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NOTAT OM "DU HERRE KRIST".
af Herlov Brix

Under overskriften "Sthens gådefulde navnesalme" offentliggjorde 
Jens Lyster i Hymnologiske Meddelelser, nr. 2, 1980 (s.71-146) 
en afhandling om den kendte og yndede salme, hvorom det blandt 
meget andet er sagt, at den gemmer på en hemmelighed (afhandlin
gen s.71.), og at det ligesom "skælver" under versene, (s.72 og 
s. 135).

Afhandlingen er særdeles indholdsrig og interessant. Der er 
tilvejebragt en mængde baggrundsstof om "annus mirabilis", 1588, 
som mange forudsigelser havde udpeget til at være tidspunktet 
for verdens undergang. Endvidere er der omhyggeligt redegjort 
for Hans Christensen Sthens salme og forskellige tydninger af 
dens indhold; herunder behandles også spørgsmålet om, hvorvidt 
sidste strofe rummer en årstalsangivelse.
Med støtte i dette store arbejdsmateriale skal der i det føl

gende gøres nogle bemærkninger, idet der især skal ses på, hvad 
salmen selv, dens struktur og indre liv, kan fortælle.
Salmens oprindelige udseende kendes ikke. Teksten gengives her 

efter det unikke eksemplar af en 1656-udgave, trykt i "Kiøben- 
hafn, paa Joachim Moltkens bekost.", som er lagt til grund for 
"Hans Christensen Sthenius Af hans Vandrebog, Udgivet ved 
Carl S. Petersen med indledning af Hans Brix, Kjøbenhavn 1914". 
(Lysters gengivelse af teksten s.72-73 svarer ret nøje hertil).

, En Christelig Supplicatz til Guds Søn/
Siungis med den Tone: Es ist auff Er- 

den kein schwerer Leiden/ &c
1 .

HERRE JESU Chirst/Min Frelser du est/
Til dig haaber jeg allene:
Jeg troer paa dig/
Forlad icke mig Saa Elendelig/
Mig trøster dit Ord det reene.
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2.
Alt effter din Villie/
O HERRE mig stille/
At jeg dig trolig kand dyrcke. 
Du est min Gud/
Lær mig dine Bud/
All min Tid ud/
Du mig i Troen styrcke.

3.
Nu vil jeg være/
O JEsu kiære/
Hvor du mig heldst vilt haffve: 
Jeg lucker dig ind/
I mit Hierte oc Sind/
0 HERRE min/
Med all din Naade oc Gaffve.

4.
Saa inderlig/
Forlader jeg mig/
Alt paa din Gunst oc Naade:
O JESU sød/
Hielp mig aff all Nød/
For din haarde Død/
Frels mig aff alskens vaade.

5.
All min Tillid/
Nu oc altid/
Haffver jeg til dig O HERRE:
Du est min Trøst/
Dit Ord oc Røst/
I all min Brøst/
Mit Hiertens Glæde monne være.

6.
Naar Sorgen mig trenger/
Effter dig jeg forlenger/
Du kand mig best husvale:
Den du vilt bevare/
Hand er uden Fare/
Du mig forsvare/
Dig monne jeg mig befale.

7.
Nu veed jeg vist/
HERRE JEsu Christ/
Du vilt mig aldrig forlade:
Du siger jo saa/
Kald du mig paa/
Hielp skalt du faa:
I all din sorrig oc vaade.
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8.
O giffve det Gud/

Vi effter dine Bud/
Kunde os saa skicke tilsammen:
At vi med dig/
Evindelig/
I Himmerig/
Kunde leffve i Salighed/ Amen.

Salmens akrostikon: "HANS ANNO", 2x4 bogstaver, er en sammen
sætning af alle otte strofers indledningsbogstaver.
Som foran nævnt er det blevet sagt, at salmen bærer på en hem

melighed. Dette er rigtigt, men rummer salmen ikke samtidig en 
nøgle eller flere, der kan tjene til en opklaring ?
Dette spørgsmål søges besvaret i det følgende.
Det begynder allerede i salmens overskrift. Sthen er i alminde
lighed omhyggelig med sine overskrifter. De er velovervejede, 
oplysende og eksakt formulerede.

I. SALMENS OVERSKRIFT.

Om overskriften "En Christelig Supplicatz til Guds Søn" skriver 
Lyster (s. 126), at den angiver virkelig, hvad teksten rummer. 
"Den er en bøn til Gud i hans søns, Jesu Kristi navn, og det fra 
første til sidste strofe". Udtrykket "Supplicatz" er påfaldende. 
Det anvendes vel ellers om bønskrivelser til indflydelsesrige 
personer og er i alt fald et sjældent, hvis ikke et enestående 
udtryk i litteraturen". Der røres her ved et punkt, som fortje
ner at blive undersøgt. Foreløbig tjener Christian den Femtes 
Danske Lov som vejviser. Lovens "Første Bog" (om Retten og Ret
tens Personer) kender både "Supplicatzer" og "Supplicationer".
Supplicatz.
Udtrykket findes i Cap. 9, "Hvo der maa gaa i Rette for sig selv 
eller for andre". Det dukker op i artikel 12, som handler om løn 
til advokater ("Procuratorer"), og som indledes sådan: "Dennem 
skal tilleggis noget til Løn af Borgemester og Raad for Stævnin
ger til Under- eller Over-Retter at udkaste, Supplicatzer og 
indlegger at forfatte, Saa og for een gandske Proces at dri
ve...". Det er åbenbart, at udtrykket her forudsættes bekendt 
i en bestemt juridisk-teknisk betydning, og at det står i 
forbindelse med processuelle forhold (forsvarsskrift, benåd-
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Betegnelsen "Supplioatz" i, 
salmens overskrift er påfal
dende. Denne gengivelse af 
salmens overskrift og begyn
delse er fra det unikke ek
semplar af 1656-udgaven på 
Universitetsbiblioteket i 
Lund.

Supplication.

Cap. 26 har denne overskrift: "Om Supplicationer". Bestemmelser
ne vedrører alle "som foraarsagis til Kongen at supplicere om 
noget dem anliggende...". I bred almindelighed omhandles henven
delser til øvrigheden. Ordet "Supplicatz" forekommer i art. 1 
og i art. 3, men i en bredere sammenhæng og ikke i den specielle 
betydning, som ordet kan antages at have i processuel sammen
hæng, jfr. foran.

En nærmere undersøgelse af sagen kan måske foretages, men for
udsætter antagelig fagkundskab (af forskellig art?). Et studium 
af kilderne til nævnte bestemmelser i Danske Lov sammenholdt med 
tilsvarende udenlandske retsregler kunne måske bringe nyt for 
dagen.
At der ligger en idé i Sthens anvendelse af ordet "Supplicatz" 

er utvivlsomt. Hans ordvalg er til det yderste kræsent. Men er 
det hans eget påfund? Det er nok mere tvivlsomt. Blandt de uden
landske dommedagsdigte, som Sthen sikkert er blevet præsenteret 
for, kan "Supplicatz" have været en gængs betegnelse.
Der er grund til at antage, at ordets særlige forbindelse med 
processuelle forhold spiller ind. Det er den himmelske domstol, 
der er i tankerne, og den nært forestående procedure og domsaf
sigelse afventes med megen bekymring. Et forsvar er fornødent, 
og herom bedes der i salmens sjette strofe. Bønnen er på tre 
ord: "Du mig forsvare". Salmens overskrift peger imod dette mar
kante sted, hvorom nærmere nedenfor.



7

II. SALMENS STRUKTUR.

I forbindelse med granskning af ældre salmedigtning er det ikke 
ukendt at arbejde med sondringen imellem bekendelse og bøn. En 
af Sthens overskrifter i Vandrebogen lyder sådan: "En Bekiendel- 
se oc Bøn til Gud i Synd oc Sorg oc Legemlig svaghed". Her har 
han selv gjort opmærksom på sondringen, og denne omstændighed 
fører til tanken om at anskue "Herre Jesu Christ..." på grund
lag af en tilsvarende opdeling. Det viser sig at give bonus. 
Salmen tredeles. Første del - de fire strofer, som er signeret 
H.A.N.S. - indeholder en række bønner, som intet specielt eller 
aktuelt har med dommedags-forventning at gøre. Anden del - de 
følgende tre strofer - indeholder kun en eneste bøn, der til 
gengæld peger direkte imod dommedag, den fornævnte "Du mig for
svare", som har henblik på den forestående himmelske rettergang. 
Salmens tredie del består af ottende og sidste strofe, hvori de 
forskellige anskuelser i første og anden del samles. Dette er 
markeret ved den overgang til flertalsformen "vi", som har på
kaldt opmærksomhed, jfr. nedenfor.

I det foregående er antydet nogle nøgler til forståelse af 
salmen. I det følgende ses der nærmere på sagen, idet hver en
kelt af de tre dele anskues for sig.
Første del. ("H.A.N.S."-afsnittet)
Dette afsnit af salmen, de fire første strofer, som er signeret
H. A.N.S. har intet dommedagspræg. Tværtimod. Næsten polemisk 
siges det i strofe 2: "All min Tid ud". Her er ingen konkret el
ler aktuel ængstelse, intet der haster.
Dette indtryk, at der er tid nok, får man eftertrykkeligt be
kræftet, når teksten gennemgås nærmere med tanke på sondringen: 
bekendelse - bøn. Foruden nogle bekendelser om tro og tillid 
indeholder de fire strofer en række bønner, ialt 6:
I. "Forlad icke mig"
2. "Alt efter din Ville...mig stille"
3. "Lær mig dine Bud"
4. "All min Tid ud / Du mig i Troen styrke"
5. "Hjelp mig af all nød"
6. "Frells mig fra alskens Vaade".
En lille kommentar til bøn nr. 3 kan være nyttig, bl.a. fordi 
"dine Bud" gentages i salmens slutning. Idet der iøvrigt kan 
henvises til Lysters afhandling side 130, skal følgende bemærkes
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I "Salmesprog og Salmetyper" har Niels Møller et afsnit om 
"Guds opdragende Gerning" (s. 94 flg.)f herunder også "Under
visningen om hans Vilje". Udtrykket "lære" omtales s. 85 med 
eksemplet: Han lærer dem sin Vilje godt". Det er just, hvad 
Sthen beder om. Ordet "Bud", der også kommenteres af Møller, 
må i Sthens tanker have relation til Johs. kap. 14 og 15, hvori 
det (før 1740, da det blev afløst af "befalinger") forekom fle
re gange i en sammenhæng, som harmonerer med den betydning, som 
ordet har hos Sthen. I Johs.-evangeliet drejer det sig om kap. 
14, v.15 og 21 samt kap.15, v.10 og 12. (Seidelin-oversættelsen 
foreslår "bud" genoplivet de nævnte steder, hvilket synes ret 
og rimeligt. "Befalinger" er både for snævert og for bastant). 
Kort kan det antageligt udtrykkes sådan, at "Bud" hos Sthen be
tyder forsynets tilkendegivelser over for mennesket, - hvad der 
til enhver tid til-skikkes dette fra oven i kraft af "din
Ville".
(I salmen "På Gud alene", DDS. 30, findes i strofe 3 følgende: 
"Und mig at tine/dig kiere Herre gud/i Trouen reene/Effter din 
ord oc bud..." (gengivet efter Malling IV side 291). I Mallings 
kommentarer til denne salme hedder det bl.a.: "Digterens from
hed har fundet jævne og trohjertede ord, som viser os, at han 
er aandsbeslægtet med Sthen". Den ukendte digter anvender ordet 
"Bud" på samme måde som Sthen).

Da Carl S. Petersen og 
Hans Brix i 1914 udgav 
deres udvalg af tekster 
fra Vandrebogen, var 
1656-udgaven den da ældst 
kendte. Siden da er der 
fundet fire endnu ældre 
udgaver. Læsemåden "aff 
alskens vaade" i strofe 4 
findes foruden i 1656- 
udgaven i tre yngre udga
ver, medens fem andre, 
fortrinsvis ældre, skri
ver "fra alskens Vaade".
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Bøn nr.6 er foran citeret efter Lyster. I fornævnte 1656-ud- 
gave ses "aff" i stedet for "fra", men "fra" må være det rette 
udtryk især i forbindelse med "alskens" våde, d.v.s. både nu
tidig og kommende.
I Molbechs ordbog, 1859-udgave, sp.1449, findes en bemærkelses
værdig iagttagelse: "Vaade"...."Den dobbelte, nu næsten foræl
dede Bemærkelse, deels af Fare ved eller for et tilkommende 
Onde (periculum) deels af et Onde, en Skade, som alt har rammet 
Een (damnum) findes jævnlig i ældre Bøger, uden at man overalt 
med Lethed kan adskille og bestemme den forskiellige Betydning" 
Når Sthen siger "alskens Vaade" kan der ikke være tvivl om, at 
også den kommende, "periculum" er medregnet, og at præpositio
nen "aff", der alene kan gå på det indtrufne, "damnum", er et 
for snævert udtryk.
Med udtrykket "alskens Vaade" retter Sthen sikkert tanken helt 
frem til dommedag - hvordan og hvornår den så iøvrigt måtte 
indtræffe, og han sætter dermed punktum for salmens første del.

Anden del.
Salmens anden del består af tre strofer, 5, 6 og 7. Digteren 
skifter spor - og begynder forfra. Strofe 5 svarer i sit ind
hold til strofe 1. Det drejer sig om tro og tillid. Der er 
overensstemmelse i opfattelsen, tildels også i ordlyden. "Mig 
trøster dit Ord det reene" i strofe 1 bliver således i strofe 5
til: "Dit Ord og Røst....Mit Hjertens Glæde monne være". Men
der er en bemærkelsesværdig forskel. Bøn ændres til bekendelse. 
Bønnen i strofe 1: "Forlad icke mig" bliver således i strofe 7 
til: "Nu veed jeg vist.... Du vilt mig aldrig forlade". Medens 
salmens første del - som foran nævnt - rummer 6 bønner, ses der 
i anden dels tre strofer kun een bøn, supplicatzen i strofe 6, 
"Du mig forsvare", hvortil der intet sidestykke findes i stro
ferne 1-4.
Når salmens anden del kun indeholder en enkelt bøn, der til 
gengæld tydeligvis er af største betydning for den bedende, 
ville man forvente, at den først fremkom i slutningen af denne 
del af salmen. Uvilkårligt opstår den tanke, at et senere op
tryk af salmen har ombyttet stroferne 6 og 7. Herom nærmere 
nedenfor, men det skal allerede her anføres, at en ombytning 
har kunnet ske, uden at salmens akrostikon antastes. Begge stro
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fer har begyndelsesbogstav "N".
Det kan vist foreløbigt fastslås, at salmens første to dele 

giver udtryk for to forskellige anskuelser, og at forskellen be 
ror på det indtryk, som dommedagsprofetierne har gjort. Den 
stemme, der høres i strofe 1-4, er uanfægtet af profetierne, me 
dens angsten kommer til udtryk i strofe 5-7. Det er værd at se 
nærmere på disse tre strofer, og de gengives her efter Lyster, 
men i den rækkefølge, som (jfr. nedenfor) kan antages at være 
den oprindelige:
(Det skal her indskydes, at ordet "Nu" i optakten "Nu veed jeg 
vist..." (Lyster s.134) antagelig er det "konstaterende" nu, 
f.eks. "Nu er det jo sådan, at...". Andre eksempler i ODS).

5.
All min Tilljd/
Nu oc altid/
Haffuer ieg til dig O HErre:
Du est min Trøst/
Dit Ord oc Røst/
I all min Brøst/
Mit Hiertens glæde monne være.

6. (hidtil 7).
Nu veed ieg vist/
HErre lEsu Christ/
Du vilt mig aldrig forlade:
Du siger jo saa/
Kald du mig paa/
Hielp skalt du faa/
I all din Sorg oc vaade.

7. (hidtil 6).
Naar Sorgen mig trenger/
Effter dig ieg forlenger/
Du kand mig best hussuale:
Den du vilt beuare/
Hand er vden Fare/
Du mig forsuare/
Dig monne jeg (mig) befale.

Det falder straks i øjnene, at de to sidste linier er afslutten 
de i en grad, der ikke kan overgås: "Du mig forsvare" (suppli- 
catzen) efterfulgt af Kristi sidste ord på korset i forkortet 
form.
Det umiddelbart påfaldende i, at der i denne strofe i modsæt

ning til alle de øvrige er kvindelig udgang hele vejen igennem, 
berøres nedenfor.
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Der bør gøres yderligere nogle bemærkninger, som kan begrunde 
ombytningen af strofe 6 og 7. Der tages udgangspunkt i linierne 
"Du siger jo saa/ Kald du mig paa/ Hielp skalt du faa/ I all 
din Sorg oc vaade".

Fra de sidste ord - "din Sorg oc vaade" - er der en naturlig 
forbindelse til "Naar Sorgen mig trenger...". Men foruden den 
rent sproglige sammenhæng, der manifesterer sig ved ordet 
"sorg", er der en logisk sammenhæng. Supplikanten påberåber sig 
en "hjemmel" fra bibelen, tilsagnet om hjælp, som støtte for 
bønnen (supplicatzen) om, at Kristus skal påtage sig forsvaret.

Inden vi går videre, skal der gøres nogle bemærkninger om 
følgende spørgsmål:
Hvordan er rettergangen ved den himmelske domstol?

Bibelen giver som bekendt ikke anvisning på "procedure-regler" 
m.v. Forskellige anskuelser har derfor kunnet gøre sig gældende 
For Sthens vedkommende kan der ikke være nogen tvivl. Han har 
holdt sig til Luthers lære. Denne fremgår kort og klart af en 
prædiken over dommedagsbeskrivelsen. Luk.21, v.25 flg., (2den 
søndag i advent) i hjemmet, år 1533, optrykt i huspostillen. 
Luther er i polemik med paven, der betragter Kristus som den 
strenge dommer - og alene som sådan -, medens forsvaret evt. 
kan varetages af Maria eller Johannes Døber. Også "andre helge
ners forbedelse" kunne påkaldes. (Her refereret efter Peder 
Tidemands fordanskning af huspostillen 1564, udgivet 1868 v.
T.S. Rørdam).
Heroverfor hævder Luther, at Christus "er beskikket af Gud at 
skulle være vor Frelser, Forliger, Forbeder, Mægler, for hvis 
Skyld vi skulle finde Naade og Barmhjertighed hos Gud..." (nævn 
te udgave, første del, s.20). Bl.a. fra salmelitteraturen er be 
tegneisen "Talsmand" kendt som et dækkende udtryk for hvervet 
som forsvarer. Nærliggende eksempler er DDS 617, v.4. "En glad 
opstandelse mig giv/ på dommedag min talsmand bliv!" og nr. 611 
v.5. "tal selv min sag, når dom skal gå", der for begge cita
ters vedkommende går tilbage til Hans Thommisøns salmebog 1569.
Om det eller de skriftsteder, der skjuler sig bag linierne: 

"Du siger jo saa...o.s.v.", er der i Lysters afhandling gjort 
en del bemærkninger, og der er især henvist til Davids salme 
50,15. En tilsvarende indbygget henvisning til skriftsteder 
findes i Sthens "klagelige og dog trøstelige sang og vise for



en person, der svag og til alders kommen er" (også fra Vandre- 
bogen), af hvis 17 strofer de 11 er optaget i DDS som nr. 505 
og 506. I tre strofer (opr. nr. 4-6, der let tilpasset er beva
ret i DDS nr. 505) påberåbes nogle skriftsteder som adkomst for 
digteren til at komme frem med, hvad han har på hjerte. Også her 
begynder han med Davids salme nr. 50,15, og det sker i ord, som 
nøje svarer til navnesalmens "Du siger jo saa...":
"Du haffver jo self fver befalet saa, ..../ At vi dig i all Nød 
skulle kalde paa." (dobbelt-omkvædet er her udeladt).
Den digteriske konstruktion, som ses her, først adkomsten derpå 
anliggendet, er logisk. Derfor er der grund til at antage, at 
den samme konstruktion oprindelig har kunnet ses i navnesalmen. 
Om grunden til at der senere har fundet en strofeombytning sted, 
se nedenfor.

Tved-Le del.
Salmens tredie og sidste del er koncentreret i en enkelt strofe:

8
O giffue det Gud/
Wi effter dine Bud/
Kunde oss saa skicke tilsammen:
At wi met dig/
Euindelig/I Himmerig/
Kunde leffue i Salighed/ Amen.

Først her optræder flertalsformen "vi", hvilket har givet anled
ning til overvejelser (Lyster s.79, nederst og s.134, øverst.
I det foregående er der søgt vist, at salmen giver udtryk for 
to forskellige anskuelser i relation til dommedagsprofetierne - 
en lejr, hvortil "HANS" hører, er uanfægtet, en anden er bange, 
og hertil hører utvivlsomt Sthens adelige venner, familien Spar
re til Svaneholm (Lyster s.104-109).
I strofe 8 forener Sthen de to lejre i ønsket om gensyn hinsides. 
Hans tanke - som er udtrykt i salmens første og anden del - er, 
at de to lejre, uanset hvilket indtryk dommedagsprofetierne har 
gjort, er ligeværdige, lige kristne, og at de derfor lader sig 
forene i det, der efter digterens opfattelse er det altafgøren
de, håbet om fælles salighed. Bønnen i strofe 8 er derfor essen
sen af det hele.



(Om "Bud" m.v. se foran).
Stemmende hermed har Sthen tankerne henvendt på den afsluttende 
bibeltekst, Johs.Åb. 22,14:
"Salige ere de som holde hans Bud, paa det deris mact skal vere 
i Liffsens træ, oc de skulle indgaa at portene i Staden."
(Chr.Ill's Bibel 1550). "Bud" skal forstås i den betydning, som 
er beskrevet foran.

III. METRIK
På Sthens tid var salmedigtere fri for at tælle stavelser.
Fra Th. Borup Jensens "Salmen som Lovsang og Litteratur I", 1972, 
s.40, citeres følgende:
"Går vi tilbage til 1500-tallets salmedigtning, vil vi erfare, 
at det metriske mønster er langt friere end det er i dag, den 
strofiske enhed mindre regelbundet. Jeg citerer til illustration 
en salmeoptakt af Hans Christensen Sthen: "Herre Jesu Christ,/ 
min Frelser du est,/ til dig haaber jeg allene;/ jeg troer paa 
dig,/ forlad icke mig...". I Hammerichs bearbejdelse (DS 46) ser 
Jesusbekendelsen således ud: "Du, Herre Krist/ min frelser est,/ 
til dig jeg håber ene;/ jeg tror på dig,/ o bliv hos mig...". I 
Sthens tekst ligger kun antallet af betonede stavelser i de en
kelte verslinjer fast, hvorimod der hersker frihed med hensyn 
til placeringen af de stærke betoninger og antallet af de tryk
svage stavelser. - Den friere metriske behandling må ses i sam
menhæng med det 16. århundredes frirytmiske sangtradition, Sthen 
bygger på den verdslige, folkelige visesang".

Det kan være en tilfældighed, men det er dog - i hvert fald for 
et nutidigt øre - påfaldende, at netop den strofe, hvor domme
dagsfrygten kulminerer, og hvori supplicatzen og den afsluttende 
opgivelse forekommer, ene af alle digtets strofer har kvindelig 
udgang hele vejen igennem:

Naar Sorgen mig trenger/ 
effter dig ieg forlenger/
Du kand mig best hussuale:
Den du vilt beuare/
Hand er vden Fare/
Du mig forsuare/
Dig monne jeg (mig) befale.
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Læser man salmen igennem nogle gange, fornemmes det, at der her 
sker en tempoforskydning i retning af det dvælende (ritardando), 
der er egnet til at fremkalde eftertænksomhed, og at de bløde 
linieafslutninger fremmer den inderlighed, som teksten netop på 
dette sted kræver. Sthen er jo en storartet poet. Bevidst eller 
ubevidst kan han have givet denne strofe sit metriske særpræg. 
Det ritarderende præg sammenholdt med strofens indhold støtter 
den foran fremsatte antagelse om, at strofen oprindelig har af
sluttet digtets anden del.

IV. ÅRSTALLET 1588.
Det har været diskuteret, hvor man finder det årstal, der natur
ligt ventes efter ordene: "HANS ANNO,....". Der har været gjort
forsøg på at udlede årstallet af salmens sidste vers ved at ud
vælge og fremhæve bogstaver med romertals-værdi alt efter behov 
(Malling I side 284-285 bl.a. om Blom Svendsens teori).
Mere sandsynligt synes det imidlertid at være, at der til salmen 
har været knyttet en efterskrift, formentlig en latinsk sentens, 
rummende de fornødne romertal.
Jens Lyster har fremdraget et righoldigt forskningsmateriale. 
Dette er blevet suppleret af Johannes Grubb i en - ikke offent
liggjort - kommentar, hvori sagen søges belyst bl.a. ved frem
dragelse af yderligere nogle eksempler på skjulte dateringer, 
heriblandt et "eteostikon" - netop fra 1588 -, som i den her om
talte forbindelse påkalder specifik opmærksomhed. Det drejer 
sig om underskriften på fortalen til Peder Hegelunds "ABC aff 
Bibelske Ordsprock":
"Deus verax misereatur populi sui".
Idet både u og v gælder for 5, danner samtlige bogstaver med 
romertalværdi - DWXMIWLIVI - ialt 1588.
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Peder Hegelund: ABC aff Bibelske 
Ordsproak, 1588, s.4:

Hegelunds latinske sentens er 
overmåde velskabt. Som eteo- 
stikon hæver den sig i kvali
tet højt op over, hvad man 
normalt ser.
Det kan tænkes, at Hegelund 
har gjort brug af en vandre- 
sentens, og at den har været 
i brug inden for dommedags
digtning her og i udlandet.
Umiddelbart er det påfalden
de, hvordan sentensen, der i 
Grubbs oversættelse lyder så
dan: "Den trofaste Gud for
barme sig over sit Folk." 
ville passe langt bedre som 
afslutning på et dommedags
digt end som underskrift på
Hegelunds fortale. Der er noget, der tyder på, at Hegelund ikke 
selv har fundet på sentensen. Det ses, når man sammenholder den 
med fortalen og dennes indhold:

I det tekstafsnit, som går umiddelbart forud for den latinske 
afslutning, er det kongens død d. 4. april1588, der er på tale. 
Afslutningen kunne derfor venteligt være bygget over "Rex", men 
dette er ikke tilfældet. Vi skal adskilligt længere tilbage i 
teksten for at finde kontakten til "Deus verax...etc.". I en

ge / ec trf alle oc tønet ttt nu bcfftcteDe: Øc tiff 
tnDftltg<c at beCe oc paaFaloo i baao? fioe 
Det gant|Fe Kongelige / f>rti er nu faste be* 
Drcffuebe / oc nu|t ror iill.-rnaacigtle JJton* 
ntngiat øuD »il træffe oc fi^le tøenDe rb< 
tøeiiDm (fore ^icrtef- g oc fC'digluD / oc alle 
tøenbis ITfofelfats (^Iffelige ^citbaarne ^»e'rn / 
bennem »eb fin ^aberlig (Bobtøeb oc £orfiun be* 
(Ferme oc velfigne: oc for »or(a gam(Fe
^ccberneKigitf / oc tøtier oc alife »orls Velfart / 
at ben enige / (imbrue oc trofa|f e <£>ub / (om <cf e 
»il fotlabefine Jabrrl ’fei m m effter fin^or* 
Utulfe / bliffue tøo(; 0|* Mile tage/ inbtil Verbers 
enbe i tøaiib oc naabelig »ti tage M|]e Kig« r/ »ti 
fin Øubtommelig Vern oc j6e(Fytnfng i CDiffue 
fin Kaab i ^ielp oc Vel) gnelfe til Kegen> gen / 
giffue »or 2(llemaab;g(fe »bualo Konning oc 
*5crre,»DI tønns^rfct oc Ha »De ar maa opuore/ 
tiltage oc forfremmis/til (iii mynCigeSlac oc 
3(lber/iil tøan« tøellige ilaffno 2(erei oc M(fe 
Kiger oc fLanbe til .^reb oc aobe i 21 til <£ VI.

Øc »il tøermet tøaffue ICbet (åmptligen met 
ffiber« Fiocre »uge »rober C * K 3 C 0* 
p^ÆK 5K2J@icc Æberc Ficcre ^orecl* 
Dre / oc gant(Fe Blect oc ØuogerfFab / ben fåm* 
me 3llmectfge (TJub til 2.i(Foc ølel befal«be.»e* 
Deubio rbtnygeligen / «t 3 tage beitemlt f,xt 
3(rbe(be til raefe.

Bcreffiiit »bi Kibel paa ben (^rgelige bag/ 
Den 5<mte lumi/ paa tøutlcFen »orm ållcrf'ie* 

■tideFerris ocKonnings/liigbleff begeaffuen 
»Di KofFiloe jtomFiccFe /ANNO

Deus verax miiéreatur populi fut
(E. »illige altiD/

Peber ^egelunb.

omstændelig bøn påkaldes faderlig godhed og forsyn for kongehus 
m.v. og derpå også for det fædrene rige og hver og alle, "...at 
den euige, sandrue og trofaste Gud, som icke vil forlade sine 
Faderløse, men effter sin Foriettelse bliffue hoss oss alle dage 
indtil Verdens ende..." (hvorpå følger bøn for regering og den 
nye konge). Det ses, at det citerede sted er forløber for "Deus 
verax misereatur populi sui".
Hegelunds situation kan have været den, at han har stiftet be
kendtskab med den vellykkede og særdeles brugbare latinske sen
tens, inden han gjorde sin ABC færdig, og derpå affattet sin
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afslutning med sigte på at lade sentensen indgå heri som rosinen 
i pølseenden.
Tilbage til Sthen og hans ANNO.
I disput med Blom Svendsen og Malling siger Lyster (s. 78) bl.a.: 
"...at der ikke kan opdrives et eneste eksempel på årstalsvers, 
hvor ordet Anno ikke er adskilt fra det vers, hvori årstallet 
forekommer. Sthens 8. strofe indledes af det O, der indgår i 
anno, hvorfor man med kendskab til datidens regler netop ikke 
ville finde på at lede efter årstallet i den pågældende strofe, 
men snarere i en eller anden dansk eller latinsk sentens neden
under salmen. En sådan sentens findes imidlertid ikke".
Men en afsluttende sentens kan meget vel have eksisteret i 1. 
udgaven. En formulering i stil med Hegelund ville have været 
egnet.

V. EFTER 1588.
Det gik jo ikke så galt som spået af dommedagsprofeterne. Jorde
riget fik lov at bestå, og på et eller andet tidspunkt er der 
opstået behov for at genoptrykke den liden Vandrebog. Men hvor
dan med "Supplicatzen", der efter udgangen af 1588 har været 
passé? Det har været nødvendigt at fjerne eller i hvert fald 
tilsløre det aktualitetspræg, som knyttede salmen så stærkt til 
det nu forgangne år 1588.
Derfor har man strøget den latinske sentens med det fatale års
tal. Men dermed har sagen ikke været klaret. Dommedagsstrofen 
med supplicatzen har måttet vige hæderspladsen til fordel for 
den forudgående strofe, indeholdende det relevante skriftsted, 
hvorved dette bliver af en konkluderende og almengørende art.
I DDS er der taget yderligere et skridt i denne retning ved æn
dringen af "Nu" til "Da".

VI. KONKLUDERENDE BEMÆRKNINGER.
Hvordan er så historien bag Sthens "Herre Jesu Christ" og hvad 
er hemmeligheden?
Historien må efter de mangfoldige oplysninger, som Lysters af
handling indeholder, sammenholdt med hvad digtet selv fortæller, 
være, at Sthen har fået en opfordring til at skrive en domme-
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dags-salme, en opfordring som er kommet fra kompetent sted, og 
som Sthen kun modstræbende har imødekommet. Han har ikke villet 
lægge navn til noget, der vedrørte det aktuelle dommedagshyste
ri, og han har derfor løst den stillede opgave på den snilde 
måde, at indlede salmen med et afsnit signeret H.A.N.S., som 
ikke tilkendegiver nogen aktuel dommedagsfrygt.
Det er særdeles troligt, at det er familien Sparre, der har sat 
Sthen på opgaven, og det er også særdeles tænkeligt, at Sthen 
er blevet præsenteret for et eller flere udenlandske dommedags
digter ier med en ledsagende bemærkning i retning af: "So ein 
ding miissen wir auch haben". Betegnelsen "Supplicatz" og en af
sluttende latinsk sentens kan have været overtaget fra det uden
landske forbillede.
Hemmeligheden bag den overleverede tekst må ligge i de ændrin

ger, der er foretaget i teksten, da det viste sig, at dommedags
frygten var ubegrundet. Den latinske sentens med årstalsangivel
se er blevet strøget, og dommedagspræget er yderligere blevet 
tilsløret ved ombytning af to strofer.
Som det gerne skulle fremgå af foranstående, har salmens tekst 

oprindelig været logisk opbygget og forståelig, sådan som vi 
kender det fra Sthens øvrige digtning.
Men ved de foretagne ændringer er teksten blevet vanskeligt til
gængelig - hemmelighedsfuld.
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SALMESANGEN I SANKT JOHANNES KIRKE (København)

EN FORELØBIG UNDERSØGELSE

AF POUL DAM

I Sankt Johannes kirkes arkiv, nu i Landsarkivet for Sjælland, fin
des fire små protekoller i oktavformat over de salmer, der blev 
sunget ved gudstjenesten. De to ældste dækker perioden fra indviel
sesdagen den 25. august 1861 til og med 8. søndag efter trinitatis 
1874 (26. juli). Den tredje bevarede protokol begynder med anden 
søndag i fasten 1891 (22. februar) og slutter med anden søndag ef
ter påske 1899 (16. april). Da disse tre ældste protokoller er 
helt udskrevne, må der have eksisteret protokoller for perioden 
1874-91 og for en periode fra 1899, men disse protokoller er gået 
tabt eller i det mindste endnu ikke fundet. På et eller andet tids
punkt må man dog have indstillet den regelmæssige opnotering.

Den fjerde og sidste protokol i arkivet begynder nemlig med nyt
årsdag 1934, og dette står åbenbart i forbindelse med, at biskop 
Ostenfeld den 11. januar 1934 udsendte et cirkulære til stiftets 
præster, hvori det henstilledes til disse, "om de ikke for Aaret 
1934 kunde opnotere, hvilke Salmer der faktisk bliver brugt ved 
Gudstjenesterne". Optegnelserne skulle kunne stilles til rådighed 
"for en eventuel Salmebogskomite". For Sankt Johannes Kirke medfør
te dette cirkulære, at man genoptog noteringerne. I modsætning til 
tidligere er det noteret (dog næppe helt pålideligt), hvilken 
præst der har stået for den enkelte gudstjeneste i de første år, 
som protokollen dækker. Med en del lakuner, størst i den seneste 
del af perioden, er bogen ført til syvende søndag efter trinita
tis 194o (7. juli). Den er ikke udskrevet, og der synes ikke at 
eksistere systematiske optegnelser fra de sidste 46 år.
Materialet er her blevet anvendt til en analyse af salmevalget i 

tre perioder med forskellige salmebøger. I 1861-74 anvendtes Psal- 
mebog til Kirke- og Husandagt (også kendt som Roskilde Konvents 
Salmebog eller blot Konventssalmebogen) fra 1855. I 1891-99 var 
konventssalmebogen udvidet med to tillæg fra henholdsvis 1873 og 
189o. Det fremgår af de noterede salmenumre, at tillægget fra 1873
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endnu ikke var taget i brug i sommeren 1874, mens det nye tillæg 
fra 189o allerede blev anvendt i påsken 1891. I 1934-4o brugte 
man Psalmebog for Kirke og Hjem fra 1899, af en af præsterne sup
pleret med et tillæg, formentlig anden udgave af Kirkeligt Sam
funds tillæg.

Af tidsmæssige grunde er den her foretagne analyse begrænset 
til tre år, nemlig 1861-62, dvs. fra indvielsesdagen til samme 
søndag det følgende år, kalenderåret 1895 og kalenderåret 1935.
Hvis de manglende protokoller kommer for dagen, ville det være øn
skeligt at foretage en mere indgående analyse, evt. ved anvendel
se af EDB-teknik.

1861-62
I kirkens allerførste tid var sognepræsten Rudolf Frimodt alene, 
men fra marts 1862 blev han afløst af den ordinerede kateket Axel 
Rindom, der i 1879 efterfulgte Frimodt som sognepræst. At dømme 
efter skriften i protokollen prædikede Rindom første gang anden 
søndag efter påske 1862 og derefter ved ca. hver tredje gudstjene
ste. I den første tid var der kun højmesse, men med start femte 
søndag efter trinitatis 1862 blev der desuden holdt aftengudstje
neste ca. hver fjerde søndag. Fra november 1864 blev der holdt 
både højmesse og aftengudstjeneste hver søndag.

Af salmebogens 571 salmer anvendtes i det første år kun 84 ved 
egentlige gudstjenester og yderligere 2 ved altergangen om freda
gen. Der kan ikke - så lidt som senere - oplyses noget om salmean
vendelsen ved de kirkelige handlinger iøvrigt.

Salmevalget var meget fast. Som indgangssalme brugtes med ganske 
få undtagelser en af følgende fire: Guds Menighed, syng for vor 
Skaber i Løn (DDS 1), Lover Herren, han er nær (DDS 366), Vi sam
les for dit Aasyn her (DDS 379) og Søde Jesus, vi er her (DDS 383 
i anden form). Udgangssalmen var endnu fastere. De fire første 
søndage brugtes O Jesu, søde Jesu, dig (DDS 43o). Derefter gik 
man over til Saa vil vi nu sige hverandre Farvel (DDS 393), der 
anvendtes søndag efter søndag lige til pinse og i resten af året 
brugtes afvekslende med Amen raabe hver en Tunge (et enkelt vers 
heraf står nu som DDS 394) . Før altergangen blev ufravigeligt sun
get Jeg kommer, Herre, paa dit Ord (DDS 423) og efter altergangen 
Vor Herres Jesu Mindefest (DDS 425) . Skærtorsdag blev O Jesu, ved 
dit Alters Fod (DDS 427 i anden form) brugt i stedet for den sidst
nævnte .
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Også med hensyn til andensalme var der stor vanemæssighed. Med 
enkelte undtagelser ved højtiderne anvendtes udelukkende Alene Gud 
i Himmerig (en ældre oversættelse af DBS 36o), Lovsynger Herren 
(en anden oversættelse af DBS 2), Nu ringer alle Klokker mod Sky 
(BBS 374) og Himlen aabnes. Mørket svinder (BBS 369).
Ben egentlige variation i salmevalget forekom ved salmen før 

prædiken - 46 forskellige, hvoraf 13 anvendtes to eller flere gan
ge. Talt op efter salmedigtere var fordelingen således: H.A. Bror
son 28 gange, Kingo 8 gange, Ingemann 2 gange, Grundtvig 8 gange 
og andre 18 gange. Typisk for salmesynet er formodentlig, at H.A. 
Brorsons Hvo vil med til Himmerige? blev brugt fire gange (ikke 
medtaget i senere salmebøger).

Efter prædiken anvendtes 19 forskellige salmer, hvoraf de seks 
hyppigst forekommende blev brugt ialt 46 gange. Bigterfordeling: 
H.A. Brorson 9 gange, Kingo 17 gange, Ingemann 6 gange, Grundtvig 
7 gange og andre 25 gange. Ben hyppigst anvendte var Hvor salig 
er den lille Flok (BBS 593) , der var skrevet af brødre-menigheds
præsten N.J. Holm i 1829. Ben forekom ved seksten af årets guds
tjenester.

Ialt indeholdt salmevalget 17 salmer af H.A. Brorson, 11 af Kin
go, 6 af Ingemann og 12 af Grundtvig. Bet pietistiske, om man vil 
tidligt-indremissionske præg var stærkt, men også Grundtvig var 
godt repræsenteret - der var ingen gudstjeneste i dette år, hvor 
der ikke blev sunget mindst en Grundtvig-salme, og 29 gange var
både indgangssalme og den næsten faste altergangssalme af Grundtvig.

Man kan i dag synes, at det var et gammeldags salmevalg, men
det var det i virkeligheden ikke ud fra tidens forhold. I 1861 
var det kun seks år siden, at man havde fået den nye salmebog til 
afløsning af Evangelisk-Christelig Psalmebog fra 1798 med tillæg 
fra 1845, og i forhold til, hvad man havde været vant til at syn
ge ved gudstjenesterne, var det nærmest epokegørende nyt, man 
blev stillet overfor i Sankt Johannes kirke. Brorson og Kingo hav
de været meget sparsomt repræsenterede i Evangelisk-Christelig 
Psalmebog, og det var kun få salmer af Ingemann og Grundtvig, der 
var kommet med i 1845-tillægget. Af de 84 salmer, der blev brugt 
i løbet af det første får, var der kun 24, som også havde været 
i den gamle salmebog - de andre 6o var for så vidt nye, som de 
kun havde stået i kirkesalmebogen i seks år. Bet var ikke mindst 
de gudelige forsamlingers salmeskat, der var kommet ind i folke
kirke, og som Frimodt benyttede så konsekvent.
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I året 1895 var der fire præster ved kirken - sognepræsten Axel 
Rindom, der havde hele sin præstegerning fra 1862 til 19o7 ved 
Sankt Johannes, den residerende kapellan Julius Steen, der havde 
været her i lo år og ved årets udgang blev sognepræst i det ud
skilte Sankt Johannes søndre sogn (nu Sankt Andreas sogn), den 1. 
ordinerede kateket Chr.Gottschalck-Hansen, der som Rindom skulle 
blive her ved kirken i alle sine aktive præsteår, fra 1891 til 
1934, og endelig den 2. ordinerede kateket C.H. Holt, der i 19oo 
blev sognepræst i det udskilte Nazareth sogn, et distrikt, som han 
havde taget sig særlig af lige fra ansættelsen i 1891. Det var 
altså fire præster, der i 1895 havde arbejdet sammen i flere år, 
og som gennem hele deres liv virkede i det område, der i 1895 var 
Sankt Johannes sogn. To af dem, Steen og Holt, blev desuden kendt 
for deres arbejde i Københavns Indre Mission, mens Rindom og Gott
schalck-Hansen først og fremmest helligede sig deres meget store 
sogn.
Protokollens oplysninger om salmevalg vedrører alene de egentli

ge gudstjenester, mens der intet er oplyst om kirkelige handlinger 
iøvrigt. Da der ikke synes at have været barnedåb ved gudstjene
sterne, savnes således bl.a. dåbssalmer. Der blev holdt to guds
tjenester på alle søn- og helligdage og derudover gudstjenester 
juleaften og fem onsdagsaftener i fasten.

I forbindelse med altergangen anvendtes meget fast Mæt min Sjæl, 
o Jesus sød (DDS 422) og O Jesu, ved dit Alters Fod (DDS 427 i an
den form). Vor Herres Jesu Mindefest (DDS 425), der havde været 
næsten obligatorisk i 1861-62, blev kun anvendt en enkelt gang. 
Også Jeg kommer. Herre, på dit Ord (DDS 423) var fra at blive an
vendt altid reduceret til kun at blive brugt ved en eneste guds
tjeneste i 1895.

Iøvrigt var salmevalget nu langt mere varieret end tidligere.
Som indgangssalme brugtes 52 forskellige og kun to af disse mere 
regelmæssigt, nemlig Aand og over Aander (DDS 257) og Guds Menig
hed, syng for vor Skaber i Løn (DDS 1) - begge ca. 2o gange. Der 
skiftedes mellem 45 forskellige udgangssalmer - lo eller flere 
gange forekom Tak for al din Fødsels Glæde (DDS 39o), Klokken 
slaaer (sidste vers af DDS 546) , Amen raabe hver en Tunge (et en
kelt vers heraf står nu som DDS 394) og Gaaer det. Herre, som jeg 
vil (DDS 433).

Ialt anvendtes 254 forskellige salmer ved årets gudstjenester.
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148 var fra den oprindelige salmebog, hvoraf man i 1861-62 kun 
havde anvendt 84, ganske vist ved det halve antal gudstjenester.
Fra 1873-tillægget anvendtes 81, og fra det ret nye 189o-tillæg 
blev der brugt 25, hvoraf 7 dog var nyredigeringer af salmer, der 
stod enten i salmebogen fra 1855 eller i tillægget fra 1873.

Der anvendtes 3o forskellige salmer af Kingo, 36 af Brorson, 16 
af Ingemann og 88 af Grundtvig. De resterende 84 salmer fordelte 
sig over en lang række digtere og anonyme - ved tre af disse sal
mer angiver salmebogen blot Indre Missions sangbog som kilde. I 
denne gruppe fandtes både reformationstidens og den følgende tids 
digtere, bl.a. Sthen og Arrebo, mindre fremtrædende salmedigtere 
fra første del af 18oo-tallet og vækkelsesbevægelsernes salmer.
Selv om præget var mindre ensartet i 1895 end i 1861-62, var det, 
som man kunne vente ud fra præsternes indstilling, fortsat den pie
tistiske, omvendelsesprægede linje, der dominerede. Det store an
tal forskellige Grundtvig-salmer repræsenterede ganske vist en væ
sentlig fornyelse, men mange af disse blev kun sunget en eller to 
gange. 59 af Grundtvig-salmerne var hentet fra de to tillæg, hvad 
der illustrerer, hvilken fornyelse af salmesangen disse muliggjor
de .

Når man ser bort fra nadversalmerne, blev følgende salmer sunget 
mere end seks gange i løbet af året:
Amen raabe hver en Tunge (et enkelt vers heraf: DDS 394) Niels Brorson
Brødre og Søstre, vi skilles nu ad (DDS 392) Indre Mission
Er der da saa stor en Glæde (Ikke i DDS) C.J. Boye
Guds Menighed, syng for vor Skaber i Løn (DDS 1) Grundtvig
Gaaer det. Herre, som jeg vil (DDS 433) Grundtvig
Her komme Jesu, dine smaa (DDS 99) Brorson
Hyggelig, rolig. Gud, er din Bolig (DDS 378) Grundtvig
Jesu, jeg dit Kors vil holde (DDS 181) Brorson
Klokken slaaer (sidste vers af DDS 546) Agerbek
Skriv dig, Jesu, paa mit Hjerte (DDS 178) Kingo
Tak for al din Fødsels glæde (DDS 39o) Kingo
Til Himlene rækker din Miskundhed, Gud (DDS 26) Ingemann
Aand over Aander, kom ned fra det høje (DDS 257) Nordahl Brun

1935
Der var tre præster ved Sankt Johannes kirke i 1935: sognepræsten 
Marius Hansen, der var tiltrådt i september det foregående år, den
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residerende kapellan Aage Brandt Døcker, der i 1917 havde efter
fulgt Olfert Ricard, og kaldskapellanen P.E. Sanger, der havde 
siddet i axnbedet siden 1928.
Døcker var for så vidt en fremmed fugl i et sogn, der havde væ

ret og stadig var så stærkt præget af Indre Mission og menigheds
samfundet. Han var grundtvigianer, barnebarn af C.J. Brandt, 
Grundtvigs efterfølger i Vartov, og havde først været valgmenig
hedspræst i Vejstrup. I hans tid var sognet om ikke splittet, så 
i hvert fald spaltet, i et grundtvigsk distrikt og resten.

Der kunne derfor være grund til at formode væsentlige forskelle 
i salmevalget mellem de gudstjenester, som Døcker stod for, og de 
andre. Til en vis grad kan dette også konstateres, som det ses af 
det følgende. Materialet er imidlertid mangelfuldt. For en enkelt 
søndag mangler der helt oplysninger, og for andre må en nærmere 
analyse vække mistanke om, at der er skrevet forkert - visse af 
salmenumrene kan simpelthen ikke passe, i hvert fald ikke på det 
anførte sted i gudstjenesten - og det kunne se ud, som om præste- 
navnene, der er angivet med stempel ved de enkelte gudstjenester, 
ikke er blevet rettede, når der skete ændringer i den på forhånd 
fastlagte gudstjenesteliste. Det virker ikke troligt, at de to 
kapellaner skulle have byttet salmevalgsmønster midt i året, men 
en mekanisk anvendelse af notaterne fører faktisk til dette resul 
tat. Det er nadversrersene, der giver denne antydning af materia
lets upålidelighed. Døcker anvendte vist nok systematisk Mæt min 
Sjæl, o Jesus sød (DDS 422), mens Marius Hansen og Sanger brugte 
Jesus, Livets Sol og Glæde (DDS 421). Hvor noteringerne viser no
get andet, må formodningen derfor være for, at der enten er note
ret forkert salmenummer (af kordegnen? skriften er overalt den 
samme, så det kan ikke være præsterne, der har foretaget notater
ne) eller er anført forkert præst. Usikkerheden er derfor så stor 
at specifikationerne i det følgende må tages med forbehold.

Døcker anvendte i modsætning til de andre præster ved kirken og 
så et tillæg til salmebogen. Efter hans død blev tillæggene gemt 
hen, og de er siden forsvundet sporløst, ligesom ingen synes at 
kunne huske, hvilket tillæg det drejede sig om. Der er dog grund 
til at formode, at det var Tillæg til Salmebog for Kirke og Hjem, 
anden forøgede udgave, 1926, udgivet af Kirkeligt Samfund af 1898 
Formodningen er lagt til grund i det følgende.

En anden forskel viste sig i, at Døcker holdt barnedåb som et 
led i den almindelige gudstjeneste og i så fald anvendte nogle
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vers af Sov sødt. Barnlille (DOS 448) som anden salme, mens der 
ikke er noget i salmenoteringerne, der tyder på, at de andre præ
ster har ladet barnedåben indgå som et integreret led i gudstje
nesten.

De to nævnte forhold muliggør en vis korrektion af protokollens 
oplysninger, men som antydet næppe en udtømmende.

Materialet er delt op i to dele: Døckers salmevalg og de andre 
præsters. Til den sidste del er henregnet alle gudstjenester med 
fremmed prædikant, uanset om denne var grundtvigianer, samt guds
tjenester uden angivelse af prædikant, herunder nogle hverdags- 
gudstjenester i fastetiden og nogle gudstjenester i september, an
tagelig en missionsuge. Også herved fremkommer der en vis usikker
hed, så opdelingen kan kun tilnærmelsesvis give et indtryk af for
skellen mellem Døckers og de andre faste præsters gudstjenester.

Der blev i 1935 anvendt 293 forskellige salmer ved de egentlige 
gudstjenester, heraf 18 fra det af Døcker anvendte tillæg. De 275 
salmer fra Psalmebog for Kirke og Hjem udgjorde 4o pct. af salme
bogens numre, og når der tages hensyn til salmeanvendelsen ved 
kirkelige handlinger iøvrigt, må det antages, at omkring halvde
len af salmebogens numre har været taget i brug. Døcker alene 
brugte 13o forskellige salmer, mens "andre" brugte 229. 66 salmer 
forekom således både ved Døckers gudstjenester og ved andre præ
sters, mens Døckers særstof udgjorde 64 salmer og de andres 163 
salmer. Forskellene i salmevalg fremgår skematisk af nedenstående 
tabel.

Kun Døcker Kun andre Fælles Ialt
Kingo 3 25 3 31
Brorson 4 4o 6 5o
Grundtvig 46 36 45 127
Ingemann 1 11 1 13
Andre lo 51 11 72
Ialt 64 163 66 293

Det ses tydeligt, at Døckers salmevalg var stærkt præget af 
Grundtvig. 91 eller lo pct. af de 13o salmer, som Døcker anvendte, 
er af Grundtvig (eller oversat af ham). Herudover brugte Døcker 
nogle af Kingos og Brorsons kernesalmer og en lille gruppe af and
re, bl.a. Sthen og andre tidlige salmedigtere. Ingemann er næsten 
ikke repræsenteret.
Modsat udgjorde Kingos og Brorsons (egne eller oversatte) salmer
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en væsentlig del af de andre præsters salmevalg. De brugte des
uden Ingemann ret stærkt og også andre, hvoriblandt vækkelsesbe
vægelsernes salmer falder i øjnene. Der har været et pietistisk, 
indremissionsk og undertiden let sentimentalt præg over salmesan
gen ved disse gudstjenester. Grundtvig er dog også fyldigt repræ
senteret, og 36 Grundtvig-tekster er kun anvendt af de andre præ
ster, men ikke af Døcker. Mere end en tredjedel af de salmer, som 
de andre præster har brugt, er af Grundtvig.
Mens der navnlig for den første af de tre behandlede perioder 

var tale om hyppigt gentagen anvendelse af bestemte salmer, var 
variationen endnu større i 1935 end i 1895 (da der var fire faste 
præster mod tre i 1935). Bortset fra nadverversene og den af Døc
ker anvendte dåbssalme var der kun lo salmer, der forekom mere 
end 5 gange i årets løb ved gudstjenesterne i Sankt Johannes kir
ke: 0, du Guds Lam (DDS 365), Min Jesus, lad mit Hjerte faa (DDS 
189 - en Grundtvig-tekst, som Døcker ikke brugte), Krist stod op 
af Døde (DDS 19o), Helligaanden trindt paa Jord (DDS 255), O Her
re God og Frelser from (DDS 412), Guds Menighed, syng for vor Ska
ber i Løn (DDS 1), Tak for al din Fødsels Glæde (DDS 39o), Dybe, 
stille (DDS 357), Den signede dag (DDS 367) og Denne er Dagen 
(DDS 368). Der er kun to af disse salmer, der er gengangere fra 
lister over de salmer, der blev sunget hyppigst i 1895.

Sammenfattende kan det konstateres, at salmevalget er blevet sta
dig mere varieret, idet de anvendte salmebøger med tiden er udnyt
tet i større grad. I 1861-62 anvendtes ca. 15 pct. af salmebogens 
numre. Selv om der var færre gudstjenester end i de to senere pe
rioder, er tallet alligevel forbavsende lavt, men det skyldes som 
nævnt ikke mindst de meget faste indgangs- og udgangssalmer. I 
1895, da salmebogen var blevet næsten uhåndterligt stor - 992 num
re - anvendtes 25 pct., og når man tager hensyn til, at en del af 
det sidste tillæg var nyredigeringer af salmer, der fandtes i den 
oprindelige salmebog, bliver det reelle procenttal for udnyttel
sen lidt højere. Det anvendtes i 1895 ialt 254 forskellige salmer, 
men dette tal steg i 1935 til 293. Det var altså ikke alene det 
forhold, at den nye salmebog var væsentlig mindre, der medførte, 
at anvendelsesgraden steg til 4o pct.
Fordelt efter salmernes digtere var salmevalget i de tre under

søgte år, således som det fremgår af nedenstående tabel:
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Antal forskellige salmer af: 1861-62 1895 1935
Kingo 11 3o 31
Brorson 17 36 5o
Grundtvig 12 88 127
Ingemann 6 16 13
Andre 38 84 72
Tilsammen 84 254 293

Grundtvigs salmer har, som det kunne ventes, spillet en stadig 
større rolle, men fra 1895 til 1935 skete der dog også en stigning 
i anvendelsen af Brorsons egne eller oversatte salmer. Derimod var 
der et fald i gruppen "andre", måske navnlig fordi nogle af de me
get stærkt vækkelsesprægede tekster er gået ud af brug. Da det er 
de respektive salmebøgers forfatterangivelser, der er lagt til 
grund for opgørelsen, kan der være en vis usikkerhed på grund af 
korrektioner som følge af nye forskningsresultater.
Materialet har ikke tilladt slutninger med hensyn til den frem

adskridende udvikling med hensyn til salmevalget. Det er blot tre 
stikprøver, der foreligger her. Der savnes som anført oplysninger 
om f.eks. Olfert Ricards tid ved kirken og hans salmevalg samt op
lysninger fra de sidste årtider.

Så begrænset som denne undersøgelse er, viser den dog, at der er 
megen kontinuitet i salmevalget - Kingos, Brorsons og Grundtvigs 
kernesalmer har en fast plads og vil vedblive at have det - men at 
hver tid derudover har sig klare særpræg, hvad salmevalg angår, og 
at dette navnlig viser sig ved valget af mindre lødige, f.eks. fø
lelsesfuldt sentimentale eller teologisk svage eller lidet poeti
ske. Dette ville utvivlsomt blive endnu mere klart, hvis man fore
tog en indgående indholdsanalyse, og en sådan ville også kunne ka
ste interessante sidelys ind over skiftende tiders forkyndelse. 
Dette arbejde har imidlertid oversteget forfatterens kræfter på 
indeværende tidspunkt.
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GIV GUSTAVA EN SALMETUNGE
OM GIV DAGEN DIT LYS; SALMER OG SANGE AF JØRGEN GUSTAVA 
BRANDT MED MELODIER AF OLE SCHMIDT. GYLDENDAL; 1986.

AF HANS HAUGE

1. KUNSTEN AT SKRIVE NYE SALMER.

Hvordan får man en salmetunge? Er det lykkedes Jørgen Gustava 
Brandt at skrive nye salmer? Kan kun tiden vise det? Er det kun 
den gentagne brug, der afgør, om salmer virkelig bliver til sal
mer? Hvis det er rigtigt, så kan kun fremtiden vise det, men 
hvis vi modtager de nye salmer godt og med interesse og kritik, 
da er vi jo med til at påvirke fremtidens brug. Det første 
spørgsmål, som melder sig er: hvorfor er det så svært at skrive 
nye salmer? Er forklaringen den, at digterne ikke længere er så 
gode til at digte nu, som de var i det 19. århundrede? Det kan 
vi godt afvise som forklaring. Der er ikke fremskridt eller for
fald i digtningen sådan at forstå, at digterne enten bliver dår
ligere eller bedre. Der er almindelig enighed om, at Brandt er 
en god, moderne digter, og jeg ikke er en tilstrækkelig stor 
kender af hans poesi til at kunne sætte spørgsmålstegn ved den 
værdidom. Vi har nu den første betingelse til stede: en god, 
moderne digter. Det næste vi så kan spørge om er: kræves der en 
bestemt tro for at kunne skrive salmer? Skal den potentielle 
salmedigter være i besiddelse af en vis teologi, før han begyn
der? Eller helt banalt sagt, skal salmedigteren have et budskab, 
som han vil have "kommunikeret"? Til det første kan - det med 
den rette tro - kan man roligt svare benægtende. Troen kan nok 
flytte bjerge, men den kan ikke skrive en eneste salmelinje. 
Dernæst det andet - det med teologien - her må man vist nok si
ge, at det forudsætter en hel del teologisk viden at kunne skri
ve en salme. Det gælder nemlig, at jo mere en digter véd, jo 
større chance er der for, at de digte han skriver, bliver gode. 
Dette gælder i almindelighed, og er ikke noget, der specielt 
har med salmer at gøre. Til sidst kommer så det med budskabet. 
Skal digteren have noget på hjerte? Hertil er svaret nej. Digte 
skrives ikke med hjertet, og de er ikke beholdere, der skal
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transportere et budskab eller indhold. Digteren sidder ikke for
an det blanke papir med et budskab, som han derefter skal ud
trykke. Hvad angår Brandts "tro", så ev hans tro identisk med 
de salmer og digte, der er udgivet med titlen Giv dagen dit lys.

Hvad jeg indtil nu har forsøgt at sige er følgende: alle be
tingelser synes at være tilstede for, at der skulle kunne komme 
brugbare og sangbare salmer ud af det. Det sangbare skal jeg ik
ke beskæftige mig yderligere med, så derfor vil jeg kun sige, 
at jeg har prøvet at spille de fleste af dem, og jeg finder dem 
fint sangbare. Især har jeg i lang tid nynnet med på melodien 
til "Vinduesmorgensang". Jeg kan sagtens forestille mig, at de 
bliver sunget i en kirke.
Betingelserne for et vellykket resultat er tilstede, har jeg 

sagt. Dog endnu en betingelse skal vel nævnes. Det sker, at man 
i diskussioner angående nye eller modernistiske salmer mener, 
at den omsiggribende sækularisering skulle være skyld i, at mo
derne digtere ikke skriver salmer. Hvis det religiøse sprog er 
blevet eroderet og fortrængt af et slags ingeniørsprog, kunne 
det så ikke være en forklaring på, at det er svært at skrive 
salmer? Hvis man kunne påvise en intim sammenhæng mellem afkrist
ning og kunstnerisk modernisme, kunne det så ikke være årsagen 
til, at moderne og det vil sige modernistiske salmer er så ueg
nede? Heller ikke det, tror jeg, passer. Der findes jo masser 
af religiøse eller kristne modernistiske forfattere, ja, en af 
dem, Dylan Thomas, har leveret motto til Brandts udgivelse.

Når vanskeligheden ved at skrive salmer - og jeg går altså ud 
fra på forhånd, at det er vanskeligt - ikke skyldes den samfunds
mæssige sækularisering, så er grunden den, at sådan noget aldrig 
kan være medvirkende årsag til enten at skrive eller ikke at 
skrive salmer. Det fører mig frem til min første tese: anlednin
gen til at skrive salmer kan kun komme fra andre salmer. Denne 
tese er afledt af en mere generel tese, der siger, at anlednin
gen til at skrive digte kun kan komme fra andre digte og omgan
gen med dem. Et digt sættes igang af et andet digt og ikke af en 
eller anden udvikling eller oplevelse eller tro. Digtere skriver 
og siger naturligvis altid selv, at et digt skyldes, at de lige 
har hørt en nattergal synge, eller at de lige har været forel
skede, eller at de lige har været i skoven og så videre. Men 
digtere lyver med hensyn til, hvor deres digte kommer fra.
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2. ANGSTEN FOR INDFLYDELSE.1

Digtere lyver, sagde jeg, og det, de lyver om, er, om hvem der 
har haft indflydelse på dem. Indflydelsen fra tidligere digtere 
er enhver digters største problem, for en digter er altid ind
flydt af netop disse tidligere digteres digte. De er fyldt op 
med dem, så der ikke er plads til deres eget digt. At digte - 
også salmer - er en kamp med fortidens digtere. Det vidste først 
og fremmest Grundtvig, der kæmpede en lang og bitter kamp mod 
Kingo. Grundtvig vandt. Derfor må enhver digter, post-grundt
vigsk, kæmpe, ikke blot mod Kingo, men også mod Grundtvig. Når 
moderne eller post-romantiske digtere har svært ved at skrive 
salmer, så skyldes det Grundtvig og ikke dem selv. For det er 
ikke et spørgsmål om digteriske evner, men om digterisk styrke.
Og en moderne digter skal være meget stærk for ikke at bukke un
der for fortidens digtere og for at overvinde dem og deres ind
flydelse. Grundtvig vandt altså over Kingo og Brorson. Når vi så 
kommer op til Jakob Knudsen, så var hans problem, at han skulle 
overgå Grundtvig. Han vandt kun i ganske få tilfælde - f.eks. i 
morgensalmen "Se nu stiger solen". Det er altså Grundtvigs 
"skyld", at det er så svært at skrive salmer i Danmark og på 
dansk, ganske enkelt fordi hans indflydelse har været for stærk 
og dermed lammende. Goethe sagde engang, at tyskerne skulle være 
lykkelige for, at de aldrig havde haft en Shakespeare, for så 
ville de - og især Goethe - ikke kunne have skrevet skuespil.
Jeg skal ikke udvikle disse tanker videre, jeg har alene taget 
dem med, fordi de forekommer mig at være den bedste litteratur
teoretiske forklaring på, hvorfor det er så svært at skrive mo
derne salmer. Grundtvigs indflydelse har været katastrofal (ikke 
for menigheden men) for digterne. Vanskeligheden har så intet 
med modernismens formsprog at gøre, intet med sækularisering el
ler manglende tro, svigtende digteriske evner, nej, det er mang
lende styrke. Derfor er det heller ikke i banal forstand den un-

Noter
1. De tanker om "indflydelse" fra fortidens digtere, som jeg her har gjort 
brug af, kan måske nok i første omgang synes lidt usædvanlig. Tankerne byg
ger på den jødisk-amerikanske litteraturteoretiker Harold Bloom. Det er især 
hans bog The Anxiety of Influence, i hvilken man kan finde den bedste intro
duktion til hans tanker. Jeg kan iøvrigt gøre opmærksom på, at Poul Borum 
har henvist til Blooms idéer i Grundtvigbogen. Jeg har selv skrevet en intro
duktion til Bloom i Kritik nr. 67. Introduktionen hedder "Angsten for ind
flydelse" .
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HQ?

ge og moderne digters skyld. Han er uskyldig; han kan ikke gøre 
for, at han blev født for sent, og at de store salmer var skre
vet, før han overhovedet var gået igang. Hans problem er, at for 
tiden bliver længere. Fortidens byrde er fortidens salmer. Og 
fortidens salmer - Grundtvigs især - er næsten perfekte, ja, de 
er måske perfekte og fejlfri. For så at kunne skrive en ny salme 
så er salmedigteren nødt til at finde fejl og mangler ved Grundt 
vigs salmer, men fejl som ikke er der. Den forsinkede digter må 
sige til sig selv: her mangler noget hos Grundtvig (og han véd, 
at det ikke passer). Fordi dette noget mangler, så vil jeg skri
ve en ny og bedre salme, der skal udfylde eller udbedre manglen. 
Ligesom den romantiske elsker ikke kan se fejl ved den elskede 
(skønt de er der), således kan den post-romantiske digter se 
fejl ved forgængerens digte (skønt der ingen fejl er). Moderne 
salmer er da revisioner af forgængernes salmer. Den post-roman
tiske digter er revisionist. Lad os tage revisionisten Jørgen 
Gustava Brandts salmer i øjesyn.

3. FORTIDENS EKKOER.

Jeg begynder med samlingens første salme. Den er et eksempel på, 
at Brandt er bukket under for indflydelsen fra fortidens digtere 
Ekkoerne sætter sig igennem. Salmen er et forsøg på at kombinere 
en morgen med en aften salme. Men det er ikke let at skrive no
gen af delene af een grund: Kingo var der først. Det måtte selv 
Grundtvig sande; selv her måtte han give op. Det gav dog Jakob 
Knudsen chancen. Brandt derimod har nu to stærke forgængere at 
kæmpe imod, men da de begge er så stærke, må han bukke under, 
hvorved han kommer til at lide skæbne med Ingemann. I forsøget 
på at overgå Kingo og Knudsen kommer han til at lyde som Inge
mann. Lad os tage den første salme:



31

UD AF NATTEN

Når stærke vinde blæser op 
og lampen lyser så fortroligt 
da søger vi med sind og krop 
det hvil hvor natten siger roligt: 

-Jeg er din ven 
- Begynd igen!

Og sikker under faldets flugt 
med lyset slukt

besværger jeg med ord: 
formild vor jord 
før døden- 
For vi elsker livet 
Vi elsker livet!

Lad dagen komme himmelvid 
For solens lys er mit og nyt 
Din overflod er jordens tid 
I værket synger glæden lydt: 

-Nu blir du brugt 
-Din gren bær frugt! 

Alt er dit fald, din kærlighed 
forfaldet med

Jeg hvisker enkle ord: 
Det gror. Jeg tror 
på døden-
Men jeg elsker livet 
Jeg elsker livet!

Rimene bærer tydeligt præg af genbrug. Når noget enten "står op", 
eller som her "blæser op", så véd vi og forventer, at der enten 
må komme en "top" eller, som her, "en krop" - jvf. Jakob Knudsen: 
"når sol står op/selv at føle morgen i sjæl og krop". Vi kan og
så tage rimet "nyt/lydt", hvor vi straks sendes tilbage til C.J. 
Brandts "Himlen lydt/melder nyt". Hvad rytmen angår, får den een 
til at nynne med på "Du Herre Krist", som f.eks. i "jeg er din 
ven/Begynd igen" sammenholdt af "jeg tror på dig/O bliv hos mig". 
Ser vi bort fra disse detaljer og læser salmen i sin helhed, så 
vil jeg mene, at "Ud af natten" er en revision af Jakob Knudsens 
"Tunge, mørke natteskyer". Knudsens "skyer" er blevet til Brandts 
"vinde". Knudsens "vågelys", som brænder bag et "vindve mat", er 
blevet til den fortrolige lampe - et billede, der, skønt det vist 
ikke direkte findes hos Ingemann, fornemmes ingemannsk. Brandt 
beroliges af natten, hvorimod natten hos Knudsen omlejrer hans 
hjerte. Men trods det, at lyset hos Brandt er "slukt" - som det 
hedder hos Hostrup - så besværger han sig selv med ordene om, at 
vi "elsker livet". Disse ord er rigtignok ikke særligt salmeag-
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tige, men nærmer sig klicheen. Endelig er der linjen med "din 
gren bær frugt", som uundgåeligt leder tanken hen på Ingemann: 
"blomst skal bære frugt" og "til at bære evig frugt".
Samlingens to næste digte er variationer over "Op al den ting, 

som Gud har gjort". Ganske som hos Brorson "undres" Brandt over 
alt liv: "der råber: Vær!". Brandts teknik er, at hvor Brorson 
er konkret og detaljeret, bliver han abstrakt og siger "alt".
I den sang/salme, som jeg her er ved at omtale - den hedder 
"Vinduesmorgensang" - slutter sidste vers med, at "I Jesu ord/ 
er verden ny og kær". Jeg véd ikke rigtigt om tonen stadigvæk 
er brorsonsk, men jeg har svært ved at forholde mig til udsag
net om, at verden ved Ordet bliver lige netop "kær".
Men jeg skal vende tilbage til denne sang senere.
"Gud elsker dig med dine fejl" kan synges på melodien til "Op 
al den ting":

Gud elsker dig med dine fejl 
og kender, sjæl, din skygge!
Er vejen snæver, stien stejl, 
er nådens trin dog trygge.

Strofens tredie vers minder syntaktisk om "er løbet langt... 
er løbet kort" (fra "O, lad din ånd"). Disse gamle linjer har 
tvunget Brandt til den noget umotiverede omvendte ordstilling. 
Hvad skal man så sige om billedet med "nådens trin"? De er i 
første omgang bestemt af, at "stien er stejl" (så er det godt 
med trin). Der er også en anden interessant ting ved billedet.
I Grundtvigs og Allens formulering finder vi udtrykket eller 
metaforen "om end de snuble ej de falde". Det er en flot måde 
at sige, at trinene opad i sidste instans er trygge. Vi véd, at 
vi både kan snuble og falde på trin, men hos Grundtvig snubler 
vi uden at falde med de dobbeltheder, der findes i ordet falde. 
Hos Brandt udtrykkes i og for sig det samme, men han gør det 
ligefremt.

I en anden salme bliver Brandt næsten pinlig. Det er i en 
pinsesalme, med titlen "Pinselue":

Hvad er det for en dag idag?
Hvad ligger der i luften?

Alt virker fremmed, dog bekendt det vækker os med duften.
Indrømmet: hvordan skal man kunne skrive en pinsesalme, når 

vi har "I al sin glans nu stråler"? Hvad gør digteren så her?
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Første linje minder om Kjeld Heick eller Tommy Seebach, og re
sten er en overføring af "Der er noget i luften" fra advent til 
pinse. Som reaktion på denne salme, kan jeg kun svare: jeg véd 
ikke hvad.
Jeg forlader nu denne diskussion om fortidens ekkoer og skal kun 
gøre opmærksom på, at salmen "Vorherre tar de små i favn" revi
derer "Herren strækker ud sin arm" ved at udvide den. Den salme, 
som hedder "Sidste nat på Oliebjerget" (lyder som en filmtitel), 
skal sammenlignes med Kingos "Over Kedron Jesus træder". Salmen 
med den morsomme titel "Klart vand" er ikke desto mindre en ver
sion af "Et kors det var". Og vi kunne blive ved. Man kan selv 
forsøge.

4, GØR HAN ALTING NYT?

Jeg vil understrege, at det jeg hidindtil har sagt, ikke skal 
opfattes som "kritik" i traditionel forstand. Jeg er kun inter
esseret i at finde ud af, om det lykkes Brandt at slippe fri af 
indflydelsen fra fortiden, og hvis han gør, da at finde ud af 
hvordan. Jeg vil tilføje, at en digters problem er helt paral
lelt til komponistens. Også han står overfor fortidens salmekom
ponister og er indflydt af deres musik.

Jeg undlader at omtale nogle narrative eller bibelhistoriske 
salmer i samlingen for at vende mig til nogle, man kunne kalde 
"filosofiske". Den ene af dem hedder "Viden", og den anden hed
der "Vil vi begribe det?". Alene titlerne signalerer noget nyt. 
Sådanne salmer ville ikke umiddelbart kunne indgå i salmebogen, 
i første omgang fordi de ikke kunne indplaceres i salmebogens 
særlige genre- og klassifikationssystem (Året, dagen, gudstjene
sten osv.). Endvidere må man gå ud fra, at med sådanne salmer 
eller med dette emne opnår digteren en større frihed fra tradi
tionen. I sangen (salmen) "Viden" kan øjet dels se og dels vide. 
Første og sidste strofe ser sådan ud:
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Øjet ser

en stump, et spejl 
Tar ofte fejl.

Noget sker!

Øjet ved, 
at sol står op, 
og sol går ned

Og hændelsen 
erkendelsen 
går aldrig op, 
den mærkes med 
usikkerhed.

Hjertet ved. 
at synets glans 
og vores sans 
i ånd og krop 
er præget med 
Guds kærlighed.

Metaforen med øjet, der kun ser en stump eller et spejl, spil
ler på klassiske temaer fra Platon og Paulus. Tanken er den gan
ske banale, at der sker mere, end vi kan erkende (se og måle, 
som det hedder). Når jeg siger, at det er banalt, så siger jeg 
ikke, at Brandt udtrykker det banalt. Her lykkes det ham at gø
re det gamle nyt. Her siges indirekte og dermed poetisk, hvad 
der ellers ville være en kliche. Billedet med at erkendelsen 
bliver "mærket" er bemærkelsesværdigt. Vi kender udtrykket med, 
at nogen er "mærket" af sygdom, og det er dette udtryk, der er 
overført til erkendelsen. Øjets syn kontrasteres nu med øjets 
viden. Vi véd mere, end vi kan se, for vi "ser" jo ikke, at so
len står op. I den sidste strofe kan man også se, at "Morgen
stund har guld i mund" spiller ind - "sol opstår og sol nedgår". 
Hjertet modstilles i sidste strofe med første strofes erkendel
se. Hvor erkendelsen er mærket af usikkerhed, der véd hjertet 
med sikkerhed, idet vor sans er præget med Guds kærlighed. Ind
holdsmæssigt er der i denne strofe både lidt Grundtvig og lidt 
Løgstrup. Der er ingen tvivl om, at privilegeringen af "sans" 
(sansning) skyldes Løgstrup, og idéen med at vi ved på grund af 
kærlighed forekommer grundtvisk (elsker det man vil forstå 
osv.). Der er dog problemer med denne og den næste filosofiske 
salme. Vil Brandt udtrykke poetisk, hvad filosofferne udtrykker 
filosofisk-prosaisk? Dette problem tilspidses i næste salme.
Her synes det som om Brandt ganske enkelt har taget nogle begre
ber fra Ole Jensen og K.E. Løgstrup og så versificeret dem:

Kærlighed, agtelse, tillid 
Hvor er det dækning?

Ordet "agtelse" og idéen er der ikke noget i vejen med. Vi
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kender det fra Ole Jensens brug af det. Og ordet "tillid" for
binder vi umiddelbart med Løgstrup. Der er i sig selv intet mær
keligt i at ville digte skabelsesteologiske salmer; og agtelse, 
kærlighed og tillid kan indgå i salmer. Er det ikke som om 
Brandt er blevet klar over, at han er den der bedst i Danmark 
udtrykker den løgstrupske æstetik, og at han derfor vil kvitte
re herfor? Det minder om digtere fra begyndelsen af århundredet, 
der lige havde læst Freud, og som derefter bevidst lagde ube
vidste symboler ind i digtene. Her skulle Brandt nok have for
søgt dramatisk at vise de spontane fænomener istedet for at for
tælle om dem eller blot benævne dem. Han skulle måske have fun
det det T.S. Eliot kaldte et objektivt korellativ for dem. Har 
Brandt ikke tillid til, at det poetiske sprog kan vise tilliden 
dramatisk-poetisk?

5. HYMNEN TIL NATTEN.

Jeg kan se, at hver gang jeg mobiliserer den gode vilje og be
dyrer, at jeg ikke vil være kritisk, så kommer den kritiske to
ne snigende. Men det er der ikke noget at gøre ved. I god vilje 
skal jeg fremdrage endnu en salme - "Højsommers Natlige Hymne". 
Det klinger helt novalisk. Forlægget til den synes at være Regi
nald Heber's romantisk-anglikanske trinitetssalme "Holy, holy, 
holy" (oversat af Ludwigs). Kun eet sted er der et direkte ekko, 
nemlig det at begge salmer skal svinge sig opad.
Trokæerne og daktylerne har Brandt også videreført fra Ludwigs 
(Heber). Ordene er dog anderledes. Verselinjer fra en strofe 
gentages i et indviklet mønster i de følgende strofer:

Hellig! Hellig! Hellig!
Dugdråben, negenes nat - 

Tavsheden taler.
Skyggerne maler

Guld-månens tjørnede krat -

Lovsyng! Lovsyng! Lovsyng!
Guld-månens tjørnede krat - 

Hjertet i gløden, 
rytmisk mod døden.

Dugdråben, negenes nat -
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Er det nu natten som er hellig? Og skal vi lovsynge guld-månen? 
Er det tilbedelse af naturen? Lad os se på første strofe. Jo me
re vi ser og lytter, desto mere dukker Heiberg frem:

Natten er så stille 
luften er så klar 

Duggens perler trille, 
månens stråler spille 

henad søens giar.

Brandt har næsten det hele med: månen, duggen, stilheden. Og 
tager vi næste Heiberg-strofe med:

Bølgens melodier
vugge hjertet ind 

suk og klage tier 
vindens pust befrier 
det betyngte sind.

Så ser vi her, at hjertet dukker op i begge digte, idet det ind- 
vuggede hjerte af Brandt, er erstattet af det rytmiske; og sande
lig om ikke også bølgerne dukker op i Brandts tredje strofe:

Bølger, det bølger, bølger!

Alligevel er det spørgsmålet, om Brandt ikke alligevel overgår 
Heiberg (hvis eget digt er en revision af Ingemanns "Fred hvi
ler over land og by"). Hjertet vugges ikke ind, og vinden befrier 
ikke det betyngte sind. Hjertets længsler tier heller ikke her, 
som det sker i H.C. Andersens revision af Heiberg i "I skovens 
dybe stille ro". For nu at opnå, hvad Brandt har opnået, må han 
give afkald på koheræns. De bløde og blide overgange hos Heiberg 
erstattes af den brudte syntaks hos Brandt. Elementer og fænome
ner sættes hos Brandt op ved siden af hinanden. Her mener jeg, 
at han fremviser istedet for at fortælle. Billedet med at det er 
skyggen, der "maler" guld-månens krat er ganske elegant og ikke 
let at glemme for læseren. Mørket tegner lyser frem. Dugdråben 
gør ikke noget - den er ikke perler og de triller ikke. Virknin
gen i denne salme er altså sammenstilling - næsten som hos Ezra 
Pound. Det er et af samlingens flotteste digte, og det unddra
gen sig i første omgang fortolkning.
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6. JESUS OG GUD,
Lad mig slutte af med at spørge lidt til teologien i salmerne. 
Hvordan er den Jesus, der fremstilles, og hvordan er Gud? Gud 
er ofte den usynlige og skjulte Gud. Vi finder ham sjældent, 
der hvor vi tror. Jesus derimod er genkendelig, forståelig og 
alt andet end paradoksal. Vi møder ham overalt. Han gør Gud syn 
lig og mærkbar. Jesus er det perfekte billede. Det er Jesus, 
der gør verden ny og kær, som det hed i en af sangene. Dette 
gøren nyt aspekt er ganske interessant. Jesus skal fri os fra 
"livsapatien", og han skal gøre, at vi i tiden ikke "sløve ta1r 
alting for givet". Han skal "forny vort håb". Når "Livets Herre 
kalder, så er "alt nyt på jorden og i himlen". Hvorfor er det 
her, som jeg sagde, interessant? Jo, fordi siden romantikken 
har det været kunstens opgave at gøre alting nyt, at befri os 
fra livsapatien, så at vi ikke tager alting for givet. Vi siger 
tit om et kunstværk, især malerier, at de skal få os til at se 
på verden med nye øjne. Naturligvis havde romantikken denne 
æstetiske idé fra kristendommen og jødedommen. Det er en sæku- 
larisering af den profetiske arv.
Det tankevækkende er da i sidste instans, at digteren Brandt, 

så at sige, giver denne nyskabelseskraft tilbage til Jesus - 
"min Skabermand", som Stub siger i et digt. Eller vi kan sige, 
at der sker det, at digteren Brandt anerkender Jesus som den 
store digter. Og stor digter fordi han gjorde alting nyt. Af 
ham må den mindre skabermand så få kraft, så at lovsangen kan 
svinge op til Gud.
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GIV DAGEN DIT LYS -
SALMER OG SANGE AF JØRGEN GUSTAVA BRANDT 

MED MELODIER AF OLE SCHMIDT.

AF HENRIK FIBIGER NØRFELT

Inden for ganske få måneder forelå hele to samlinger af nye dan
ske salmer: I december 1985 Johannes Møllehave: 20 salmer med 
melodier af Niels Viggo Bentzon og i april 1986 Jørgen Gustava 
Brandt: Giv dagen dit lys, 22 salmer og 3 madrigaler med melodi
er af Ole Schmidt. ’
Det er både naturligt og rigtigt, at det nye måles efter de gam
le alen. Og vor gamle alen er den nuværende salmebog med dertil 
hørende melodier. Det nye skal naturligvis ikke måles stilistisk 
efter det gamle, men udtryksmæssigt, kunstnerisk og musikalsk. 
Det er egentlig ikke attråværdigt at være melodikomponist i 
Weyses, Hartmanns, Barnekows, Laubs eller Carl Nielsens fædre
land. Vel kan en organist slumpe sig til at skrive én eller et 
par melodier, men fremkommer man med et så omfangsrigt arbej
de som det foreliggende, er sagen en anden - så undgår man ikke 
at blive sammenlignet med nogen af "de gamle", som har lignende 
produktioner bag sig. Ole Schmidt står i de flestes bevidsthed 
som en sympatisk komponist og kapelmester. Uropførelsen af hans 
nye melodier fandt sted i marts 1986 i Trinitatis kirke i Køben
havn, og publikumstilslutningen var pæn ved den lejlighed - dvs. 
at det var en aften, som havde kirkefolkets opmærksomhed. Jeg 
mødte op med forventning om en musikalsk oplevelse, men jeg må 
indrømme, at aftenen var en skuffelse i så henseende.
Gensynet/-høret med Ole Schmidts melodier i forbindelse med 

nærværende anmeldelse har bekræftet mit umiddelbare indtryk fra 
aftenen i Trinitatis kirke: Et seriøst forsøg på videreførelse 
af vor salmesangstradition, hvor resultatet ikke lever op til 
det, man havde håbet på. Det musikalske helhedsindtryk er en mat 
efterklang af noget, som kendes i forvejen - og som er gjort 
mere overbevisende og indholdsmættet tidligere.
Ole Schmidts melodier har meget naturligt i vid udstrækning fun
det deres karakter efter teksternes udtryk og atmosfære. Her 
findes melodier med beskedent toneomfang - dvs. at de er "fæl
lessangsvenlige" - medens andre spænder vidt i både højden og
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dybden, og derfor vil forudsætte trænede for ikke at sige pro
fessionelle udøvere; en del af melodierne vil altså udelukke, 
at de dertil hørende tekster kan bruges til fællessang.
Hvad tekstbehandlingen angår, er mange melodier præget af den 
praksis, som træffes i jazz, rock, beat osv., hvormed jeg tæn
ker på, at komponisten ikke viger tilbage for melodisk og/eller 
rytmisk at betone tryksvage stavelser. Mange mennesker vil må
ske være tiltalt af dette træk - og måske endog betragte det 
som fornyelse af genren. Som fornyelse anser jeg det nu ikke, 
idet det blot er indførelse af en sang- og tekstbehandlingstra
dition, som er helt fremmed for vor nuværende kirkesangstradi
tion. Desuden medvirker maneren til en sproglig forfladigelse 
af teksterne - i enkelte tilfælde ud i det helt grinagtige. 
Tekstbehandlingsmåden forekommer imidlertid anvendelig - for 
ikke at sige et karakteristika - for solosangen, men altså di
rekte betænkelig, når talen er om fællessang. Et par eksempler: 
Side 14, Rygende svinger/ klokkerne ringer/ Et er fornødent/ 
søger jeg kilden; de tryksvage (understregede) stavelser beto
nes i takterne 1,3 og 5 gennem de overbundne noder og i takt 7 
ved et opadgående spring, hvor højtonen oven i købet har fået 
forlænget sin nodeværdi gennem en overbinding

hjert-te - den stor-mende bys.

^3--j

Klok-ker-no rinJger: li - vel! Giv da-gen dit

T Tiiri
Et er for-nø-denl: mod-ta-ge Guds-ri-gcl først.
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Et andet eksempel: Side 16, "Skabelsens Gud er usynlig tilstede" 
- den sidste stavelse er betonet. Ville nogen, som skulle læse 
den tekst højt mon betone denne sidste stavelse som det sker i 
melodien? Næppe.

ft rTT-~T?. j~n
Skj- bel- sens Gud er u - syn-lig til-ste-(cle vi^ er Hans syn-li-ge

Melodiernes satser er i overvejende grad holdt i tonale rammer; 
af friere og vellykkede satser kan nævnes f.eks. "Trøsteløs 
gled gråets nat forbi" og "Det levende ord er Skaberens ord". 
Enkelte akkordforløb og satser i de mere klassisk inspirerede 
melodier kan være direkte forkerte eller forskruede. I samlingen 
allerførste melodi "Når stærke vinde blæser op" kan flg. iagtta
ges: I takt 1, 3.slag, er der kvintparalleller mellem tenor og 
bas - og tillige oktavparalleller mellem alt og bas, hvis petit- 
noderne tages med. Mellem takt 12, 4.slag, og 13, l.slag, er 
kvintparalleller mellem yderstemmerne, og i takt 15 findes kvint 
paralleller mellem sopran og tenor. Det er - mildt sagt - uhel
digt. Med hensyn til akkordvalget er F-dur-sekstakkorden i takt 
4, 3.slag, fad og dårligt klingende; en a-moll-akkord føles her 
langt mere oplagt rigtig. I takt 2, 3.slag, indføres subdominant 
med tilføjet sekst uden at kvinten (g°) er forberedt, hvilket er 
forkert. Akkordforløbene i takterne 8-9 kan mit øre ikke få 
klarhed over.
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I "Tænk, at livet koster livet" er sekundakkorden i takt 7,
4.slag, forkert - den videreføres ikke som den skal til en sekst
akkord.

j & j
Det er al-tid sam-me ^ pris!

M-t
Tænk, at li - vet ko - ster li - vet!P

i i å
1=^

Kom med clæ - de!
f- '1 P
Vær til - ste - de !

r
Tan - ken spre - der -jejtsi/ dis;

drrT7
J-JrJ J ,= z: ' F.V. J : —^- - - - -;^F=f- - r—r—
ligt og bredt går
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-I f
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>fdEtz= p "~r~ r r r1 O
I "Hvad er det for en dag idag" virker akkorden i takt 3, 3.slag, 
ubehjælpsom og uden sammenhæng med den øvrige sats.

fcnÉ m n mSkM
T ^

M ^mm V
3==m m t—1^t-J-fP r^-n-jsWllf Lirr ^ r Vil



43

I "Muren er sin egen skrift" virker sidste takts afsluttende 
toner i nederste system banale og klangligt uheldigt placeret 
(med tertsen i bassen bliver det grumset og uklart) - og slet 
ikke i overensstemmelse med satsens øvrige stilfærdige og næn
somme udsættelse.

Mu - ren er sin
II, A i

e - gen skrift; og
I K

træ - ets b U
Il 

&
 

.

sProg. t ,
f.J i i—zE"'. r -hBeé J

bøl - gens a -ra - besk i drift

Lignende uheldige forhold, som de her omtalte, træffes desværre 
i de fleste af samlingens øvrige melodier.

* * * ★

Melodiernes udsættelser spænder fra det tostemmige og opefter, 
dvs. former, som minder stærkt om, hvad der kendes fra traditio
nen uden for kirken: Højskolesangbogens melodisamling.
Samlingens håndskrevne noder fremtræder rimeligt pænt og læse- 
venligt. Man kunne have ønsket sig et par bemærkninger fra kom
ponistens side om petit-nodernes rolle - relaterer de til korisk 
fremførelse eller hvad? Man lades i uvidenhed. Endelig savner 
jeg en anvisning i udførelsen af satsen til "Til alle stjerner, 
hver planet", som veksler mellem 12/8 og 4/4 - er ottendedele 
lig ottendedele eller punkteret fjerdedel lig fjerdedel? Af 
skrivefejl i nodebilledet er jeg kun faldet over en enkelt.
Hvis man vil arbejde inden for tonale/klassiske rammer - hvad 

de her nævnte nodecitater er eksempler på - må man overholde 
denne genres regler med hensyn til stemmeføring, harmonik mv., 
hvis resultatet skal virke overbevisende på brugeren/tilhøreren. 
Og det gør Ole Schmidt ikke overalt. Dette forhold gør, at sam
lingen ikke virker gennemarbejdet. Melodierne/satserne som hel
hed er ikke den fornyelse, man havde håbet på. Der er for mange
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stilbrud, for megen uegalitet til, at samlingen kan karakterise
res som en overbevisende cyklus. Kirkens kunst skal ikke vige 
tilbage for at tage livtag med traditionen - en forudsætning for 
"at komme videre" er, at nogen tør/kan tage dette livtag. Resul
tatet skal ikke føre til, at man præsenteres for noget, som hø
jest er falmet modernisme og dårligt håndværk. Hvad vi venter 
på, er det stærke, nye og vedkommende.
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DE UNGES SANGBOG - 4. UDGAVE
Udgivet af KFUM og KFUK i Danmark - Unitas Forlag København 1985 
ISBN 87 7517 174 O - Kr. 96 (Luksusindbinding kr. 122)

af Olav Andersen

De Unges Sangbog udkom første gang i 1892. Siden er bogen udkom
met i reviderede udgaver i 1901, 1914, 1928 og 1949 - samt i et 
par reviderede oplag med et tillæg på 21 sange i 1966 og 1973.

4. udgave indleder i sit forord med at meddele, at "en tradi
tion kan ende i forræderi mod sit budskab, hvis ikke den fornys 
i sprogdragt og formulering". Dette er også sket, idet man har 
fjernet 310 sange og salmer fra 3. udgavens 586, således at der 
"kun" er 276 numre fra forrige udgave tilbage. Dertil er der kom 
met 139 nye sange og salmer.

Med Højskolesangbogens ulykkelige og udskældte 16. udgave in 
mente - hvor man omtrent siger det samme i forordet - kunne man 
nok have sine bange anelser med hensyn til denne udgave af De 
Unges Sangbog. De bliver gjort til skamme, idet den fornyelse, 
man tilstræber, tilsyneladende er lykkedes noget bedre for 
denne sangbogs redaktion. Det viser sig dels derved, at man ved 
udvælgelsen af de 276 numre fra forrige udgave har formået at 
vælge de gode og slidstærke sange og salmer, som (trods alt) hø
rer med til den kultur, vi er en del af. Af salmestoffet er der 
en rimelig fyldig repræsentation til stede af "kernesalmer" til 
højtiderne og kirkeåret iøvrigt. Kingo, Brorson og Grundtvig er 
repræsenteret med den overvægt, som deres salmers kvalitet og 
lødighed kræver. På dette område er redaktionen ikke gået på no
get kompromis med hensyn til den kristelige poesi, som naturligt 
må findes i en sangbog, der er udgivet af KFUM og KFUK i Danmark 
Det er i høj grad den DANSKE salmetradition, der er blevet beva
ret og videregivet i denne udgave, mens det er de mange oversæt
telser af engelske og amerikanske - mere eller mindre underlødi
ge - salmer, der er blevet fjernet.

Fornyelsen i 4.udgaven er repræsenteret ved en række salmer, 
der er "plukket ud" af de mange forskellige salmeudgivelser, som 
de sidste årtier har været præget af. Lisbeth Smedegaard Ander
sen bidrager med adskillige af de bedste salmer fra digtsamlin
gen "Vinterlys og tjørneblomst". Johannes Johansen er repræsen
teret med sin part af salmer fra de mange udgivelser, der er
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kommet. Johannes Møllehaves digt om "Nåden", hvor dette - ikke 
uvæsentlige - kristelige begreb i en stilfærdig tone og med 
jævne hverdagsord er givet videre, så det kan forstås, er hel
digvis også kommet med. (nr.28) Jørgen Michaelsens salme "At 
tro er at komme til det der er større, end vi kan forstå" samt 
hans morgensalme "Endnu en dag du rækker fra det dybe" angiver
- sammen med en række af K.L. Aastrups salmer - den forståelse 
for samspillet mellem kvalitet og fornyelse, som udvalget må 
have haft.
Mellem disse salmer findes en række andre, der ikke helt når 

op på højde med de andre. Der er f.eks. Gerda Vind med bl.a. en 
salme, der er præmieret 1977 i Det lutherske Verdensforbunds 
konkurrence om nye salmer: "Vidunderlige dag, da Jesus kom"
(nr.62) og Inge Hertz Aarestrups "Gud, du er større end mine 
ord" (Nr.150). De er af de bedre i genren af "ungdomssalmer".

I udvælgelsen af nye salmer forekommer det mig, at man i lidt 
for rigelig grad har skelet til Løgumklostersangbogen og (ikke 
mindst) Holger Lissners temmelig store produktion, såvel i den, 
som ved diverse kirkedage. En del af Anders Frostensons svenske 
"ungdomssalmer" er gået igennem Lissner's danske pen, uden at 
det har afhjulpet det præg af poetisk og teologisk hjælpeløshed 
som var så kendetegnende for vores generations salmedigteres 
begyndervanskeligheder. (Det vil her føre for vidt at analysere 
de enkelte salmer - hvilket i øvrigt også tidligere er gjort). 
Retfærdigvis skal det dog siges, at Lissner's "Gud Herrens ord 
kom til Abraham" (nr.192) hører til de bedre, idet han her ud
stråler en fortællerglæde, der kan lede tanken hen på Grundt
vigs bibelhistoriske sange - samtidig med at han har formået at 
"Herrens ord" igennem bibelens og vores historie er løftet om, 
at "bag ved ørkenen ligger det forjættede land". Hans Anker 
Jørgensens "Når kærligheden får magt i verden" (nr.164) - hvor 
både betonkasserner, raketter og bombefly (naturligvis) nævnes
- skal muligvis nok vise sig at blive en brugt salme, når kær
nekristne mødes i fælles forargelse over verden og dens elen
dighed, selvom jeg finder den for tidsbestemt med den fare for 
alt for hurtig forældelse til følge. Den er sat under afsnittet 
Det evige liv - håbet - men burde nok have sin egen rubrik: 
Protest.

En del af fornyelsen er hentet på det svenske salmemarked.
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og det er der efter min mening ikke kommet noget godt ud af. Af 
en eller anden grund er der en teologisk forarmethed til stede 
i mange af de svenske "Psalmor och Visor", som man kompenserer 
fra ved hjælp af diverse fromheds- og naturbegreber, der virker 
underligt sødladent på mig. Jens Lysters oversættelse af "Guds 
kærlighed er strand og grønne enge" (nr.226) er vældig populær 
og meget brugt på diverse sommerlejre, men alligevel hører den 
mere hjemme der og ved kirkedagenes opstemte fællesskabsfølelse 
end i hverdagens sure mørke slid, hvor det hverken er strand og 
grønne enge, der er brug for, men evangeliets blafrende lys i 
mørket. Men det er nok mig, der er noget i vejen med.

Med julesalmen "Lad os alle juble" - skrevet af den tanzanian- 
ske præst Wilson Kyakajumbe - og oversat af Karen Ochsner og 
Herluf Andersen - er der en spændende fornyelse på vej. Her er 
det ikke poetisk eller teologisk fornemhed, der er det bærende, 
men en dyb optagethed af juleunderet, der får mund og mæle i en 
fortællerglæde, der er smittende.
Marcus Lauesens "Fredløs er freden, hvor menneskets veje ikke 

vil følge, hvad skaberen vil" (nr.55) er lidt af et fund for en 
sangbog, der (bevidst?) har udeladt Nordal Griegs "Kringsatt av 
fiender". Marcus Lauesens salme taler med samme inderlighed, men 
ud fra et noget andet ståsted: Det er ikke mennesket, der er hel
ligt - men barnet i Bethlehem, som giver frelse og fred. Denne 
salme fortjener at blive sunget med samme indlevelse og inder
lighed af unge mennesker, som Nordal Griegs bli'r det i øjeblik
ket .
Afsnittende med morgen- og aftensange har gode salmer og sange 

med overvægt af de kendte og et lille tilskud af nye. Det samme 
er tilfældet med sange under afsnittene: Året, ungdom, danske 
sange og friluftssange, hvor der er et bredt repræsentativt ud
snit af de bedste kendte sange.
Jens Rosendals sang "Et folk kan fare vild" (nr.352) angiver

nok, når det kommer til stykket, den intention der har ligget
til grund for udgiverne:
strofe 1 lyder: "Et folk kan fare vild,

kan lokkes væk fra grunden, 
som det er bundet til - 
kan som i vildskab søge 
at rykke roden op, 
den rod, hvormed det henter 
al kraft til vækst og krop".
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I redaktionsudvalgets arbejde med at finde og udvælge sange og 
salmer til denne 4.udgave af De unges Sangbog har man arbejdet 
ud fra en dyb respekt for vores historiske, kulturelle og kri
stelige baggrund. Man har gjort et stort arbejde for at undlade 
al pædagogisk bedrevidende formynderi m.h.t. hvad unge mennesker 
kan forstå og fatte, og forsøgt at holde sig kvalitet som det 
egentlige mål for udvælgelse. Af den grund er man ikke faldet i 
samme grøft (el. afgrund) som højskolesangbogens udvalg hoppede 
i med begge ben ved at udelade en række gode danske sange og sal
mer til fordel for en række (helst udenlandske) sange, som viste 
sig at være forældede, inden bogen var tør fra trykkeriet.

De unges Sangbog er i bedste forstand bred og vidtfavnende, 
uden at KFUM og KFUK's specielle tone og sangrepertoire er ble
vet svigtet. Indholdsmæssigt og udvalgsmæssigt er det nok den 
sangbog idag, der har taget HELE vores sangarv mest alvorligt 
under arbejdet med at forny arven.

"Det er vort håb, at denne udgave må nære den fornyede sang
glæde, som spores - ikke mindst blandt unge mennesker...." skri
ves i forordet.

Tekstligt gør sangbogen sit til at nære dette håb. Det bliver 
så spændende, om de - for teksterne så vigtige - melodier i 
kvalitet og slidstyrke kan leve op til det, de skal give tone 
til, nemlig ordene. Man kan have sine bange anelser, når man 
ser, at flere gode og vel-indsungne Bernhard Christensen-melo- 
dier til Aastrups salmer tilsyneladende er blevet erstattet med 
nye af Aksel Madsen.
Men herom må andre dømme.
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DE UNGES SANGBOG - MELODIBOG
V. AXEL MADSEN. UN ITAS FORLAG. KFUM OG KFUK I DANMARK. 1986.

AF MOGENS HELMER PETERSEN

"En tradition kan ende i forræderi mod sit budskab, hvis ikke 
den fornys i sprogdragt og formulering. Derfor må hver genera-« 
tion have sin egen sangbog".
Med denne noget bombastiske erklæring vedgår redaktionsudval

get af De unges Sangbog i forordet til tekstudgaven af 1985, at 
man i den nye udgave kun har bibeholdt 276 numre af 1949-udga- 
vens ialt 586, hvortil så er føjet 139 nye titler.

Såvel beskæring som fornyelse skal åbenbart forsvares med sto
re bogstaver, men det virker nu alligevel lidt drastisk, at be
tegnelsen "forræder" hæftes på dem, der måske kunne finde på at 
fremvise en anden holdning: at det er en fejltagelse ("forræde
ri") at tro, at en folkelig bevægelse med så dybe rødder i for
tiden kan skifte sin form og sit udtryk ud med tidens seneste 
modepåfund, uden at det går ud over noget væsentligt i bevægel
sens idé og indhold.
Nærværende anmelder hverken kan eller vil gøre sig til dommer 

i sagen. Jeg indrømmer gerne, at jeg er for lidt orienteret i de 
ideologiske stridsspørgsmål, der her er antydet. Det må ret be
set også være bevægelsens egne ideologer, der må tage stilling 
til spørgsmålet og finde frem til svarene. Jeg tager her blot 
til efterretning, at der åbenbart ev et problem af en vis række
vidde .

Som et lille kuriosum kan det dog tilføjes, at man lidt senere 
i føromtalte forord anfører, at "kun afsnittet med aftensange er 
forøget, da der slides hyppigst på dem".
Man går tilsyneladende mere til ro i bevægelsen, end man står 

op!
Men lad det nu være. Mere interessant er det at se lidt på be

vægelsens rødder for bedre at kunne vurdere den tradition, der 
faktisk er tale om (i så heftige vendinger).
Det begyndte i England i 1840'erne med George Williams' stif

telse af YMCA (KFUM) og senere det, der på dansk svarer til KFUK. 
Dette udgangspunkt er ikke uvæsentligt al den stund en stor del 
af repertoiret helt frem til 1986-udgaven stadig har engelsk 
baggrund.
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Herhjemme blev KFUM oprettet i 1878 (KFUK lidt senere), og der 
var fra begyndelsen en stærk tilknytning til Indre Mission, så
ledes at disse nye ungdomsorganisationer skulle fastholde de 
unge på et kristent livssyn, og især således at de ikke øslede 
deres fritid på tant og fjas, men gennem sange af passende ind
hold kunne bekræfte deres kristne frontkæmperstatus.

Da senere spejderbevægelsen kom til, blev også den nyttiggjort 
i arbejdet, og vi fik de "grønne" drenge- og pigespejdere, som 
vi kender dem den dag i dag. Også soldaterhjem, fritidsklubber 
m.m. blev oprettet for at styrke arbejdet med de unge i overens
stemmelse med bevægelsens kristne grundsyn.
Enhver bevægelse har det med at udtrykke sig i sange og dermed 

også i sangbøger. Det gælder også her, og det begyndte i 1892 
(en sangbog med noder). I 1902 kommer så den første "melodibog" 
ved Johannes Beck med 86 melodier udsat for klaver, harmonium 
el. orgel. Bortset fra diverse nyoplag og tillæg er tendensen 
så iøvrigt den, at hver egentlig ny-redaktion af sangbogen året 
efter følges op af en korresponderende melodibog, hvor melodi
valg og sats gøres til genstand for visse overvejelser, afhængig 
af den aktuelle redaktørs indsigt og holdning.

Typisk således med udgaverne fra 1914/1917 (C.C. Gad), 1928/ 
1929 (C.C. Gad), 1949/1950 (Henning Elbirk) og senest 1985/1986 
(Axel Madsen).
Det er karakteristisk for salmestoffets vedkommende, at man 

her gerne henviser til udsættelserne i de koralbøger, der til 
skiftende tider har haft officiel præg: Bielfeldt, Th. Laubs 
"Dansk Kirkesang" og senere også Wøldikes "130 melodier".

Ikke mindst C.C. Gad og Henning Elbirk er præget af den Laub' 
ske æstetik, og de anbefaler i deres respektive forord (1929 og 
1950), at de værdi-normer for melodier til folkelig (herunder 
også religiøs) brug, som Laubianerne holdt i hævd, også måtte 
finde praktisk genklang i DUS-repertoiret. Objektivitet, værdig
hed, afklaring og enkelhed uden personligt føleri og sværmeri 
karakteriserer holdningen hos Laub, Carl Nielsen, Ring m.fl., 
og den holdning overtager man gerne.

Udtrykt hos C.C. Gad lyder det således i hans forord til 1929- 
udgaven:

"Det er jo nemlig et Misforhold at synge en god Tekst paa en 
Melodi, som forsynder sig paa det groveste mod al god Smag. Man
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bør ogsaa være meget varsom med at synge religiøse Sange paa 
sentimentale og sødlige Melodier; thi Musikkens Indflydelse paa 
det underbevidste Sjæleliv er meget stor. Der er derfor ingen 
Tvivl om, at meget usundt Sværmeri hos unge kun faar alt for me
gen Næring, naar de faar Lov at sidde og svømme hen i sentimen
tale Melodier".

Og senere, direkte med en henvisning til Th. Laub og Carl 
Nielsen:

"Jo mere vi inden for KFUM og KFUK lærer at værdsætte og at 
synge disse Melodier, vil ogsaa Musikken og Sangen blive os en 
Hjælp og et Middel til at skabe en sund dansk Ungdom".

Synspunktet er lige så gammelt som Platons "Ethos-lære" ca.
400 år f.Kr. Vor filosofiske stamfader hævder, at musikken har 
en afspejlende effekt på de unge, således at de, hvis de ellers 
skal opdrages til værdige, lydige og samfundsbevidste borgere, 
bør påvirkes med sange i de tonearter (egti. "modi"), der frem
elsker disse egenskaber. Omvendt skal sødladne, sværmeriske og 
usædelige sange undgås og helst forbydes. De fordærver ungdommen 
og gør den til ubrugelige borgere i staten.

Platons tanker om musikkens funktion i staten rejser perspek
tiver, der nok kan mane til eftertanke. Hvorom alting er, så 
bliver for C.C. Gad det problem tilbage, at fastholdelsen af en 
del af det traditionelle repertoire med dets "smagløse og senti
mentale melodier" må betragtes som et nødvendigt onde.

Det samme gælder for Elbirk, der i forordet til 1950-udgaven 
skriver:

"Det var med nogen betænkelighed, jeg påtog mig hvervet, da 
jeg anser sange af melodierne til de i sangbogen optagne engel
ske og amerikanske sange for at være af ringe musikalsk værdi; 
og jeg fandt det hénsigtsløst at søge at fremskaffe nye melodier 
til disse i mange kredse stærkt indsungne sange. Når jeg allige
vel gik i gang med opgaven, var det i håb om at kunne give melo
disamlingen i øvrigt en ændring i retning af den opfattelse, som 
i nyeste tid har gjort sig gældende på det kirkemusikalske om
råde, og med hensyn til folkelig sang, Carl Nielsen - Laub - 
Aagaard - Ring - linien. I overensstemmelse hermed har følgende 
komponister på min opfordring komponeret melodier til en del ny
ere tekster: Thomas Alvad, Povl Hamburger, Knud Jeppesen, Rich.
H. Jørgensen, Aage Lund, Axel Madsen, Knudåge Riisager, Ad. Riis- 
Magnussen, Svend S. Schultz og Rich. Østerfelt".
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Man reformerer altså, hvor man kan. Men en del overleveret stof 
er enten tabu eller også er det simpelthen umuligt at finde ri
melige alternativer. Det er dog ikke nogen ringe indsats. Elbirk 
præsterede med sit initiativ, der resulterede i mellem 50 og 60 
nye melodier af de nævnte komponister. At størsteparten af dem 
så ikke har overlevet i 1986-udgaven, kan have forskellige årsa
ger. Enten har teksterne ikke været levedygtige efter sangbogs
udvalgets opfattelse eller også har melodierne ikke fænget nok, 
og sangene er således ikke blevet "indsunget" i bevægelsen.

Darwin's velkendte læresætning om, at kun det bedst egnede 
overlever, gælder måske også indenfor sanghistorien, hvor meget 
nyt er blevet skabt ud fra en idealistisk forestilling om, hvad 
der i den aktuelle situation var bæredygtigt, mens den folkelige 
praksis har udmøntet et andet facit.
Afrundende kan man om Elbirks redaktion af melodibogen notere, 

at satserne er overskuelige og sobre. De er lette at spille og 
ofte placeret i et toneleje, der passer til fællessangens krav 
om at også urutinerede stemmer kan være med. De ca. 35 "smaglø
se" engelsk/amerikanske sange har fået en tilpas "dæmpet" sats
mæssig udformning, og det danske folkeligt/verdslige stof (som 
udgør en stor del af den samlede stofmængde) fremtræder i en 
firstemmig klaversats, der generelt er lidt enklere end den, 
man eksempelvis kan finde i Højskolesangbogens melodibog.

Inden jeg kommer til vurderingen af 1986-udgaven, vil det væ
re nyttigt at få et overblik over hvorledes tekstudgaverne af 
De unges Sangbog er bygget op. Emneopdelingen har fra begyndel
sen næsten uden undtagelse været den samme i alle udgaver: Der 
lægges ud med morgen- og aftensange. Derefter følger trosbeken
delsens opdeling i Gud Fader, Søn og Helligånd, hvortil føjes 
kristenlivet, bønnen og ordet, vækkelse og omvendelse, hellig
gørelse, arbejdet for Guds rige og det kristne håb. Herefter 
kommer ungdomssangene, årstiderne, sange om folk og fædreland 
og sange om hjem og hverdag og historiske sange. Til slut anfø
res sange til møder og enkelte vers.
Tekstudgaven af 1985 følger stort set det samme mønster, men 

man aner den "ajourførte" holdning bag overskrifter som: Ansvar
lighed i Guds verden, danske sange, viser. Den kraftige beskæ
ring (312 titler er fjernet) mærkes således ikke så meget i 
sangbogens disposition, så meget mere som de 139 nye titler (så
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vidt jeg kan skønne) fordeler sig nogenlunde jævnt på emnegrup
perne. Hvad indholdet angår er den mest mærkbare forskel nok den, 
at 1949-udgavens stærke islæt af nationale sange efter befriel
sen i 1945 (flag, konge, fædreland) er taget op til revision, 
samt at en stor del af den fornyelse. Elbirk var så stolt af, 
som tidligere anført ikke har kunnet anses for levedygtig.
Axel Madsens redaktion af melodibogen af 1986 virker ved en 

første gennembladning unægtelig meget "ny" og i hvert fald an
derledes. Frekvensen af satser fra de seneste årtier er stor og 
næsten dominerende. Men der er en forklaring på dette forhold, 
som er ganske ligetil: ud af sangbogens ialt 415 titler er der 
et stort antal salmer og andre tekster, der synges på salmemelo
dier, som kan findes i Den Danske Koralbog. Det gælder godt og 
vel 190 titler, hvor Axel Madsen (AM) kan nøjes med at angive 
nummeret i DDK, og det svarer (efter den lille lommeregner) til 
46% af sangstoffet. Det kan der ikke siges noget ondt om. Det er 
legitimt og praktisk, og der spares papir, tryksværte og penge, 
så der bliver bedre plads for fornyelser i repertoiret.
Hvad det ældre sangstof iøvrigt angår (religiøst som verdsligt), 

er satserne fra 1950-udgaven stort set bibeholdt, og det vil si
ge, at f.eks. sange af Carl Nielsen, Laub m.fl. enten fremtræder 
i komponisternes originalversion eller i Elbirks redaktion. I 
nogle få tilfælde har AM selv følt sig fristet til at udarbejde 
satser, og de falder ikke altid lige heldigt ud ("I skovens dybe, 
stille ro", "En yndig og frydefuld") efter min vurdering. Men 
det kan naturligvis være en smagssag.
Derimod kan det nok have sin berettigelse, at AM "tilbagehar

moniserer" nogle ældre satser på romantisk stilgrundlag, hvor 
"Laub-æstetikken" har skåret for meget af i de tidligere udgaver.
Der er, som før nævnt, mange nye melodier i 1986-udgaven. Jeg 

har optalt omkring 100, dateret fra 1950'erne frem til begyndel
sen af 1980'erne. Komponistregistret afslører, at bemærkelses
værdigt mange er hentet fra de nordiske broderbevægelser, især 
fra Sverige. Det kan kun glæde en gammel tilhænger af den nordi
ske tanke, at man har taget dette initiativ, men jeg tvivler på, 
at ret mange af melodierne vil slå igennem. De fleste virker no
get tunge, rytmisk for komplicerede og den melodiske frasering 
over teksten vil i mange tilfælde være vanskelig at håndtere i. 
en fællessang-situation. En undtagelse er eksempelvis Lennart
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Wernstrom-Lekares "Lover Herren, sol og måne", der i al sin en
kelhed har alle de gode egenskaber, der gør, at alle kan synge 
den med det samme:

Lennart WemstrOm-Lekare 1958*
C G/H Am E/Gj} Am G C F C/E G/D C Am Em/G F C/E ftn/F G G7 C

Lo-ver Her-ren. sol og må-ne. al - le stjer-ner. han har tændt! Lo-ver Her-ren. hø-je him-mel. o-ver jor-den spændt.

Af særlig interesse er naturligvis de nyere melodier af danske 
komponister. Der er store stilistiske forskelle, men der tegner 
sig to hovedtendenser: i den ene gruppe finder vi "sangskrivere" 
med stilistisk tilhørsforhold til de senere års udbredte vise
sang, "folk" og beat. Det er typisk navne som Erik Grip, Pia 
Raug, Leif Varmark, Lasse Lunderskov og Jørgen Gleerup. I den 
anden gruppe finder vi "børn af huset" med en kirkemusikalsk bag
grund og med en tættere tilknytning til menighedssang og fælles
sang. Her finder vi f.eks. Bernhard Christensen, Vestergaard- 
Pedersen, Axel Madsen (19 melodier!). Fibiger Nørfelt og Peter 
Møller (9 melodier).

Hvis man nu vil forsøge en vurdering af satserne efter deres 
funktionsegnethed, er det klart, at f.eks. Pia Raug med "Jeg vil 
male dagen blå", har skrevet en udmærket vise, der på trods af 
sin lidt akavede slutning sikkert udmærket kan fungere som fæl
lessang. Omvendt kan jeg slet ikke forestille mig, hvordan Erik 
Grips melodi til "0 Kristelighed", så kluntet og konturløs den 
er, overhovedet kan have en chance overfor Lindemans gamle tra
ver. Heller ikke Lasse Lunderskovs melodier til "Nu fryde sig" 
og "Nu rinder solen op" kan imponere mig. De lægger ikke noget 
nyt til, som ikke allerede findes (og findes bedre) i de gamle 
melodier, der jo begge har en melodisk energi og drift, som gør 
Lunderskovs satser til blege kopier.
Nu skal det ikke forstås således, at jeg slet ikke kan accep-
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tere de melodier, der har en "rytmisk" baggrund, men jeg tilla
der mig at have en kritisk og nøjeregnende holdning til dette 
overhovedet at sætte melodi til en tekst. Det er ikke nok at få 
et godt melodisk indfald og så "hælde" dette indfald ud over en 
sagesløs tekst, der så i bedste fald bliver "trykket flad". Jeg 
må desværre indrømme, at jeg (bortset fra bl. andre Shubiduas 
"Midsommervise") har vanskeligt ved at finde virkelig gode "ryt
miske" sange i melodibogen. Det kan måske skyldes, at satserne 
virker meget stive og uden den "feeling" i akkompagnementsmodel
lerne, der skal til for at få det til at svinge. Det er nok en 
af melodibogens store mangler, at der ikke anvises livligere ak
kompagnementstyper med angivelse af f.eks. swing, latin, beat 
etc. eller blot tempo og karakterbetegnelser. Evt. efterfølgende 
oplag bør råde bod herpå.

Det kan så iøvrigt tilføjes, at de mange og udmærkede becif
ringsangivelser er en nyskabelse, der må hilses velkommen. Axel 
Madsen har klogeligt undladt becifringer i det ældre repertoire, 
hvor satsen har en mere autentisk karakter. Men når det gælder 
det nyere, "rytmisk-stiliserede" melodistof, kan det faktisk 
hjælpe den mere erfarne akkompagnatør til at udarbejde et mere 
livligt akkompagnement, og den mere uerfarne nodelæser kan hur
tigere finde "klodserne". Endvidere kan man relativt nemt på 
grundlag af becifringerne opstille et lille, funktionsdygtigt 
ensemble (klaver, guitar, bas), som kan live op på fællessangen 
ved møder, andagter og lign. Om et sådant arrangement også kan 
fungere ved en højmesse eller ungdomsgudstjeneste er så et andet 
spørgsmål, der (gud ske lov) ligger uden for denne anmeldelses 
rammer.

En oversigtsmæssig vurdering af den førnævnte 2'den hoved 
gruppes melodier ("de kirkemusikalske") afslører - som antydet - 
at der her arbejdes med større indsigt i fællessangens særlige 
krav til komponisten. Et fremragende eksempel er Bernhard Chri
stensens næsten geniale musikalske udformning af "Hvad mener I 
om Kristus" (kendt fra det "røde tillæg"), og man kan undre sig 
over, at det er den eneste titel af ham, der er medtaget i melo
dibogen. Også Vestergaard-Pedersen rammer i plet med sin "Gør 
dig nu rede, kristenhed":
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Men ellers må man nok sige, at de stærkeste bud på en fornyelse 
fra den kant kommer fra Peter Møller. I nogle af hans satser kan 
man spore en tendens til at gøre især harmonikken for udfordrende, 
for udtænkt og "villet". Hvor teksten i sig selv opfordrer til en 
kraftig musikalsk markering, kommer der balance i tingene som 
f.eks. i den vægtige og trodsige udsættelse af "Herre, spræng den 
mur vi bygger":

Em Am Hm Em Gm 0 0/F# E Cm G 6/H A

tro og dåb!ri byg-ger om - kringHer - re, spræng den vind * stød løf - teLad kun stor* mensver • dens rib!os hyg • ger luk • ketStyrt det hus, hvor

Em (0)

og dinmed din ni * dehæng - slet ned.kir * kens port

eller: Op. min sjæl. thi sol er oppe: K 356*
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Men også, hvor Peter Møller arbejder med en mere indadvendt 
tekst som "Endnu en dag du rækker fra det dybe", finder man ba
lancen ved at "slappe lidt af" i det harmoniske satsbillede for 
til gengæld at lade musikken strømme friere:

End - nu en dag

undt os nf din ni - de. som du. hvad vi harend • nu en dag.

Flere andre aspekter end de her nævnte kunne med rette inddra
ges i en vurdering af melodibogen af 1986. Man kunne anføre pro
blemer som melodiernes ambitus (omfang), sangbarhed, teksternes 
lødighed, forholdet til konkurrenten: Højskolesangbogen, og m.m. , 
som jeg må lade ligge. Alting i verden har jo sin afgrænsning, 
og det gælder også for nærværende anmeldelse.
Konkluderende må man om DUS-melodibogen af 1986 sige, at der 

i forhold til den traditionsrige bevægelses tidligere sang- og 
melodibøger indvarsies nye tider. Det er evident, at der er sket 
noget i vor medieverden siden 1950. Den populære musiks gennem
slagskraft og stærke påvirkning, ikke mindst af de unge, må na
turligvis give anledning til bekymrede overvejelser. Det er jo 
ikke bare bevidstheden, der angribes, men tværtimod snarere un
derbevidstheden. Og det er langt farligere. Og dermed er vi til
bage ved Platon igen. Skal man undgå eller ligefrem bandlyse den 
nye "sound" og de "rytmiske" udfoldelser, eller skal man tvært
imod forsøge at optage det nye tonesprog, så at sige lave "kon- 
trafaktur" på stilen ved hjælp af "opbyggelige" tekster for på



58

denne måde at fremelske en "sund dansk ungdom"? Kan det overho
vedet lade sig gøre uden at de unge mærker hensigten og vrænger 
ad bestræbelserne og vrisser, at sådan lyder det ikke i virkelig
heden, - det er en forkert "sound"?

Redaktionsudvalget af DUS-1985 gav jo allerede svaret i det 
ovenfor citerede forord: det er forræderi ikke at forny sprog
dragt og formulering. Men forræderi kan jo også gå på begrebet 
kvalitet. Med Laubs ord: "Det bedste er ikke for godt, og det 
næstbedste er for dårligt". Det forekommer mig, at Axel Madsens 
redaktionelle bud på en nytænkning for ofte kun rammer det næst
bedste. Han skal være undskyldt, al den stund hans opgave nok i 
høj grad har været bundet, og det materiale, han har haft til 
rådighed, kan have været begrænset.
Det er dog min opfattelse, at det nok skulle være muligt at 

finde frem til bedre, og bedre fungerende satser indenfor det 
rytmiske stilområde, og det var måske en god idé at udgive et 
tillæg med melodier af denne type i en mere stilnær "brugs
klaversats" indenfor en overskuelig fremtid.

"Det folkelige" og dermed også vor fællessangspraksis er ved 
at blive en underlig uhåndterlig størrelse i vor medie-forvri
dende tilværelse. Det er ikke nemt "at være sangbog" i dagens 
Danmark, og det må derfor hilses med glæde, at nogen overhove
det orker at tage nye initiativer med det formål: at folk skal 
synge. Det bliver spændende at se, hvorledes "kaptajn Madsen og 
hans besætning" vil klare den farefulde færd.

Lykke på rejsen!
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ANMELDELSER
TOMHED OG JAG EFTER VIND

AF HENNING NIELSEN, HYLLESTED

SALMER 1986. Af Lars Busk Sørensen. Forlaget Attika.

Den lille digtsamling, der benævnes SALMER 1986, er af ydre en 
lille, prunkløs bog på 51 sider med et lidt kedeligt omslag, hvor 
forsiden har et lidt sløret motiv -blik ud over havet, eller en 
luftspejling i ørkenen?- På bagsiden et udsnit af digtet "Kruci
fikset" (En prolog).
Digtsamlingen er -foruden den allerede nævnte prolog og en til

svarende epilog- bygget op over 3 emnekredse: JUL med tre digte, 
KRISTUS med 10 digte samt GUD OG MENNESKE med 12 digte. Det er 
måske med fuldt overlæg, at de tre overskrifter kommer til at 
minde læseren om visse af afsnittene i opdelingen af Den danske 
Salmebog. Dertil er kun at sige, at det kan undre, at julen brin
ges som et selvstændigt afsnit forud for KRISTUS, da julen -med 
fejringen af Jesu fødsel- er et underafsnit i salmebogens afsnit 
om troen på GUDs Søn. Endvidere kan sammenblandingen GUD OG MEN
NESKE undre en del, da digtene under dette afsnit ikke handler 
om Kristus som sand GUD og sandt menneske. Afsnittet handler der
imod om GUD som skaberen og om mennesket som ødelæggeren af ska
berværket.

Det vil føre for vidt med en detailanalyse af hver enkelt digt 
i samlingen. Det er jo heller ikke det, en anmeldelse skal. Der
for vil jeg indskrænke mig til at se på nogle enkelte digte fra 
hver gruppe for at præsentere digterens produktion.

Prologen er menneskets enetale til krucifikset, der -i al sin 
fornedrethed- er hængt op på væggen "offentligt udstillet / til 
skræk og advarsel / for kærlighedens proletarer".
Forfatteren ser, at vi med denne udstilling af den korsfæstede 

kun er "sunket dybere ned i selvforagtelsens helvede". Men det 
samme menneske begynder dog, "da det er fuldbragt" selv at kalde 
korset et sejrstegn. Man må spørge: hvornår er hvad blevet fuld
bragt? I hvert fald tiltaler mennesket nu Kristus "min bror", ef
ter at "først i en sen alder / blev det naturligt for mig / at 
komme din kærlighed / oprejst i møde". Ja, da Fanden blev gammel.



60

gik han i kloster..!? Prologen slutter med indrømmelsen: "I læng 
den kunne det ikke skjules: / Budskabet er et menneske / gennem
lyst af Guds vilje". Ved disse ord får ordet "prolog" den dobbel 
te betydning, at det dels bliver indledningsdigt til samlingen, 
dels spiller på Johannesprologen, Johsev. 1:14 med den pragtful
de formulering: "Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os...". 
For da så vi Hans herlighed, som den eenbårne Søn har den fra 
Faderen, fuld af Nåde og Sandhed! Det er en fornem formulering 
af "mennesket / gennemlyst af guds vilje".

På trods af forskellige betænkeligheder ved forfatterens op
bygning af sin prolog, må man medgive ham, at slutningen er flot 
Spørgsmålet er bare, om ikke forfatteren (LBS) burde have "stram 
met" formen op ved kun at lade prologen rumme de sidste tre li
nier !

Jeg kan ikke helt gennemskue, hvad LBS mener med udtrykket: 
"at komme din kærlighed / oprejst i møde". Er det den knælende, 
der rejser sig fra nadverbordet? Men forekommer udtrykket "op
rejst i møde" ikke under alle omstændigheder at være lidt søgt? 
Og een indsigelse mere: Det irriterer mig endnu en gang at møde 
denne u-skik at stave gud "med lille". Er det ikke på kanten af 
det maniererede at gøre sådan? Jeg véd godt, at retskrivningen 
ikke altid respekteres af forfattere. Men hvorfor skal et ellers 
fornuftigt budskab irritere modtageren ved -konsekvent- at gøre 
det uventede? Jeg har lært at stave Gud "med stort"; ja, jeg 
skriver selv GUD "med så stort", jeg kan. For mig kan GUD ikke 
blive stor nok!

De tre digte fra afsnittet JUL rummer -for mig at se- ikke me
gen juleglæde. Der går ligesom en vrissenhed og "jule-sorg" gen
nem digtene, fordi -som Brorson så udmærket formulerer det: 
"mangen har aldrig fornommen, at Rosen i Verden er kommen".
* Det første digt hedder "Barnet og kejseren", hvor kejserens 
drabelige magt stilles overfor Marias magtesløshed. Hvordan skal 
det dog gå. "Når kejseren på slottet / beruser sig i tal / må 
landsbykvinden føde / som flygtning i en stald".* I det flg. 
vers får vi igen modsætningsparret: hvad kejserens magt betyder, 
og hvor lidt undersåtterne betyder:
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I byens gader larmen 
af kejserhærens magt.
På stjernestille marker 
lå hyrder og holdt vagt.
En verdens-drøm besatte 
den store kejsers sind.
I håbet om en frelser 
sov markens hyrder ind.

Man kommer uvilkårligt til at tænke på dødsannoncernes formule
ring om, at "vor kære ... stille er sovet ind i troen på sin 
Frelser", at vedkommende altså er afgået ved døden. Det er, som 
om LBS's sprogbrug "presser" metrikken for meget, jeg forstår 
godt modstillingen af soldaternes brovtende larmen i gaderne og 
stilheden på marken. Men de "stjernestille marker" er lige som 
lidt kunstigt. *Betydningen og metrikken tørner også sammen i 
næste vers, der slutter med at tale om glæden, der skal være for 
alle folkeslag: "et liv der er os værdigt / -og til guds velbe
hag". *Oven i købet siger LBS, at englenes sang "bød guds fred 
til alle / der føler sig forladt", -tænk, jeg har altid hørt det 
store gloria som gældende for alle folkeslag!*
Elendigheden er dog ikke slut:

Men folk i landet hørte 
på den slags med foragt.
Kun nogle hyrder gjorde 
som englen havde sagt 
og fandt en hjemløs kvinde 
blandt kvæget efterladt, 
der fødte hun vor frelser 
i årets længste nat.

Sådan! Maria var da vist ikke hjemløs iflg. barndomshistorien 
hos Lk. Det blev hun først iflg. Matthæusev., da hun og Josef 
flygtede til Egypten af frygt for Herodes. Maria og Josef var 
ikke hjemløse på fødselstidspunktet, de var heller ikke flygtnin
ge! De var på rejse -ganske vist på kejserens bud- og der var 
ikke plads til dem i herberget. Og hvorfra véd LBS, at Maria var 
"blandt kvæget efterladt"? Var Josef gået på kro, den kryster, 
da det hele skulle til at ske?

Det andet juledigt hedder "Angstens jul". I første vers "funk
ler stjernerne så alvorsfulde", og "den frosne lyd af våben gør 
os bange". Man merkt die Absicht und wird verstimmt... Det kan 
ikke blive rigtig jul endnu iår! "Mærker du, den sultne Orm / 
pikker paa din Fyrrekiste?", var det ikke sådan, skjalden sang?
Meget anderledes er stemningen ikke i det sidste juledigt:
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"Flygtninge-jul". Først var det englene på marken, der bød os 
GUDs Fred. "Nu er det folkets drøm om fred / der vokser til nød
vendighed" .

"Så lad os denne angstens jul 
gå ud til flygtningkvindens skjul 
og knæle mellem skidt og skarn 
om verdens mest forladte barn".

Det må da vist blive et "Glædelig Jul - trods synd og død"! I 
grunden en meningsfuld hilsen!?

I afsnittet KRISTUS indledes med digtet: "KRISTUS i ørkenen", 
hvor Jesus derude i ødemarken "så de store spørgsmål / forvitre 
ord for ord". Vi hører om Jesus som den mand, der søgte GUD, men 
angsten gennemlyste ham, "da rørte evigheden / direkte ved hans 
hud" .
Dette digt slutter med to gode vers, der burde have haft en anden 
indledning, for specielt sidste vers fortæller rammende og præ
cist om nadverens betydning:

"Og når han deler brødet 
med os får vi den fred 
og værdighed tilbage som gud har skabt os med".

To digte i samme afsnit hedder "Guds søn" og "Kærlighedens helt". 
I disse to digte når LBS at sige det stik modsatte om Jesus. I 
det første hedder det: "Mildt afslog han magt og ære, / gik blot 
da man bad ham være / konge her på jord". I det sidste digt hed
der det: "Det var med inderlig foragt / du afslog jordisk ære, / 
berømmelse og kongemagt". Hvis man som præst sagde to så modstri
dende og selv-modsigende ting i to prædikener over samme tekst, 
ville man blive skældt ud for ikke at "have sin teologi i orden"!

I "Kærlighedsmanden" rammer LBS en god rytme og tone: I andet 
vers hedder det:

"Kærlighedsmanden
har sat os i frihed
som mennesker hver på vort sted.
Selv tog han skylden og sejrede over
den angst der gør livet fortræd".

"Vandringen til Emmaus" står meget stærkt i Kristusafsnittet. Ef
ter at vi har hørt om de to disciples vandring "på vej mod ingen 
steder" (selvom de vel var på vej mod Emmaus) hedder det:
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"Da kom det sig som når sol og vind 
umærkeligt ændrer himlen.
Der gik en tredie og talte ind 
i angsten og tankevrimlen 
og tungsind løsnedes lag for lag 
og solen var som en forårsdag 
ved menneskesønnens side".

Og den kan synges på melodien til "Der sad en fisker så tanke
fuld. . .

I afsnittet "GUD OG MENNESKE" faldt følgende formulering i 
"Den ensomme gud" mig for brystet: Der tales til GUD:

"Du har brug for os, din jord
er truet af det onde, 

overalt kun had og mord
og angst og sultne munde".

Jeg har altid lært og følt, at det alene er os, der har brug for 
GUD!

I "Kirken" (der kan synges på "Kirken, den er et gammelt hus..") 
hedder det, at "Kirken er folkets værested, / ikke de fornemme 
døbes. / Kristus har indbudt os, hans fred / er hvor de levende 
mødes. / Afvist af landets mægtige / lader guds søn sit under 
ske: / -kirken besat af fortabte".

Jeg kan ikke rigtig klare det med, at kirken er et "værested". 
Det er noget med en varmestue, hvor man dropper ind, men det er 
vel forfatterens mening?

Derimod synes jeg godt om "Klodens elsker" . Det er "elskerens" 
kærlighedserklæring til den udkårne; GUDs kærlighedserklæring til 
mennesket og alt det skabte. Andet vers lyder:

"Du har elsket
før du skabte
lys og liv og jord.
Kun en elsker 
kunne skabe
verden med et ord". Og sidste vers:
"Grøn og hellig 
kredser kloden.
Jeg må kredse med, 
svag og selvisk, 
dog dit riges 
lyse mulighed".

Her udtales et fremtidshåb, "uden skrømt og svig". Dejligt be
friende !
Afsnittets sidste digt, (som kan synges på: "Sig månen lang

somt hæver...") har for mig også den -svært definérlige- salme-



64

tone. Hør blot vers 3, hvor man uvilkårligt tænker på Matth. 
Claudius' aftensang:

"Når tunge tanker trætter
i endeløse nætter
til sindet slides ned..."

men så rives man også ud af "salmetonen", for der fortsættes så
dan:

"og livet bli'r en byrde 
et menneske må myrde 
i navnløs angst og ensomhed".

Sidste vers slutter -igen i "salmetonen"-
"gud vis mig da dit rige 
og lad din Kristus sige:
"Din synd mod livet er forladt".

Digtsamlingen slutter med "Møde med Kristus" (En epilog).
Det er en time før dag, millionbyen sover tungt "med regndisen
rullet ned / for anspændte vinduer...". "Det var en af disse
regnsure / isnende kolde morgener / man oplever i Nordeuropas /
storbyer ind under jul".
Epilogens slutvers lyder:

"Og der gik menneskesønnen 
i regnhalvmørket helt alene 
og pirkede i de overfyldte 
skraldespande efter kærlighed".

Jeg må indrømme, at det er foreløbig første og eneste gang, jeg 
har hørt Kristus skildret som "det evige syv-tal" (klunser-red
skabet, man fisker i skarnkassen med). Frelseren som "pose-mand", 
ville det vist hedde helt up-to-date.

Efter denne gennemlæsning af LBS's digtsamling melder der sig 
en mængde spørgsmål for mig som læser: Hvor bliver jeg af? Hvor 
får jeg lov til at være med mit håb, min tro, min kærlighed? Jeg 
føler generelt, at jeg er ved at omkomme af iltmangel efter en 
omgang dukkerter, der fratog mig pippet, ganske og aldeles! Gen
nemgående er det: håbløshed, forladthed, angst, pine, hån, kulde, 
selviskhed, foragt, tvivl og død, der svæver gennem digtsamlin
gen. Næsten udelukkende Langfredags-stemning! Det er "bare for 
meget"! Man kan ikke leve af lutter underskud.

Ved GUD! Det står slemt til i verden, men hvis det kollektive 
selvmord er lige om hjørnet, er det ikke GUD, der vil det sådan! 
Dommedag er vi ikke ansat til at beramme. Tegnene i sol og måne.
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mange kan se i tide og utide, er menneskeskabte tegn, -ikke 
GUDs! Vi kommer ingen vegne ved at fastholde hinanden i frygten

Som jeg læser LBS's digtsamling (salmer vil jeg ikke kalde 
det) fremstår den som et skræmmende eksempel på den (skal jeg 
lancere et passende udtryk for det) "salmo-masochisme", vi op
lever alt for meget af i disse år! *Salmer bliver, efter min 
mening, ikke til ved, at vi står frem og gennempisker os / la
der os gennempiske som en anden flagellant!

Jeg må -enkelte lyspunkter til trods- sige med Prædikeren i 
GT: (Præd. 1:9-10). "Det, der kommer, er det, der var; det, der 
sker, er det, der skete; der er slet intet nyt under solen. Kom 
mer der noget, om hvilket man siger: "Se, her er da noget nyt!" 
det har dog for længst været til i tiderne forud for os". *Nej, 
det er altsammen tomhed og jag efter vind! -og det er jo ikke 
først og fremmest det, der er formålet med en salme.
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OM DET SVENSKE SALMEBOGSARBEJDE

VÅR RYA PSALMBOK. Red. Per Olof Risser. 21Z s. ill. nodebilag. 
Verbum Fdrlag. Stockholm 1987. ISBR 91-526-1443-3.

29. august 1986 godkendte 1986 års Kyrkomote den nye svenske 
salmebog, der er resultatet af 1969 års Psalmkommittés mangeåri
ge salmebogsarbejde. Allerede i oktober kunne kommittéens sekre
tær, Per Olof Nisser underskrive forordet i samlebindet Vår ny a 
psalmbok, der gør rede for hele salmebogsarbejdets forløb. Der 
er tale om en bredt anlagt studiebog, der med både historiske 
længdesnit og aktuelle tværsnit sætter den nye salmebog ind i 
hele dens omfattende sammenhæng. Bogen søger at belyse, at "det 
ar en stor forandring som sker når en ny psalmbok ersåtter en 
gammal", sådan som Nisser indleder sit forord. Når man har læst 
bogen igennem og har fulgt med i Den svenska psalmboken ved 
hjælp af de mange henvisninger, der findes i de fleste af bogens 
afsnit, må man give ham ret: den nye svenske salmebog er et af
gørende vendepunkt i svensk salme- og salmesangs historie.
Vår nya psalmbok består af ialt 11 afsnit efterfulgt af en stu
dieplan udarbejdet af Karl-Goran Linzander. De fleste af afsnit
tene har Nisser selv skrevet, det drejer sig om afsnittene om 
svensk salmebogshistorie frem til nedsættelsen af salmebogskom- 
mittéen arbejde og modtagelsen og bearbejdelsen af dens betænk
ning, om salmebogens indhold og dens forskelle i forhold og lig
heder med den tidligere salmebog fra 1937, om bearbejdelsen af 
salmeteksterne og salmebogen som økumenisk salmebog, hvortil 
kommer et afsluttende afsnit om teologien i salmebogen. Situa
tionen omkring salmemelodierne er beskrevet af Jan Håkan Åberg 
("Koralen under 1500 år") og Harald Goransson ("Att bearbeta me
lodier" og "Psaltarpsalmer och cantica. Liturgiska sånger"). 
Sammen giver afsnittene en både kortfattet og dækkende redegø
relse for Den svenska psalmboks forudsætninger og indhold. De 
11 afsnit supplerer på udmærket måde hinanden; når man har læst 
bogen igennem er det således ikke så meget de enkelte afsnit som 
den samlede fremstilling af 1986 års psalmbokens tilblivelse og 
indhold, man husker. Vår nya psalmbok træder på en både meget 
bevidst og meget pædagogisk og klædelig måde tilbage for den nye 
salmebog, hvis indgang i det svenske folk og den svenske menig
hed den ønsker at tjene.



Når man læser Våv nya psalmbok og hele vejen igennem sammenholder 
den med Den svenska Psalmboken fra 1986, er der en række ting, 
man uvilkårligt lægger mærke til som karakteristiske for såvel 
det salmebogsarbejde som den salmebog, der er beskrevet i bogen.

Først salmebogskommittéen og dens arbejdsgang. Kommittéen, der 
oprindelig bestod af 5 medlemmer, blev i løbet af sin lange ar
bejdsperiode dels til en vis grad udskiftet, dels udvidet til 7 
medlemmer. Dertil kom sagkyndige m.h.t. tekster og melodier, som 
gennem hele perioden var tilforordnet kommittéen. I modsætning 
til tidligere salmebogskommittéer ønskede 1969 års psalmkommitté 
at arbejde så åbent som muligt. Denne holdning resulterede i en 
række delrapporter i form af prøvehefter og salmebogstillæg, der 
kunne bruges rundt om i menighederne, og som blev det. Dertil 
kom salmebogskurser og møder landet rundt. Det endelige forslag 
blev fremlagt i to store betænkninger 1981 og 1985. Nisser giver 
en klar og på trods af den knappe form udførlig fremstilling af 
hele dette forløb. På den ene side var man forpligtet på den 
svenske salmesangstradition og dennes klassiske, tilstræbt tid
løse form, som 1937-salmebogen havde taget i arv fra Wallins sal
mebog. På den anden side ønskede man i forlængelse af det seku- 
larteologiske gennembrud på Kirkernes Verdensråds generalforsam
ling i Uppsala 1968 ("det er verden, der skriver kirkens dagsor
den") at nå frem til en salmesang og en salmebog, der var så nu
tidig og nærværende, næsten dagsaktuel som muligt.

Den officielle og folkelige kritik, der mødte både prøvehefter
ne og de store, samlede forslag viste, at det trods det betyde
lige traditionelle stof i salmebogen var det nye, det samtids- 
og samfundsrelevante, der præger, om ikke dominerer den nye sal
mebog. Som salmebogen foreligger i dag, har den mange nye, til
dels helt nye tekster, der først nu skal til at indsynges. Når 
det har været muligt at få så meget nyt stof med i salmebogen, 
skyldes det den såkaldte svenske salmebølge fra I960'erne og 70'- 
erne, hvis mange nye salmer hurtigt blev indsunget i de aktive 
kirkelige kredse, og som i mange tilfælde nåede langt udenfor 
det kirkelige miljø i snævrere forstand.

Selvom Nisser både har været medlem af salmebogskommittéen og 
dens sekretær, refererer han loyalt og udførligt den kritik, der 
rejste sig mod salmebogsforslaget. En meget væsentlig kritik mød
te salmebogsforslaget i Det svenske Akademi, hvis direktør. Ker-
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stin Ekman 1983 samlede sin modvilje mod forslagets bearbejdelse 
af de ældre tekster i bemærkningen om, at "det forflutna ska vi 
inte bevara for vad vi funnit i det utan for det vi annu inte 
har funnit. De gamla rosterne ska inte horas bara nar de bekraf- 
tar var vi tror oss veta i dag". Denne kritik vandt vis tilslut
ning og var en medvirkende årsag til, at kirkemødet i et fornyet 
kommissorium 1982 præciserede de sproglige, kunstneriske og teo
logiske rammer for kommittéens arbejde. Selvom Nisser indrømmer 
kritikens overraskende styrke og samstemmighed, mener han dog, 
at modtagelsen hovedsagelig var positiv.

En ting var der, skriver Nisser, enighed om, nemlig at den nye 
salmebog skulle være en melodisalmebog. Det var en almindelig 
fornemmelse, at en af grundene til den stadig ringere salmesang 
i kirkerne var, at de fleste salmebøger kun havde salmernes 
tekst og ikke deres melodi; kendte man ikke melodien, kunne man 
normalt ikke nå at lære den, mens salmen blev sunget i kirken, 
og kan man ikke synge med, føler man sig uden for fællesskabet. 
Ved at bringe melodierne i salmebogen ville man gøre det muligt 
for de fleste hurtigt at kunne synge med, ikke mindst de stadig 
flere er i stand til at læse noder eller i hvert fald nogenlunde 
aflæse et nodebillede. Hvad der indtil nu har vist sig umuligt i 
Danmark, har derved vist sig ikke alene muligt men meget velkom
ment i Sverige. Når det har kunnet lade sig gøre uden videre at 
sætte melodierne i salmebogen, skyldes det, at melodierne i Sve
rige autoriseres sammen med teksterne, i modsætning til Danmark, 
hvor melodispørgsmålet principielt er frit. Da den folkelige sal
mesang også i Danmark bliver stadig ringere, vil det sikkert og
så blive overvejet at bringe melodier i salmebogen her, om ikke 
før så når vi ad åre skal have en afløser til 1953-salmebogen.
Til den tid vil en nøje undersøgelse og overvejelse af de sven
ske erfaringer være aktuel.

En af de ting,der karakteriserer den nye svenske salmebog til 
forskel fra den tidligere fra 1937 og måske især til forskel fra 
koralbogen fra 1939, er, at den rytmiske koral nu for alvor er 
slået igennem i den svenske kirkesang. Desværre har man ikke be
nyttet lejligheden til at samstemme den rytmiske bearbejdelse af 
de fælles gamle koraler med bearbejdelsen i Den danske Koralbog. 
Forhåbentlig vil et udbygget nordisk hymnologisk samarbejde på 
et senere tidspunkt gøre en sådan samstemning mulig. Samtidig

i
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med de rytmiske koraler er de kirkelige vækkelsers og 1960'ernes 
og 70'ernes melodier blevet fyldigt repræsenteret i salmebogen. 
Dette skyldes to ting, først de mange nye salmer i salmebogen, 
dernæst at salmebogen er udgivet som et økumenisk fællesprojekt 
af alle protestantiske og katolske kirkesamfund i Sverige, stats
kirken inclusive.

Det er den nye svenske salmebogs status som økumenisk salmebog, 
der gør den anderledes, ikke alene i forhold til salmebogen fra 
1937, men også i forhold til sammenlignelige salmebøger i andre 
lande. Tanken om at udgive en fælles okumenisk salmebog i Sverige 
går tilbage til slutningen af 1970'erne. 1978 blev der dannet en 
fælleskirkelig arbejdsgruppe med navnet Sampsalm, som skulle un
dersøge mulighederne for udgivelsen af en salmebog eller salme
bogsdel fælles for i princippet alle kirker og kirkesamfund i 
Sverige. 1979 fik 1969 års psalmkommittéen til opgave at udarbej
de forslag til en økumenisk salmebog, en opgave, der blev yderli
gere præciseret af 1982 års kirkemødet. Resultatet blev en første 
salmebogsdel fælles for næsten alle svenske kirker og kirkesam
fund bestående af 325 salmer, hvortil de forskellige kirkesamfund 
har knyttet en større eller mindre del med egne salmer, for Sven
ska kyrkans vedkommende 375 numre op til nr. 700. De to dele af 
salmebogen fungerer på den måde, at næsten alle salmebogens af
snit findes i begge halvdele af bogen, idet der dog kan være sær
lige afsnit i 2. del, specielt for det pågældende kirkesamfund, 
f.eks. findes den svenske kirkes barnedåbssalmer i anden halvdel 
af Den svenska Psalmboken. Ser man bort fra det principielle i 
sagen, virker idéen med en fælles, økumenisk salmebog i bedste 
fald forvirrende for den, der skal bruge salmebogen til daglig i 
sin egen kirke. Dertil kommer, at 2. halvdel af salmebogen/salme
bøgerne for den, der prøver at leve op til den ideelle økumeniske 
hensigt, let vil kunne få et skær af de salmer, der ikke helt kan 
tåle at se dagens lys, ligesom det, der tit og ofte mere eller 
mindre tilfældigt er fælles, vil få det økumeniske kvalitetsstem
pel i modsætning til det, der gør kirken eller kirkesamfundet til 
det, den eller det er, og som, fordi det er anderledes, er hen
vist til 2. del. Det er et spørgsmål, om det ikke er mere sandt 
økumenisk og fælleskirkeligt at acceptere som noget naturligt og 
selvfølgeligt, at hver kirke eller kirkesamfund har sin egen sal
mebog, hvor man så, hvis man gerne vil have fælles salmer, an-
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bringer de fælles salmer, hvor de passer ind i det enkelte kir
kesamfunds egen sammenhæng. Idéen med at de fælles salmer også 
skal have fælles nummer forekommer ikke overbevisende i forhold 
til de problemer en sådan opdeling af salmebogen medfører.
Det i forbindelse med enhver salmebogsudgivelse både afgøren

de og afslørende spørgsmål om og i givet fald hvordan salmetek
sterne skal bearbejdes, behandler Nisser i et afsnit for sig: 
"Att bearbeta psalmtexter". Nissers og salmebogskommittéens ud
gangspunkt er, at salmebogen ikke er en litterær antologi, men 
en kirkelig brugsbog. Overvejelserne er derfor ikke gået i ret
ning af, om der skulle bearbejdes, men hvordan der skulle bear
bejdes. I denne forbindelse har man gjort sig nogle principielle 
tanker om salmebogens målgruppe eller snarere målgrupper, der 
dels udgøres af den kirkevante gudstjenestemenighed, dels består 
af de mange, der står stadig mere fremmed overfor kirkens liv og 
traditioner. På den ene side skal salmebogen være tro mod det 
overleverede, uden at den bliver et tankens eller sprogets muse
um: "Ett museum ar interessevåckande, men ingen vill bosatte sig 
dår". På den anden side hører salmebogen hjemme i en verden, der 
hele tiden forandrer sig, og den skal være salmebog for de men
nesker, der lever i denne verden, og som forandrer sig sammen 
med den: "I vår tid biir psalmbokens andra funktion, den missio
nerende, mer och mer tydlig".

Salmebogskommittéen har arbejdet med 3 bearbejdningsmodeller:
1. salmen er "ett originalverk, religiost och konstnårligt", 
hvorfor den så vidt muligt skal bibeholdes i sin originale form.
2. De gamle og til dels uforståelige salmer skal moderniseres 
for moderne mennesker.
3. En mellemvej mellem de første muligheder. Nisser fremhæver 3 
fremtrædende hymnologer som repræsentanter for disse tre mulig
heder. Først Anders Frostenson, der ønsker at søge bagud, mod 
salmernes oprindelige form og indhold for at begynde revisions
arbejdet der. Augustinus Mannerheim mener, at de gamle salmer 
skal overføres til vor tid, d.v.s. at kompetente digtere skal 
bearbejde og videreføre salmernes former og billeder på en per
sonlig måde og derved på en selvstændig måde bidrage til salmer
nes fortsatte eksistens og brugbarhed som salmer. Endelig nævnes 
Jan Arvid Hellstroms opfattelse af, at bearbejderens vigtigste 
opgave er at lytte sig ind til salmernes centrale udsagn, der er
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som "oar med vatten emellan". Selve bearbejdelsen består i at bi 
beholde og fremhæve disse centrale udsagn, "øerne", og derefter, 
hvis der er tid og mulighed for det, rense ud i det tidsbundne 
og oversætte det til nutidigt sprog, hvorved vandet mellem øerne 
bliver renere og klarere. Som det ses, svarer de tre modeller og 
de tre hymnologers synspunkter til hinanden. For yderligere at 
anskueliggøre arbejdet med at bearbejde salmerne, anføres nogle 
bearbejderes konkrete bearbejdelser, hvilket giver en direkte 
mulighed for at følge revisionsarbejdet.

Først omtales Britt G. Hallqvists bearbejdelse af nr. 104 i 
den nye salmebog, "Glad dig du Kristi brud". De skiftende tiders 
bearbejdelser af denne oprindeligt danske salme er et godt eksem 
pel på, hvordan små, men karakteristiske ændringer fra salmebog 
til salmebog giver salmen liv og gør den anderledes. For at vise 
salmens vej fra det oprindelige danske forlæg til Britt G. Hall
qvists bearbejdelse i 1986 års psalmboken skal vises ved at cite 
re 1. strofe fra de forskellige salmebøger:
Gryderups salmebog 1632:

Svedbergs salmebog 1695:

FRyd dig du Christi Brud/ 
Imod din Herre oc Gud/
For haande er hans Naade/ Som dig Propheten spaade/ 
Hosianna heder och ære/ 
skal denne vor Konning være.
Frojda dig, du Kristi brud, 
emot din Herra och Gud, 
forhånden år hans nåde, 
som de profeter spådde. 
Hosianna, heder och åra 
skall denne vår konung vara.

Wallins salmebog 1819 Glåd dig, du Christi brud!
Och mot din Herra Gud.
Den stora dag du skådat.
Som de Profeter bådat.
Hosianna, pris och åra Wår Konung wi hembåra.

1937 års psalmbok har Wallins tekst uændret bortset fra, at ret
skrivningen er moderniseret.
1986 års psalmboken: Glåd dig, du Kristi brud,

och mot din Herre Gud.
Den stora dag, du skådat 
som oss profeter bådat.
Hosianna! Pris och åra!
Vår Konung år nu nåra.

Når man ser de forskellige versioner ved siden af hinanden, kan 
man godt undre sig over, at man ikke er gået tilbage til 1695-
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versionen, der er så tæt på den danske original, at det i virke
ligheden kun er retskrivningen, der er ændret fra dansk til 
svensk. 1695-versionen har en digterisk og sproglig kraft, som i 
det store og hele er forsvundet i den borgerligt-æstetiske ver
sion fra 1819, som overtages uændret 1937. Det vidner om Britt 
G. Hallqvists sproglige og litterære format, at hun ved ganske 
få ændringer har kunnet løse op for de vanskeligheder, der lig
ger i Wallins bearbejdelse, men det ville unægteligt have været 
mere spændende at have set hende prøve kræfter på 1695-versionen!

Jan Arvid Hellstrom har i tilknytning til sin ovenfor omtalte 
beskrivelse af bearbejdelsesproblematikken kaldt de tre bearbej
delsesmodeller "ursprunglighetsprincipen", "enkelthets- och be- 
griplighetsprincipen" og "den teologiska principen". Det sidste 
princip går ud på, at bearbejderen lader salmeteksterne gennemgå 
en slags teologisk bad, sådan at deres udsagn formidler det ind
hold og den teologi, som bearbejderen selv vil have frem. Som et 
eksempel på en bearbejder af denne type nævner Hellstrom Olov 
Hartman. Hvor gennemgribende en bearbejdelse af Olov Hartman kan 
være, kan man få et godt indtryk af ved at sammenligne hans be
arbejdelse af "Vår Gud år oss en våldig borg". I stedet for at 
gå tilbage til Luthers tekst i "Ein feste Burg ist unser Gott" 
tager Hartman ist udgangspunkt i den oversættelse, der siden 
Wallins salmebog har været indsunget i Sverige og prøver at ud
trykke de tanker, han finder i den gamle tekst, sådan som de na
turligt vil lyde i dag efter det teologiske-kirkelige og kultu- 
relt-politiske vendepunkt i 1968. Forskellen ses tydeligt i stro
fe 4, der findes uændret i Wallins form i nr. 237 i 1986 års 
psalmbok, samtidig med at Hartmans form findes som nr. 477:
Nr. 237 (Wallin) Guds ord och lofte skall bestå,

vi det i hjårtat båre.
For himmel, ej for jord, vi gå 
till strids, och glade åre, 
åre alltid vål till mods, 
fast vi våge gods 
och åra, liv och allt; 
ske blott som Gud befallt.
Guds rike vi behålle.
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Nr. 477 (Hartman) Guds vittnen fangslas nu som forr,
det går dem liksom Herren.
Men efter pina, fångsel, dod, 
o hor, de talar ånnu 
tilis morgenen gryr 
och helvetet flyr.
Ty tron på hans kors 
skall overleva oss.
Den overvinner vårlden.

Den nye svenske salmebog er, sådan som den fremtræder i sig 
selv, og sådan som den bliver præsenteret i Vår nya psalmbok, 
nok værd at beskæftige sig med. Ikke mindst vil både salmebog 
og præsentationsbog være interessant for danske læsere, da man 
må se i øjnene, at Den danske Salmebog fra 1953 i løbet af en 
overskuelig årrække skal have en afløser, sådan som Den svenska 
psalmboken fra 1937 nu har fået sit. Da 1969 års psalmkommitté 
blev nedsat var salmebogen fra 1937 32 år gammel. Den danske 
Salmebog er nu 35 år og skal efter den rytme, der de sidste 300 
år har været for fremkomsten af danske kirkesalmebøger, afløses 
af sin efterfølger om ca. 15 år. Der kan læres meget af de sven
ske erfaringer, om forholdet mellem nye og gamle salmer, om tek
ster og melodier og bearbejdelserne af dem, om forholdet mellem 
teologi og poesi, om spændingen mellem brugstekster og digte
kunst og meget mere. Per Olof Nissers samlebind og med den nye 
svenske salmebog bør være pligtlæsning for enhver der i over
skuelig tid går i gang med at arbejde med salmer og salmebøger 
i Norden.

Peter Balslev-Clausen.
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EN LILLE HÅNDBOG I SALMEFORSKNING

INGER SELANDER: Vad sjdng man? Handledning i sångforskning. 
Stockholm 1986. 28 s. Folkbildningsforbundet. Distribution:
Riksforbundet fOr Hembygdsvård, Box 20031, S-104 60 Stockholm. 
Tlf. 009 46 08 23 31 50. ISBN 91-85294-16-0

Der er i Sverige en udbredt interesse for de folkelige bevægel
sers sang. Flere disputatser og en række mindre arbejder har i 
de senere år haft vækkelsernes sang som emne, men også den fol
kelige interesse er stor. I forlængelse heraf afholdt Folkbild- 
ningsforbundet 1984 en konference om Den unisona sången inom 
folkbildningsorganisationer och folkrorelser. Det blev på denne 
konference besluttet at udarbejde en lettilgængelig vejledning 
i sang- og sangbogsforskning. Denne vejledning, Vad sjOng man? 
forelå 1986, udarbejdet af Inger Selander, der i mange år har 
beskæftiget sig indgående med emnet, og som i dag er den stør
ste kapacitet indenfor emnet svensk folkelig og kirkelig vækkel
sessang.

Inger Selander tager sit udgangspunkt i den kendsgerning, at 
"sången har betytt oerhort mycket for att sprida idéer. Utår har 
den fungerat som kamp- och agitationsmedel. Inåt har den byggt 
upp forstårkt ideologin, skapat och uppråtthållit gemenskapen". 
Derefter omtaler hun, hvordan universitetsforskningen har taget 
salmehistorien op, men nødvendigvis må suppleres med lokale un
dersøgelser, hvis ikke afgørende oplysninger om sangenes brug og 
funktion og om sangmiljøerne skal gå tabt. Det er i denne for
bindelse vigtigt at huske, at sanghistorien ikke er et spørgsmål 
om, hvad man sang engang, men også om, hvad man stadig synger. 
Sangforskningen begynder, understreger Inger Selander, med ud
forskningen af de lokale sangmiljøer. Derfor er det vigtigt, at 
den, der er interesseret i sanghistorie, begynder hvor han eller 
hun selv står, i sin egen forening og i sin egen religiøse eller 
folkelige sammenhæng. Lagt sammen vil sådanne sanghistoriske 
lokalundersøgelser kunne give et samlet billede af de religiøse 
og folkelige (vækkelses-) bevægelsers sang og dens betydning.

I det følgende giver Inger Selander en lang række praktiske 
anvisninger på, hvordan sang- og sangbogsundersøgelser kan - og 
bør - gribes an. Der gives en kort indføring i grundlæggende
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interviewteknik, der gøres rede for, hvilket lokalt og centralt 
kildemateriale, man skal have opmærksomheden rettet imod, og der 
gives helt konkrete anvisninger på, hvordan man skal bygge en 
kildesamling selv, og hvordan man skal registrere og arkivere 
sit materiale. Som bilag hertil aftrykker Inger Selander eksemp
ler på arbejdsskemaer, kartotekskort til sangregistrering og in
deksskemaer til sangbogsregistrering.

Inger Selander gør sit afsluttende afsnit opmærksom på, at 
sangforskningen skal ses i sammenhæng; enhver forskningsindsats 
stor eller lille, akademisk eller ikkeakademisk skal ses som et 
led i et stort samarbejde, hvor alle arbejder med, og hvor ingen 
kan undværes. Inger Selander opfordrer stærkt til gensidig in
formation og så vidt muligt til offentliggørelse af de resulta
ter, store som små, som man når frem til.
Det er en spændende lille indføring i sangforskningens mål og 

midler, Inger Selander har skrevet. Sproget er letlæseligt og 
fremstillingen i bedste forstand populær. Udstyret er beskedent, 
et duplikeret hefte med gult omslag. Ikke desto mindre kan Vad 
sjdng man? anbefales varmt til enhver sanginteresseret. For dem, 
der har læst heftet, og som går i gang med at studere sange og 
sangbøger, er der nok at tage fat på, ikke alene i Sverige. Kom
mer det dertil, hvad det forhåbentlig gør, at interessen for 
sange og sangbøger resulterer i artikler, større eller mindre 
fremstillinger om emnet, både historiske og aktuelle, er man 
velkomne til at sende resultatet til Hymnologiske Meddelelser, 
der som sin fornemmeste opgave har formidlingen af nordisk sal
meforsknings resultater, herunder også resultaterne af den (helt) 
lokale forskning.
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HØDER OG KURSUS 1988
SAMFUNDET DANSK KIRKESANG'S SOMMERKURSUS PÅ 

GYMNASTIKHØJSKOLEN I OLLERUP 18.-23, JULI 1988
SAMFUNDET DANSK KIRKESANG indbyder til sommerkursus på Gymna
stikhøjskolen i Ollerup 18.-23. juli 1988.
Mødet ledes af prof.,dr.phil. Christian Thodberg.

DAGLIGT PROGRAM
08.00 Morgenmad 
08.45 Morgensang 
09.00 Salmegennemgang 
11.00 Korsang
12.30 Middag
13.45 Studiekreds15.00 Kursus (sang, kordirektion)
18.30 Aftensmad
19.30 Aftenprogram
21.45 Aftensang 
22.00 Aftenkaffe

Mødets første dag MANDAG DEN 18. JULI begynder
13.00 Sommermødets sekretariat åbner
14.30 Åbningsmøde 
15.00 Kurser
18.30 Aftensmad
19.30 Aftenprogram
Mødet slutter lørdag den 23. juli umiddelbart efter morgenmad.
Aftenprogrammet vil indeholde bl.a. foredrag, gudstjenestefor
beredelse, debat om rytmisk gudstjenestemusik, SDK's årsmøde, 
"verdslig aften", korprøver, afslutningskoncert i Set. Knuds 
Kirke, Odense, samt gennemgang af koncertens musikalske indhold. 
Se de følgende sider om de enkelte programpunkter.
Detaljeret program for hele ugen tilsendes deltagerne ved til
meldingen .
Sekretariat: Marianne Grønholt

Peter Rosenørn Mogensen 
Høyrups Allé 7, 4.th.,
2900 Hellerup - Tlf.: 01 62 82 57

Kasserer: Niels Morsing
Højskolens adresse: Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Svendborgvej 3
5762 Vester-Skerninge
Tlf.: 09 24 12 30
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OM DE ENKELTE PROGRAMPUNKTER
KORSANG ledes af ARNE BERG. Alle har mulighed for at deltage. 
Koret øver dagligt og medvirker ved en kirkemusikaften i Set. 
Knuds Kirke, Odense, fredag den 22. juli, hvor også ULRIK SPANG
HAN SEN medvirker som orgelsolist. Kornoder udsendes til delta
gerne den 1. juli - det er derfor vigtigt at udfylde rubrikken 
vedrørende korsang på girokortets bagside.

SALMEGENNEMGANG indeholder bl.a. tekst- og melodigennemgang, 
oplæg om salmevalg og melodivalg, øvelser i udførelse af salme
melodiers aktualitet og stilling i nutidigt gudstjenesteliv.
(Olav Andersen, Arne Berg, Jørgen Ernst Hansen, Betty Højgaard, 
Heinrich Hildebrandt-Nielsen, Ole Olesen, Torben Schousboe, 
Christian Thodberg).

STUDIEKREDS om rytmisk gudstjenestemusik ved WILLY EGMOSE og 
TORBEN SCHOUSBOE. Først efter at have sat sig grundigt ind i en 
musikstils væsen og udtryk kan man besvare spørgsmålet: Kan den
ne musik være en naturlig del af vor gudstjenestemusik? I studie
kredsen vil vi studere og diskutere rytmiske salmemelodier og 
deres udførelse fra det 15.-20. århundrede med hovedvægten på 
reformationens og nutidens frembringelser. Studiekredsen afslut
tes med en debat torsdag aften, hvor også ULRIK SPANG-HANSEN 
deltager.

FOREDRAG tirsdag aften ved TORBEN SCHOUSBOE med titlen "Det 
rytmiske aspekt i ældre salmesang". Foredraget illustreres med 
eksempler og efterfølges af diskussion.

HØJMESSE torsdag morgen i Ollerup Kirke. Prædikant: OLAV ANDER
SEN , organist: OLE OLESEN. Danmarks Radio optager højmessen, som
udsendes på et senere tidspunkt.
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KURSUSUNDERVISNING

SANG OG STEMMEDANNELSE. Hold å 1 deltagere i alt 15 timers 
undervisning.
Lærere: Hanne Graugaard Elisabeth Schouenborg

Ib Flemming Hansen Bodil Thodberg
Anette Schiøtz

Kortfattet teoretisk gennemgang af stemmefunktion, praktiske 
øvelser, indstudering af solosange og salmer, diktion (oplæs
ning) for kordegne. Eget nodemateriale kan medbringes.

ORGELSPIL. Hold å 8 deltagere i alt 13 timers undervisning.
På alle hold vil der blive lagt vægt på salmespil.
1. Heinrich Hildebrandt-Nielsen: Elementært salmespil og 

orgelspil til gudstjenestebrug.
2. Poul Børch: Salmespil og lettere præludier til gudstjene

sten .
3. Jørgen Ernst Hansen: Spil til menighedens salmesang, - 

herunder spørgsmål vedrørende tempo, fermater m.v. - over
gange mellem forspil og første vers af salmen og mellem ver
sene i salmen. Hvis tiden tillader det, vil andre dele af 
organistens liturgiske orgelspil også blive berørt.
Vera Østergaard. Salmespil og orgelmusik til gudstjeneste- 
og koncertbrug.

Angiv venligst lærernavn ved tilmeldingen på girokortet.

Deltagerne kan indsende repertoireønsker inden 1. juni til 
Peter R. Mogensen, Høyrups Allé 7, 4.th., 2900 Hellerup.
En fuldstændig repertoireliste vil herefter blive tilsendt 
deltagerne.
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KORDIREKTION. 12-14 deltagere, i alt 15 timers undervisning.

Lærer: Jørgen Berg

Undervisningen vil omfatte bl.a. elementær slagteknik i forbin
delse med arbejdet med lettere korsatser, musikalsk arbejde med 
indstuderingen og fremførelsen af disse.

NODEUDSTILLING
Der vil på højskolen blive udstillet et udvalg af noder med for
trinsvis kor- og orgelmusik. Der er lejlighed for deltagerne til 
at købe de udstillede noder samt Samfundet Dansk Kirkesangs pub
likationer. Udstillingen arrangeres af Rose Lubich.

TILMELDING
sker ved indbetaling af tilmeldingsgebyret kr. 200,- for hver 
voksen deltager til sommermødets sekretær Marianne Grønholt,
(adr. se s. 2), giro 9 32 55 81, tlf. 01 62 82 57 (bedst ml. kl. 
18-20). Yderligere oplysninger og kursusprogrammer kan rekvire
res hos denne.
Indbetaling bedes venligst foretaget snarest og helst inden 15. 
juni. Der gøres opmærksom på, at holdene kan være overtegnede 
inden denne dato. Oplysning om deltagelse i kurser, studiekreds, 
korsang m.v. bedes anført i rubrikkerne på vedlagte girokort.
Ved afmelding senere end den 11. juli vil tilmeldingsgebyret 
ikke blive tilbagebetalt.

INDKVARTERING
sker på højskolen i to-sengsværelser med fuld opredning og rin
dende vand.

BETALING
for deltagelse sker straks ved ankomsten til kassereren Niels 
Morsing. I prisen, som fremgår af nedenstående skema, er for 
voksne deltagere inkluderet tilmeldingsgebyret kr. 200,-, som 
er forudbetalt ved tilmeldingen.
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Priser for medlemmer af SAMFUNDET DANSK KIRKESANG:

Deltagelse
Med

kost og logi Uden
kost og logi

Med kursus i 
dannelse el.

sang og stemme- 
kordirektion 2.950,- 1.550,-

Med kursus i orgelspil 2.850,- 1.450,-

Uden orgel-, stemmedannel- 
ses- el. direktionskursus 2.200,- 800,-

Deltagere der ikke er medlemmer af Samfundet Dansk Kirkesang, 
betaler kr. 150,- i tillæg til ovenstående priser. Ægtefæller 
til medlemmer af Samfundet Dansk Kirkesang opnår en rabat på 
kr. 75,-.

PRISER PÅ ENKELTMÅLTIDER
Morgenmad kr. 25,- Aftensmad kr. 50,
Middag kr. 50,- Aftenkaffe kr. 15,

NATMAD
Efter koncerten fredag aften serveres der natmad på højskolen. 
Prisen herfor er kr. 80,-, som ikke er inkluderet i deltager
prisen, ligesom drikkevarer købes særskilt.

BUSTRANSPORT
til afslutningskoncerten i Odense betales af deltagerne.
Pris ca. kr. 30,-.

MEDBRING
Deltagerne bedes medbringe Den Danske Salmebog, salmebogstil
lægget "46 salmer" samt melodisamlingen til Den Danske Salme
bog .

Natmad kr. 80,- 
(kun fredag)
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TILSKUD
Ifølge kirkeministeriets cirkulære af 14. december 1983 kræves 
ikke længere forhåndsgodkendelse fra ministeriet af de årskur
ser, der arrangeres af faglige organisationer. Til deltagelse 
i disse kurser kan menighedsrådet som hidtil bevilge tjeneste
frihed med løn, og inden for budgettets rammer kan menigheds
rådet endvidere yde tilskud til hel eller delvis dækning af 
kursusafgiften og rejseudgifter efter de for tjenesterejser 
gældende regler. Støtte kan gives til deltagelse i årskurser, 
der er åbne for alle ansatte i folkekirken, som har faglig 
interesse i at blive optaget på kurset.
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SELSKABET DANSK TIDEGÆRD 
SOMMERMØDE 1988
Selskabet dansk Tidegærds sommermøde finder i år sted i dagene 
20.-25. juni på Løgumkloster Efterskole.
Hovedformålet med sommermødet er fortsat at gøre så mange som 

muligt bekendt med den bibelske fællesbøn og den gregorianske 
sang på dansk. Dertil indbydes ikke mindst alle, som har et sær
ligt ansvar for gudstjenestelivet: organister, korsangere og 
-ledere og præster, men også repræsentanter for det bærende ele
ment i gudstjenesten, nemlig menigheden. Der vil være daglige 
tekstgennemgange og sanginstruktioner samt studiegrupper i stem
medannelse, korsang (også med henblik på særlige behov) og ud
videt øvning i gregorianik.

På programmet vil iøvrigt være et foredrag af pastor Søren 
Prahl om ikoner. Desuden et omfattende kirkemusikalsk indslag 
ved deltagende kirkemusikere, organist Lars Kruse, domorganist 
Kristian Olesen samt ved organist Peter Jørgensen i Møgeltønder 
kirke, hvortil en udflugt arrangeres.

Man indkvarteres på Løgumkloster Efterskole til en pris af 
kr. 195,- pr. døgn pr. person for kost og logi med eget senge
tøj og adgang til bad (dobb. værelse). Der er også værelser med 
bad og toilet. Der betales tillæg for eneværelse. For børn mel
lem 3 og 8 år incl. betales en fjerdedel; for børn mellem 9 og 
16 incl. betales halv pris.
Yderligere oplysninger om priser og andet fås ved henv. til 

sekretæren Hans Christian Christensen, Sankt Jakobs Gade 9, 4.tv., 
2100 København 0, (tlf. 01 42 86 21). Sommermødeindbydelsen med 
detaljeret program foreligger febr./marts.
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REDAKTIONELT

Salmehistorisk selskabs bestyrelse har på sit møde 20. november 
1987 efter Niels Knud Andersens død konstitueret sig med Steffen 
Kjeldgaard Pedersen som formand, Jens Lyster som næstformand. 
Vagner Lund som kasserer og Peter Balslev-Clausen som sekretær. 
Samtidig supplerede bestyrelsen sig med to nye medlemmer, Torben 
Schousboe og Jørgen I. Jensen.

Hymnologiske Meddelelser har januar 1988 måttet tage afsked med 
en medarbejder gennem mange år, Aase Koefoed, der med stor dyg
tighed og aldrig svigtende interesse har forestået renskrivningen 
af tidsskriftet. I denne anledning skal der fra redaktionen lyde 
en varm tak til Aase Koefoed for en stor og påskønnet indsats. 
Renskrivningen af Hymnologiske Meddelelser vil i fremtiden blive 
foretaget af Akademisk Duplikeringsbureau.
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