets och remissinstansernas reaktioner var hår måhånda en smula avvaktande.
Arbetet med nye psalmer går nu vidare om ån i ett beskedligare
tempo. Det har två drivkrafter nåmligen 1) faktum att ny psalm
fortfarande skapas 2) forhållandet att luckor uppstår når kommittén
gallrar i den nuvarande psalmboken. - Kommittén fick kritik av kyrkomotet for att Psalmer och visor 82 knappast inneholl några sånger
for barn och ungdom. Kommittén soker nu reparera den bristen genom
några seminarier under hosten 82 och våren 83 kring behov och ma
terial på området. Vidare har kommittén ambitionen att om mojligt
oka antalet sånger från tredje vårlden - sånger i vilka vi inte
sjunger om, utan med, våra medkristna på andra kontinenter.

2. BEARBETNING AV 1937 ÅRS PSALMBOK OCH 1939 ÅRS KORALBOK
I SOU 1981:5o, Den svenska psalmboken. Band 2. Fdrslag angående bearbetning m m av psalmerna i 1937 års psalmbok/1939 års koralbok
gav kommittén ett slags lågesrapport over det kanske svåraste och
kånsligaste arbetsområdet. Det skedde fråmst genom att kommittén
lade fram drygt 2oo exempel på textbearbetningar. Genom ett par tidigare exempelsamlinger - 1977 och 1978, se Bjorkman - hade kommit
tén sokt orientera sig något om uppfattningarna om arbetets inriktning. Kanske det dårfor blev en overraskning når kommittén stotte
på en så pass stark kritik mot bruket av assonanser i radsluten
istållet for helrim - kommittén hade tyckt sig finna stod for sin
linje tidigare. Men både genom en tidskrifts- och tidningsdebatt
som brot ut strax efter det betånkandet avlåmnats hosten 1981, ge
nom remissinstansernas synpunkter och vad som framkom vid 1982 års
kyrkomote motte kritik, delvis bister, mot assonansbruket. En tumregel - med många forbehåll - for det fortsatte arbetet blev att
assonanser kan accepteras i bearbetningar av åldre psalm, som tidi
gare haft assonerad form - detta gåiler som regel for psalmer från
1695 års psalmbok. Att dåremot ersåtta de rena rimmen i psalmer av
ex Wallin, Geijer, Franzén m fl, dvs 1819 års nya psalmer, år

Ill
otankbart. - Kyrkomotet menade vidare att psalmspråket inte bara
år informativt utan också bårare av ett "kånslomåssigt budskap, bl
a genom att de (psalmerna) forbindes med sårskilda tillfållen och
minnen". Otvivelaktigt ja, men som vågledning for en psalmkommitté
knappast mycket vårt: vem "minns" vad och med anledning av vilka
ord eller fraser våcks de minnena? Man får vål tolka kyrkomotets
mening så att informativ begriplighet inte år något som till varje
pris behover efterstråvas. Psalmen har åndå sin verkan. Men godtycket ligger på lur.
Från teologisk synpunkt har bearbetningarna bl a inneburit att
man sokt avlågsna uttryck for en svartmålning av det jordiska li
vet, for en syn på sjukdom och olycka som vållade av den drabbade
månniskans synd, for en romantisk nationalism, for en stark patriarkalism och for ett onyanserat dygde- och fornojsamhetsidel
som forutsåttning for ett evigt liv. Kyrkomotet bejakade den inriktningen men gjorde samtidigt det viktiga påpekandet att Den
svenska psalmbokens karaktår av religiost dokument från skilda ti
der och fromhetsriktningar inte fick gå forlorad. Ett beskåftigt
kriaråttande utifrån den egna samtidens teologi och praktiska be
hov år ju ingenting annat ån andligt hogmod. Samtidigt står man
hår infor många ganska intrikata problem. Ett exempel år svårigheterna att behålla de typiska uttrycken for 17oo-talspietismens
blods- och sårteologi utan att man reducerar dem och samtidigt in
te får dem att fremstå som bisarra eller repellerande.
Det grundlåggande problemet for 198o-talets revisionsarbete år
den svenska psalmbokens beroende av arvet från JO Wallin. I plenardebatten vid 1982 års kyrkomote holls en regelrått amatorforelåsning om Wallin och den wallinska psalmboken med poången: ror inte
Wallin! Han har gett oss den svenska och unika kyrkopsalmen ("Davidsharpan i Norden" - vad såger man i Danmark om det?) och allting
annat år strångt taget alltid såmre. Det låt som ett gengångareko
från 193o-talets psalmboksdebatt.Losningen den gången blev att man
beholl Wallin intakt. Når det inte gick, fick psalmen utgå. Dårfor
år den nuvarande svenska psalmboken i grunden den wallinska med vissa modernare kompletteringar. Såvitt man kan bedoma år låget idag
genomsnittligt inte alls lika wallinparalyserat, men nog pråglar
det wallinska psalmidealet många debattinlågg. Det år sjålvfallet
inte så underligt med tanke på att det handlar om psalmer och en
psalmstil som foljt det svenska folket under mer ån 16o år. Dess
tankar och formuleringar har arbetats in generation efter generation
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och de bildar ett starkt ferment i vår andliga tradition, ftndå år
hållningen djupt o-wallinsk eftersom Wallin sjålv forutspådde sin
psalmboks åldrande och dod och overhuvudtaget hade en odmjuk installning till sitt verk, som skiljer honom från hans många efterlopare och adoranter. Att Wallin gett oss originalpsalmer av stor
lyskraft år ingen som fornekar. Det ar inte heller dem debatten
gålier. Den galler de ofta hårdhånta bearbetningar han och hans
medarbetare gett aldre texter. Wallins bragd består i att han råd
da dem vidare, forbi en tid som inte forstod deras robusta teologi
och oborstade, knotiga språk. Låget år dock ett annat idag. De
åldre psalmernas direkthet, deras konkretion och dramatik lågger
dem nårmre vår tids sått att tånka om och skriva andlig sång ån
den wallinska bearbetningens retorik, dess sentimentalitet, många
abstraktioner och numera nedslita bildspråk (hulda armar, milda
blickar, omma suckar). For den generation svenskar som inte genom
skolan fått den kontakt med psalmboken som fortfarande fanns kvar
ett stycke in på 196o-talet (fram till dess den obligatoriska mor
genbonen togs bort) har den wallinska psalmstilen sannolikt inget
egenvårde. Snarare år risken att den verkar museal, konstig och
alienerande. På den punkten torde kyrkomote och kommitté i grunden
vara ense.
Når det gålier 1939 års koralbok år foråndringarna sedan lange
forberedda bl a genom att rytmiserede koraler fått anvåndas sedan
1964 och genom den viktiga introduktionsverksamhet som sker genom
korsången i kyrkorna. Jag vågar såga det efter att ha gått igenom
remissyttrandena over forslaget. Kritiken mot textforslagen var
tåt och ivrig, når det gållde melodiforslagen var man genomgående
fornojd och tacksam.
3. DEN EKUMENISKA PSALMBOKSFRÅGAN

1979 bemyndigades - som det heter - psalmkommittén att delta i det
arbete på en ekumenisk psalmbok, som bedrivs inom den ekumeniska
arbetsgruppen Sampsalm.
Beslutet har sin bakgrund i två omståndigheter: 1) en stor del
av den kristne samfundssången i Sverige år gemensam (åven om rikliga text- och musikvariationer finns). Detta fremgår av ett Index
dvev den kristna forsamlingssången i Sverige, som utarbetats av
fil dr Inger Selander (1979) . Den visar bl a att drygt 2oo psalmer
år gemensamma mellan svenska kyrkan och missionsforbundet, baptist
samfundet, metodistkyrkan resp. Evangeliska fosterlandsstiftelsen
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- for att bara ta några exempel. Vidare kan man erinra sig att ny psalm
i regel skrivs så att saga ekumeniskt, utan adress till en sårskild
konfession. Ett undantag utgor dock de nya doppsalmerna. Ett framtrådande drag ar deras uttryckliga anknytning till barndopet. 2) fle
ra samfund år i behov av att revidera sina sångbocker. Det år natur
ligt att frågan då ståils om man inte kan gora den revisionen gemensamt med andra. Ut detta låga foddes arbetsgruppen Sampsalm med representanter for 15 kyrkor, samfund og kristna organisationer i Sve
rige. Ordforande år prosten Ulf Bjorkman. Gruppen har arbetat paral
lelt med psalmkommittén under några år.
Til kyrkomotet 1982 hade Sampsalm gjort ett urval om c:a 15o sånger från frikyrklig tradition, som man tånkte sig skulle kunna ingå
i en gemensam kristen svensk sångbok. Psalmer ur den svenska psalmboken och dess tillågg ingick inte i detta urval, som alltså endast innebar en presentation av sånger som tillhorde andra kristna sångtraditioner ån svenska kyrkans. Forslaget presenterades i SOU 1981: 52t
Den svenska psalmboken. Band 4. Psalmer från andra sångbdcker ån Den
svenska psalmboken med tillågg. Urval får en gemensam psalmbok3 sam
mans tållt av Sampsalm. Materialet vann en, låt mig saga, forsiktig
anslutning från remissinstansernas sida. Forsiktigheten år naturlig
mot bakgrund av att det i mycket representerade ett for de fiesta
kyrkliga remissinstanser tåmligen obekant och delvis stilmåssigt
fråmmande material med dess dominans av text och musik från senare
delen av 18oo-talet. Kyrkomotets uppslutning kring den ekumeniska
psalmbokstanken var emellertid klart positiv; hårtil återkommer vi
nedan.
Två frågor har kanske legat i forgrunden. Dels gåiler det modellen
for en ekumenisk psalmbok, dels hur många gemensamma psalmer och
sånger man ska ta med.
Den modeil som hittills vunnit starkast anslutning år den att
psalmboken skall delas in i två delar, dels en gemensam ekumenisk
psalmboksdel (baspsalmbok) dels en del dår resp. samfund tar in de
psalmer den dårutover onskar ha med i sin psalmbok (samfundstillågg).
Poången hårmed år att alla (?) samfund får psalmbocker i vilka den
forstå delen år helt gemensam - psalmerna har samma textlydelse, samma melodi - och samma nummer. Kritikerne mot denna modeil menar att
en tvådelad psalmbok egentligen år ett dåligt vittnesbord om kristen
enhet och att de praktiska olågenheterna år ett minus - ex får man
soka julpsalmer på två stållen. Risken for att en baspsalmbok, som
egentligen representerar ett sångligt minimum i svensk kristenhet.
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skulle betraktas som den egentliga, den grundlaggande, svenska
psalmboken har också påtalats. Diskussionen på denna punkt år inte
slutford, men nya losningsforslag har borjat skymta i kulisserna.
Antalet psalmer år också under diskussion. I ett arbetsmaterial
av den 17 mars 1982 har Sampsalm gjort upp ett fullståndigt forstå
forslag till en baspsalmbok. Det omfattar hela 487 psalmer och sånger. Materialet år så skickligt avvågt att drygt 6o% av sångerna
återfinns i samtliga storre samfunds sångbocker, inkl. svenska
kyrkan. Såvitt framgår av pingstroreisens tidning Dagen år man emellertid från detta håll inte intresserad av ett material som omfattar
mer ån hogst 3oo psalmer och sånger. Hårtill skall då anmårkas att
pingstroreisen, jåmte frålsningsarmén, år de två vårs sångbocker
genom tiderna haft minst gemensamt med Den svenska psalmboken och
alltså utvecklat i stort en egen sångtradition. Kvantitetsfrågan
år inte slutdiskuterad. Sampsalms forslag från mars 1982 har bedomts
av flertalet frikyrkliga samfund. Inte ovåntat visar det sig att
det slutliga antalet gemensamma sånger troligen kommer att bli
mindre når den ekumeniska psalmboksdelen så småningom ska faststållas. Aven om bedomningen inte var genomford så att resultatet kan
sågas vara officiellt representativt for resp. samfund utan snarare
ett slags mindre stickprov antyds ganska våsentliga skillnader i
uppfattningen om vad som kan vara med och vad som inte kan det.
Storst tveksamhet mot materialet visade Svenska frålsningsarmén och
Frålsningsarmén, vårs bedomargrupper ville sortera ut drygt 17o av
de 487 sångerna. Tolerantast var baptistsamfundet, vårs bedomergrupper endast rensade ut 28 sånger. Men det måste upprepas att sållningen var både icke-representativ och preliminår.
Såvål 1982 som 1983 års kyrkomote har nu uttalat sig for att den
kommande svenska psalmboken skall vara ekumenisk. Regeringen, som
alltfort år psalmkommitténs uppdragsgivare, har overlåmnat kyrkomotets synpunkter till kommittén "for beaktande" - vilket innebår
att kommittén skall ta hånsyn till kyrkomotets mening. Några alter
nativ finns inte. Sedan hosten 1982 arbetar en mindre arbetsgrupp
gemensam for psalmkommittén och Sampsalm nu for kontakt och samord
ning. Dår ventileras inte minst de många principfrågor som ligger
till grund for tanken på en ekumenisk psalmbok.
Någon antydan om det slutliga utfallet av projektet kan jag
sjålvfallet inte ge. Men det kan kanske vara på sin plats att erinra
om att tanken egentligen inte år ny i Sverige. Trevande och partiel
la kontakter har

tidigare

tagits. Redan på 192o-talet forekom kon-

115
takter mellan Evangeliska fosterlandsstiftelsen och svenska kyrkan om en gemensam sångbok - i en eller annan form. Under 1930talet diskuteredes en ekumenisk psalmbok for radiogudstjansternas
behov. På frikyrkosidan gjorde man ett forsok att skapa en gemen
sam sångbok for missionsforbundet, baptistsamfundet och metodistkyrkan. Resultatet blev emellertid inte detta utan en ungdomssångbok, Ungdomssånger (1939). Under 1940-talet togs ett nytt
forsok upp. Denna gången blev resultatet en sångsamling for ekumeniska samlingar, Gemenskap (1949). Det hittills storsta steget
togs under 1960-talet då baptistsamfundet och Orebromissionen i och for sig djupt befryndade - slog samman sina samfundssångbocker Psalmisten resp. Andliga sanger till Psalm och sång (1966)
Kanske man kan tycka att den ekumeniska vågen år kantad av
foresatser som dmkligen havererat och att detta borde avskråcka.
Utmaningen idag ligger vål nårmast i den unikt breda uppslutningen i Sampsalm med representation från romersk-katolska kyrkan
till sjundedagsadventisterna, och i en ny tids annorlunda forutsåttningar.
kurzfassung:

die fortgesetzte kgb-arbeit

in schweden.

Ober die schwed. KGB-Arbeit (KGB=Kirchengesangbuch), die 1969 begann, wurde
fruher von Dr.Ulf BjSrkmann in HM 3/ 1978 berichtet. In dieser Periode wurde
der erste Teil eines Anhangs zum schwed. KGB (1937), nåmlich Psalmer och visor
76 (1976), herausgegeben.
Die fortgesetzte KGB-Arbeit umfasst drei Arbeitsgebiete.
1) Eingliederung weiterer neuer KLdr (KLdr=Kirchenlieder). Durch den zweiten
Teil des KGB-Anhangs, Psalmer och visor 82 (1982) kamen ca. 170 neue KLdr dazu
Unter ihnen sind KLdr fur Taufe, Trauung und Begråbnis, eine kleine Auswahl
von KLdrn auf dånisch, norwegisch, finnisch und englisch (Spirituals) samt
Psalterpsalmen mit Kehrreimen, gedacht fur Gemeindegesang. Die interessanteste Erneuerung liegt vielleicht bei den Psalterpsalmen.
2) Bearbeitung des zur Zeit gebrauchten KGB s aus dem Jahre 1937 und
dessen Choralbuches aus dem Jahre 1939. Ohne Obertreibung kann man sa
gen, dass die KGB-Arbeit hier ihr am meisten umstrittenstes und gefuhlsgeladenstes Gebiet hat. Die schwed. KGB-Tradition beruht immernoch auf dem KLdStil, der von dem Dichter und Erzbischof J.O.Wallin in und mit seinem - das
Pronomen ist nicht zufållig gewåhlt - KGB aus dem Jahre 1819 geschaffen wurde.
Das Problem liegt weniger bei den KLdrn, die von ihm und seinen Mitarbeitern
geschrieben wurden und die immernoch viel von ihrer majeståtischen Haltung und
Ausstrahlung besitzen. Es liegt mehr bei den rQcksichtslosen Bearbeitungen,
denen die åltere schwed. Liedtradition aus der Reformation und Orthodoxie im
frOhen 19.Jahrhundert ausgesetzt war. Es liegt auch in der Kaltblutigkeit, die
auf schwed. Gebiet herrnhutischen und pietistischen Liedsammlungen aus dem 18.
Jahrhundert gegenuber gezeigt wurde. Das Gesangbuchkomitee hat versucht, seine
Revisionsarbeit mit grosst moglicher Offenheit und Umweltkontakt zu betreiben.
Kyrkomote 1982 soilte Stellung nehmen zu ca. 200 Textumarbeitungen. Im Grossen
und Ganzen wurde die Arbeit anerkannt, aber es wurde scharfe Kritik gerichtet
u.a. gegen Assonanzen anstelle fur echte Reime. Auch wurden inhaltliche Abweichungen im Verhåltnis zu den Originaltexten kritisiert.
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Was die Musik betrifft, arbeitet man seit den 50er Jahren daran, die rhythmisch
gleichmåssigen ChoralgesSnge (ein Erbe des 19.Jahrhunderts) zu ersetzen mit der
rhythmisch mehr lebendigen Form der ursprunglichen Melodien. Es gab wenige und
gedåmpfte Einwendungen auf der Kyrkomote 1982. Auf diesem Gebiet ist die Revi
sion offenbar schon angenommen.
3) Die Arbeit an einem okumenischen KGB-Teil. Seit 1979 arbeiten 15 schwed.
Kirchen, Gemeinden und christlichen Organisationen an der Frage eines gemeinsaraen KGB-Teils, zu dem alle 15 Beteiligten ihren elgenen Anhang hinzufugen
kSnnen. Die Arbeitsgruppe - Sampsalm - legte 1982 einen Vorschlag vor mit nicht
weniger als 487 Liedern fur einen gemeinsamen KGB-Teil. Die Anzahl wird in jedem Fall reduziert, aber sie zeigt einerseits, dass eine feste Entschlossenheit
zu einer gemeinsamen Losung der Gesangbuchprobleme vorhanden ist, andererseits,
dass ein relativ bedeutender Teil der Lieder entweder schon jetzt oder von nun
an Gemeingut fur die schwed. Christenheit ist.
Obersetzer: Heike Busack
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SELSKABET DANSK TIDEGÆRDs sommermøde 1983 finder sted mandag den
20.juni til lørdag den 25.juni på Løgumkloster Efterskole. Pro
grammet er tilrettelagt, så også folk uden forhåndskendskab til
gregoriansk sang kan deltage med udbytte. Den tætte forening af
ord og toner ved gudstjenesten vil blive belyst af bl.a. profes
sor Regin Prenter i en samtale om "Den bibelske psalme og dens
sprog" samt i de daglige tekstgennemgange og sangøvelser. Orga
nist dr.theol h.c. Finn Viderø medvirker med en kirkemusikaften.
Forstander Peter Langberg orienterer om kirkemusikskolen i Løgum
kloster og rektor dr.theol Bent Noack holder foredrag om emnet
"Lovsang". Mødeleder er pastor Dag Monrad Møller, Sophie Frederikkevej 1,

5700 Svendborg, tlf.

gere oplysninger kan indhentes.

(09)

54 17 27, hos hvem yderli

117

TILBUD TIL MEDLEMMERNE - SONDERANGEBOT FUR DIE MITGLIEDER
Medlemmer af Salmehistorisk Selskab, der har indbetalt deres
medlemsgebyr for 1983 på 60 kr, vil kunne erhverve nedenstående
publikationer til favørpriser:
Anders Arrebo: Melodierne i K.Davids Psalter 1627. Udgivet i
transskription med kommentarer af Henrik Glahn. Det danske Sprogog Litteraturselskab, København 1981. 87 sider.
Denne kommenterede melodisamling er egentlig bind IV af Arrebos
samlede skrifter. Den vil derfor aldrig komme i handelen som se
parat bind.
Pris: 50 kroner.
Malmø-salmebogen 1533. Faksimiledition. I samarbete med Dansk
skånsk Forening udgiven av John Kroon. AB Malmo Ljustrycksanstalt
1967. 349 sider. Med efterskrift af Anders Malling om reformatio
nen i Malmø og om de tidlige danske salmebøger s. 289-335.
Denne værdifulde facsimile-udgave er for længst udsolgt fra
forlaget.
Pris: 50 kroner.
Ludwig Dietz' salmebog 1536. En facsimileudgivelse fra Universi
tets-Jubilæets danske Samfund, Akademisk Forlag, København 1972
indeholdende "Nogle nye Psalmer oc Loffsange" Rostock 1536 samt
"Een ny håndbog med Psalmer oc aandelige loffsange" Rostock 1529
og Thomas Venatorius' "Een kort vnderwysning" Rostock 1529 med
efterskrift (117 sider) af Niels Knud Andersen.
Pris 85 kroner.
Danske Messebøger fra Reformationstiden. Udgivet i facsimile af
Universitets-Jubilæets danske Samfund med en liturgihistorisk
Redegørelse (178 sider) af S.H.Poulsen. J.H.Schultz Forlag, Kø
benhavn 19 59 .
Pris: 40 kroner.
Leif Ludwig Albertsen: Lyrik der synges. Berlingske Leksikon
Bibliotek, Berlingske Forlag, København 1978. 168 sider.
Et pionerarbejde om den kollektive sang: "..en herligt respekt
løs, utraditionel og provokerende, men tillige dygtig og forbav
sende alsidig indføring i en ikke tidligere beskrevet problema
tik.", anmeldt i HM 1979 s.249-252 .
Pris: 25 kroner.
Ovenstående priser er exclusive forsendelsesomkostninger.
Nye medlemmer kan for kun 85 kroner erhverve både årgang 1982 og
1983 af Hymnologiske Meddelelser. (Normalprisen for årg.1982 er
50 kr og for årg.1983 60 kr).
Vi minder om, at introduktionstiIbuddet på "Melodier til Grundt
vig- tekster" i Den danske Salmebog i udvalg ved John Wedell Hors
ner og Henrik Fibiger Nørfelt (folder vedlagt i HM 1983/1) på
200 kr incl.moms kun gælder ved bestilling inden den 15.august
1983. Efter denne dato er prisen 244 kr.
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Professor dr.theol. Theodor Jørgensen
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