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Lovprisning
Almægtige skaber,Jords og himles herre, som lever og råder over tidernes strøm, lyset og kraften sprang af dine hænder, du skabte og du skaber, du trodser alle grænser, du var og er og bliver i evighed.
Midt i vort mørke greb du vore hænder, du tog os til hjerte, du tændte et håb. Evigheds fyrste, fader i det høje, du kom til os i Kristus, du møder os i ordet, du var og er og bliver 
i kærlighed.
(Hel.: Adeste fideles..)

Vintersol
Vintersol i mørke dage, over byens kolde tage, over markens frosne jord. Vintersol, trods frost og øde, lover os, at vi skal møde nok et forårs blomsterflor.
Vintersol i frosne ruder splintrer mørket og bebuder forårslys trods kuldens magt. Og trods sneens tunge dække vil den liv af døde vække til en sommers fulde pragt.
Herre, du som os besøgte, kulden tog os, vi må frygte undergang og vinterdød.Fejl og fald i ubrudt kæde, skænk os vintersolens glæde, den, som mørket gennembrød.
Lad dit lys i hjertet tænde ordets ild, så det må brænde klart for os og vise vej.Lad det lyse. lad det skinne, så vi ikke går i blinde, 
vi, som trodsigt sagde nej.
Vintersol i mørke dage - vi har ingen grund til klage, for engang må kulden fly. Ordets glød vil gennembryde frosne agre, livet skyde friske skud påny, påny__

Fra: Gustav Biering: Status 1990. Privat tryk (København) 1990. 
Tegninger af Erik Werner.
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Fra market til lyset
Maria og Josef på vildene veje, på flugt fra soldaternes blodige sværd - Og barnet er hos dem, det dyreste eje, og med dem er Herrens usynlige hær.
Herodes sad hjemme i kronede dage, humøret var herligt og stemningen god, men Bethlehem genlød af suk og af klage, mens hundene slikkede børnenes blod.
Barn Jesus, sådan var den verden, du mødte, en magtkamp så nådeløs, grusom og kold.De stærke slog til og de svage forblødte, og Jorden var helt i dæmonernes vold.
Dér kom du til mørket fra lyset og rakte dit levende ord til en verden i nød, til folkenes skarer et budskab du bragte og kaldte til livet trods kulde og død.
Til sidst blev du dræbt af de lejede svende, alligevel lever du midt iblandt os.Og ordet, du gav os, vil lyse og brænde og byde dæmonernes hærskarer trods.

Fra: Gustav Biering: Status 1990. Privat tryk (København) 1990. 
Tegninger af Erik Verner.
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DE PROFUNDIS
PS 13O-PARAFRASER SOM FASTE LED I DANSK REFORMATORISK GUDSTJE
NESTEORDEN 1529-1798.

AF OVE PAULSEN

1. Begyndelsen.
Formentlig i de sidste dage af 1523 sendte Luther et brev til 

Georg Spalatin for at få ham og kurfyrstens marskal Johan Dol- 
zig til at hjælpe sig med at omdigte Davidssalmer til tysk (1). 
Det følgende års trykte salmebøger, Achtliederbuch, de to Er- 
furt-enchiridier, Johan Walters korsangbog, viser hvordan sal
mesangen kom igang. Salmerne var dels gendigtede Davidssalmer 
(psalmer), dels oversatte gudstjenesteled af anden oprindelse, 
dels nydigtede åndelige sange. Indarbejdelsen af de nye sange i 
gudstjenesteordningerne skete gradvis i de følgende år. Luthers 
første forsøg fulgte først med Deutsche Messe 1526. Da havde 
man allerede i Niirnberg lavet ordninger med rent tysksproget 
salmemesse. Især Andreas Dobers tyske messe (Spitalmessen) fra 
efteråret 1524 fik stor betydning. Den blev optrykt i Joachim 
Sliiters nedertyske salmebog (2). Den er trykt i Rostock, hvis 
universitet blev søgt af mange studenter fra de nordiske lande. 
Træk fra Andreas Dobers messe går da også igen i Malmømessen, 
den tidligste danske evangeliske messeorden og, i endnu højere 
grad, i tidlige svenske reformatoriske messeordninger.

Af stor betydning for kontakten mellem Nordtyskland og Norden 
var desuden den meget dygtige Rostock-bogtrykker Ludwig Dietz, 
der trykte salmebøger og messebøger til reformatoriske menighe
der på begge sider af Østersøen.

I Luthers brev til Spalatin drejede det sig imidlertid kun om 
at parafrasere nogle salmer, så de kunne synges af tyskere. 
Formålet er, at sangen skal få Guds ord til at blive i folket 
("quo verbum dei vel cantu inter populos maneat") . Anders Mal
ling anser dette for at betyde, at psalme-parafraserne var 
tænkt til gudstjenestebrug fra begyndelsen "fortrinsvis som in- 
troitus" (3). Ordlyden synes imidlertid netop ikke at pege på 
gudstjenesten, men snarere på en efterbehandling af gudstjene
stens virkning. Gudstjenestens form må for Luther være faldet 
på plads med Formula missæ et par måneder i forvejen. Meningen 
med Psalter-parafraserne synes snarere at være en slags tide- 
sang på modersmålet: gudelige, bibelske sange at synge, ikke 
blot på hellige dage, men også på de søgne, medens hver røgter
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sit embede ugen igennem. Morgen- og aftensang på modersmålet, 
ledsaget af oversat Paternoster, kan være tilsigtet, men højst 
sandsynligt arbejdede Luther ikke med så fast en programmering.
Luther angiver parafrase-teknikken for Spalatin: så tæt op ad 

Psalter-forlægget som muligt, men alligevel frit, med et jævnt 
ordvalg og alment forståeligt. At en parafrase implicerer ud
lægningen er klart, og her henviser Luther Spalatin til sin 
kommenterede udgave af de 7 bodspsalmer (Ps 6, 32, 38, 51, 102, 
130 og 143) fra 1517 ("Habeas autem meos septem psalmos peni- 
tentiales & Commentaries, e quibus sensum psalmi capere pote
ris"). Når Luther derefter foreslår Spalatin selv at se på to 
af bodspsalmerne (Ps 6 og 143) og Dolzig at se på en tredie (Ps 
32), er udgaven fra 1517 altså udgangspunkt for parafraserin
gen. Her får digterne fat i psalmernes mening og kan udarbejde 
gode og tjenlige parafraser. Det har dog næppe været hensigten 
at lade de 6 bodspsalmer udgøre en enhed i den lutherske folke
sang. Medens emnet behandles i brevet, medddeler Luther, at han 
selv har parafraseret "De profundis" (Ps 130) og at "Miserere 
mei" (Ps 51) er bestemt for en anden. Førstnævnte er tydeligvis 
Luthers "Aus tieffer not schrey ich zu dyr", den anden givetvis 
Erhard Hegenwalds "Erbarm dich mein, o Herre Gott". Ps 38 og 
102 nævnes ikke. Derimod foreslår Luther 3 lovsange som alter
nativer og uden nærmere udlægning: Ps 34, 33 og 104 (4). De 
skal altså kunne parafraseres ud fra det givne kommentarforlæg 
til bodspsalmerne (5).

Det antages almindeligvis (6), at det eksempel på parafrase, 
Luther skriver, at han har vedlagt brevet, er Ps 130-parafra- 
sen. Herimod taler, rent logisk, at han nogle linier længere 
nede oplyser som noget nyt, at han har foretaget en sådan para
frase, helt parallelt med oplysningen om, at Ps 51 er bestemt 
for en anden (hvad Spalatin jo bestemt ikke kunne vide). Hvad 
det vedlagte eksempel så har været, er det ikke godt at sige, 
men Luthers Ps 12- og Ps 14-parafraser synes at stamme fra sam
me arbejdsgang (7). Det kunne være en af dem.

Ps 130-parafrasen udkom flere gange i løbet af 1524. Det har 
voldt en del problemer, at der allerede i disse første udgaver 
fandtes både en 4-strofet og en 5-strofet variant af Luthers 
parafrase. Forskellen består i, at medens den første og de to 
sidste strofer er stort set identiske, har den 4-strofede ver
sion denne andenstrofe:

Es steet bey einer macht allain,die siinden zu vergeben,
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Das dich fiircht beyde, gross und klain, auch in dem besten leben.Darumb auff got wil hoffen ich; mein hertz auff jn sol lassen sich.Ich will seins worts erharren.
Den 5-strofede version har i strofe 2-3:

Bey dyr giilt nichts den gnad und gonst, die sunden zu vergeben.Es ist doch unser thun umb sonst, auch ynn dem besten leben.Fur dyr niemant sich rhumen kan; des mus dich furchten yderman Und deyner gnaden leben.
Darum auff Gott will hoffen ich, auff meyn verdienst nicht bauen.Auff yhn meyn hertz sol lassen sich und seyner guete trauen,Die myr zu sagt seyn werdes wort; das ist meyn trost und treuer hort.Des will ich allzeyt barren (8).

Den 4-strofede version står i de ældste tryk: Achtliederbuch og 
de to Erfurt-enchiridier. Efteråret 1524 udkom Johan Walters 
korsangbog med Luthers fortale og - med den 5-strofede version.

Den ældre forskning holdt på, at den tidligst bevidnede form 
(den 4-strofede) måtte være den oprindelige. Friedrich Spittas 
originale synspunkter vendte op og ned på disse vurderinger 
(Ein feste Burg ist unser Gott. 1905) . Han mente, den 5- 
strofede version var skrevet allerede o. 1517 og korrigeret af 
Luther selv efter parafrase-kriterierne i Spalatin-brevet til 
den mere tekstnære 4-strofede version (9). Spitta fandt bl.a., 
at str. 2,4 står noget uformidlet i forhold til det foregående. 
Hans teorier blev forkastet, men hans iagttagelser fik betyd
ning for eftertiden. W. Lucke, som Malling støtter sig til, har 
i WA argumenteret for, at Achtliederbuch og Erfurt-enchiridier- 
ne er sekundære og hviler på en dårlig, uofficiel og efter hu
kommelsen gengivet form, medens Walters korsangbog med Luthers 
fortale har den af Luther selv godkendte form (10).
Markus Jenny gør sig imidlertid (11) atter til talsmand for, 

at den 4-strofede form er den primære. Han gør op med Luckes 
teori om kildeværdien af Achtliederbuch og Erfurt-enchiridierne 
og Spittas iagttagelse af springet i str. 2,4. Han fremhæver, 
at Erfurt-enchiridierne sammenfører Luthers egen melodiform med 
den 4-strofede version, og vurderer den 5-strofede version som 
en forbedring (med fremhævelse af særlig vigtige udsagn) af den 
oprindelige. Desuden hæfter han sig ved, at John Walter ikke 
indordner den 5-strofede version under psalme-parafraser, men
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lader den komme i selskab med en bekendelses- og en nadversal
me. Den manglende sammemhæng mht. str. 2,4 affærdiger han med 
at man aldrig ville have bemærket noget særligt dér, hvis man 
ikke havde kendt den 5-strofede form.
Jenny mener, at salmen ved at gå fra 4 til 5 strofer ophørte 

med at være en psalme-parafrase og - pga. sit forøgede indhold 
af teologi - blev en reformations- og trossalme.
Heri følger Jenny Spittas vurdering af Luthers parafrase-an

visning "psalmis quam proxima". Den skal dog nok tages med et 
gran salt, eftersom proximitets-kravet følges op af hensynet 
til sproget, den metriske form og kommentarens nødvendighed.

Det er overhovedet et spørgsmål, om det er muligt at finde 
frem til, hvilken af de to versioner, der er Luthers egen eller 
første. Trangen til at få dette fastslået er i temmelig høj 
grad udsprunget af den opfattelse, at Luthers vedlagte eksempel 
måtte være De profundis-parafrasen; spørgsmålet har derfor væ
ret spidset til i retning af: hvilken version vedlagde Luther 
brevet til Spalatin?

Da det må siges at være tvivlsomt, om det var denne parafra
se, der var det vedlagte eksempel, bliver det også mere tåle
ligt at forestille sig, at Luther kan have udarbejdet begge 
versioner selv og ladet dem begge trykke uden i første omgang 
at afgøre sig helt for nogen af dem. Det afgørende er, både for 
dette arbejde og for historiens gang, at det var den 5-strofede 
version fra Walters korsangbog, der slog igennem (muligvis i 
kraft af dette værks egen gennemslagskraft), medens den 4-stro- 
fede version hensank i glemsel.
Psalme-parafraserne synes i begyndelsen at have levet deres 

eget liv. Luther havde formentlig endnu ikke gjort sig tanker 
om at bruge dem som Introitus eller andet i gudstjenesten, så 
meget mere som hans daværende bestræbelser blot var udtrykt i 
ønsket om at få sunget en hel psalme, modsat den katolske skik 
med stærkt forkortede Introitus-psalmer. Endnu i 1526 var han i 
Deutsche Messe ikke nået længere end at foreslå "eyn geystlich 
lied odder eynen deudschen Psalmen ym primo tono" med hans egen 
prosa-oversættelse af Ps 34 som eksempel (12). Det, der gjorde 
den 5-strofede udgave af Luthers Ps 13O-parafrase til Introi
tus, var Niirnbergmessens virkninger. Selve placeringen af para
frasen som Introitus findes i Niirnbergmessens udgave fra 1526, 
men allerede Joachim Sliiters medertyske salmebog 1525 angiver 
den som "to syngen vor der predekyge", hvad der på dette tids
punkt må betyde først i gudstjenesten (13). Bevægelsen fra
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Niirnberg var en liturgisk reformbevægelse, der i første række 
ændrede tidesangen til folkesang på modersmål, plantede prædi
ken i tidesangen og derfra invaderede messen. Sliiters nedertys- 
ke salmebog og den omstændighed, at de første danske salmebøger 
(Malmø-Tidesangbogen 1528 og Viborg-aftensangen 1529) var tide- 
sang på modersmålet, peger tydeligt i samme retning (14).

Slutstrofe til hver af Ludwig Olers gendigtninger af de før
ste 8 Davidssalmer 1525 var en gendigtning af det faste Introi- 
tus-led Gloria Patri (Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto: 
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in secula seculo- 
rum, Amen) (15) . Olers 8 Davidssalme-parafraser med Gloria Pa
tri er samme år optaget i Sliiters nedertyske salmebog. Til Lu
thers Ps 130-parafrase (Uth deeper noth) føjede Sliiter en sær
lig Gloria Patri strofe, som må formodes at være digtet af ham 
selv (16). Arvid Pedersøns salmetillæg 1529 indeholdt en 6- 
strofet version af Luthers parafrase (se nedf.). Tillægget ud
kom samme år som Malmømessen. De to danske versioner er dog ret 
forskellige. Malmømessen (17) lægger sig tæt op ad Luthers ori
ginal :

Aff dybhedszens nøedh roeber iegh tiil tigh,herre gudh wil thu mig høere
Thin naadszens øreen wænth thw tiil migh,myn røest iegh nw framførerGiffuer thw paa wor gierningh acth,ath hæffne synden mz thin magthO herre hwo kandh thz taallee
Hoess tigh allene giælder naadhe och gwnst, til synden ath forladhe Naar wy tig noeghen tidth haffue myst, wy viddhe oss ey ath raaedhe.For tigh inge(n) sigh berøemme kand, thy maa tig frøecthe alle ma(n)d och trøesthe thennom paa thin naadhe
Til gudh staaer al myn haab och trøest, myn giernigh kand mig ey baadhe I thz thu ene haffwer mig forløesth, aff thin wsigeligh naadhe Thine ord the ere en dyrebar schat, som thw oss haffuer effter ladt thennom wille wy gierne høre
Sckulle thz wære fraa maarghen stundh, och intil affthens endhe Tha schulle myt hierte ingelund, for tuile eller fraa tigh wændis Saa bør ath wære rett Israels arth, 
ath haabe och thro aff hierthz snarth Och naadhe aff hannum begiære
Toegh synden hoess oss er manghefwldh hoess gud er meghz meer naadhe
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Ath hielpe oss er han vel huld aff nøedh och alskens woedhe Handh er forwist the(n) retthe tolck, som haffuer forløst allt Israels folck aff saarrigh och synder alle
Arvid Pedersøns version "Till teg rober ieg aff hiertens grund" 
er betydelig mere fri. Den fik ikke blivende betydning, når 
bortses fra den karakteristik, han indledte sin salme med, og 
det, at han tilføjede et 6. vers, en fri dansk gendigtning af 
Gloria Patri-verset. Hans indledning lød: Then cxxix Psalme, De 
profundis, wdi hwilken een bedrøffuit aa(n)d rober til Gud, be- 
kiendendis syn synd oc ondskab, oc all menniskens krafft vdue- 
lig att wære: thy setter hu(n) sitt haab oc tro allene til Guds 
miskundhed oc naade sigendis. Denne udlægning fik stor betyd
ning for senere rubricering af salmen. Gloria Patri-verset ly
der:

Gud fader Søn oc then Helliaand, hannwm wille wy pryse oc ære, thy oss haffuer ingen frelst vden hand, som wy aff schrifften lære,Thy bør hannwm loff oc tack alleen, till ewig tyd for vden meen, ther til sie wy nw AMEN.
Det er ikke utænkeligt, at det netop var fordi den blev brugt 
som fast Introitus året rundt, at Malmømessens form gik af med 
sejren. Til gengæld tiltrak den Arvid Pedersøns Gloria Patri
vers. I den version og med beskedne ændringer blev den optaget 
i Hans Thomissøns salmebog 1569 (18) , Niels Jespersøns Graduale 
1573 (19), Kingos salmebog og graduale 1699 (20), Pontoppidans
salmebog 1740 (21) , og Guldbergs salmebog 1778 (22) . Evange- 
lisk-kristelig Psalmebog 1798 (23) udelod salmen. Den eneste Ps 
130-parafrase, den har med, ("I dybest Nød vil jeg til Gud") 
betragtes af Malling som en bearbejdet udgave af Michael Weis
ses gendigtning (se nedf.). (24).

Luthers Deutsche Messe 1526 fik stor betydning for de refor
matoriske messebøger. Mht. Introitus er det påfaldende, at den 
reviderede Malmømesse 1535 udelader "Aff dybhedszens nøedh" som 
fast Introitus. Der angives kun, at det skal være "een Psalme" 
og "Aff psalmebogen", "som tiden er til". (25) Man prøvede alt
så at variere det meget faste tema lidt. Det har ikke været 
helt enkelt, for de nye ting skulle læres og indarbejdes af me
nigheden. Det har været fristende at lægge sig fast på én In
troitus året rundt. Udvalget af mulige Psalter-parafraser har 
vel også været til at overse de første år efter Luthers salme-
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gennembrud i 1524. Hans henvendelser til Spalatin, Dolzig, He- 
genwald og et større eller mindre antal af sine andre bekendte 
vidner om vanskelighederne ved at etablere dette nybrud. Det 
nye initiativ skulle gerne træde massivt ind i offentligheden, 
som nogle skrifter, der stod respekt om fra starten. Både hvad 
angår kvantitet og kvalitet.

At man så ikke straks havde nogen liturgisk anvendelse for 
Psalter-parafraserne, har næppe haft den store betydning. Blot 
de nye sange slog an og blev brugt og tilegnet. Vigtigst var u- 
tvivlsomt, at Psalteret, "den lille Bibel", nu kom på alles læ
ber, parafraseret og let kommenteret.

De kredse i f.eks. Niirnberg, Rostock og Malmø, der på eget 
initiativ brugte parafraserne til at omsætte gudstjenestespro
get til modersmål, måtte af hensyn til menigheden satse på gen
tagelse og begrænset variation. De lod sig efterhånden indhente 
og i nogen grad regulere af Wittenberg.

Christian Ills fyrstereformation i Danmark 1536 skabte di
rekte forbindelse til Wittenberg.
2. Kirkeordinansens periode 1537-1685
Johann Bugenhagen kom til Danmark 1537 og udarbejdede sammen 

med kongen et udkast til kirkeordinans, som Luther godkendte. I 
september kronede Bugenhagen kongen, som derefter udstedte den 
latinske version af Kirkeordinansen (KO) (26) og lod Bugenhagen 
indvie 7 nye superintendenter til erstatning for de afsatte ka
tolske bisper. Deriblandt Frands Vormordsen (Lunds stift) og 
Peder Palladius (Sjællands stift). KO udkom på dansk 1539 og 
kunne derefter lægges til grund for superintendenternes gene
ralvisitation og bestræbelserne mod kirkelig uniformitet.
Bestemmelserne for Introitus er temmelig enslydende i alle 3 

versioner.
Udkastet 1537:
"Furst schall siunges eller lesis indtgangenn, men icke nogenn 
andenn endt thendt som er tagenn aff schrifftenn, saa som thee 
ere ther fallde om sondager, och om Christi hoygtiidtz dag, 
tagne vdt aff psalterenn, eller vdi thenndt stedt nogle danske 
psalmer, och sunderlig paa landtzs byen".
KO latin 1537:
"Primum ergo introitus canatur vel legatur sed non nisi ex 
scriptura sumptus, vt sunt introitus dominicales et festorum 
Christi ex psalmis sumpti, vel ejus loco vulgares psalmis ru- 
ri".
KO dansk 1539:
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"Først, skal siungis eller læsses indgaangen, som kallis Intro- 
itus, Men icke nogen der icke tagen er aff den hellige 
schrifft, saa som de ere, der falde om Søndager, oc om Christi 
hogtiids dage, tagen vdaff Psalteren, Eller vdi den stæd nogre 
danske Psalmer, oc synderlig paa Landzbyerne". (27)

Introitus går tilbage til pave Coelestin I, der døde 432. 
Han ønskede oplæsning og sang af Psalteret ved gudstjenestens 
begyndelse. I senmiddelalderen var Introitus-perikoperne blevet 
forkortet til en længde, svarende til et enkelt eller nogle få 
vers, der blev sunget afvekslende med et andet ca. verslangt 
stykke, ofte af samme psalme ("Psalmus") og med det faste led 
Gloria Patri. (29)

Luther var, som vi har set, tøvende, når det gjaldt ændrin
ger i Introitus. Hans forslag i Deutsche Messe om at synge hans 
egen oversættelse af Ps 34 "ym primo tono" vandt ikke gehør. 
Indførelsen af hans Ps 130-parafrase som fast Introitus skyld
tes, som vi har set, Niirnbergmessen.

KO nævner ikke "Aff dybhedzens nød" i forbindelse med Intro
itus, men anbefaler den til begravelse. I virkeligheden har 
salmen vel fra begyndelsen af været almindeligt anvendelig med 
sin stærke betoning af synd og nåde, og retfærdiggørelse af 
tro. Emnerne var vigtige under hele reformationen og i efterti
den. Anvendelsen i begravelsessammenhænge mener Lucke kan føres 
tilbage til 1524 (30).

Introitus var og blev i disse århundreder gudstjenestens 
vigtigste direkte kontakt med GT (31), suppleret, ud over de få 
GT-lektier, med Halleluja, af KO betegnet som "en euig liud y 
den hellige kircke" (32) , og angives kun at kunne synges på la
tin. Til gengæld flyttes Graduale hen efter Halleluja i skik
kelse af "en dansk sang, tagen vdaff schrifften" eller evt. "en 
Grale alleniste med tu verss" (33). Dermed har man til en vis 
grad imødekommet Malmømessens "laafsangh mz alleluya" eller 
"Alleluya Graduall" i form af en oversættelse af Johannes Agri- 
colas Ps 117-parafrase, udført som fast salme året rundt, på 
samme måde som Introitus.

KOs bestemmelser ang. Introitus bevarer som hovedregel den 
latinske form fra senmiddelalderen med den indskrænkning, at 
teksten skal være bibelsk. Som alternativ - på landet, hvor 
degnen ellers måtte være ene om latinen - kan bruges "nogle 
danske psalmer". KO latin har, som nævnt, "vel ejus loco vulga 
res psalmi", hvad der borger for, at det drejer sig om psalme- 
parafraser, som i Malmømessen, men flere. Netop i ISSO'erne sy-
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nes den sproglige forandring nemlig at være sket, som - yderst 
upraktisk - gør "salmer” til både psalmer og gudstjenestesange 
af forskellig oprindelse, på samtlige nordiske sprog (Widding 
I, 78).

Men hvilke psalme-parafraser kunne komme i betragtning som 
Introitus eller Graduale? Frands Vormordsens Haandbog om den 
rette evangeliske Messe 1539 (34) gengiver KOs anvisninger for 
Introitus og angiver: "Deprofundis eller een anden". Derpå føl
ger "Aff dybhedtzens nødt" efter Malmømesse. Halleluja kan syn
ges enten på latin eller dansk. I sidstnævnte tilfælde bliver 
det Agricolas Ps 117-parafrase. Der nævnes intet om Graduale. 
Det latinske Halleluja er lige så stille samkørt med Malmømes- 
sens Halleluja-Graduale på dansk. I kommentaren til de tidsbe
stemte sekvenser hedder det: "Det maa actis att d. som inge(n) 
latine scoler ere. der seal ma(n) intet andz siu(n)ge. end dan
ske altsam(m)e (n)". Dette gælder vel i første række sekvenser
ne, men da det følges op af en almen instruks i menighedssang, 
kunne det med rimelighed tænkes også at gælde al anden sang, 
altså også Introitus-salme og Halleluja-salme.

Muligheden for at variere Introitus falder formentlig ind 
under indledningens almene henvisning til "psalmebøgerne". Man 
tør vel gå ud fra, at Luthers Ps 13O-parafrase i Malmømessens 
oversættelse har levet videre i bedste velgående som almen In
troitus ved dansksprogede gudstjenester.

Hans Thomissøns salmebog fra 1569 indeholder blandt en række 
fortrinlige registre også en oversigt over messen. Heraf ser 
man bl.a., at Introitus er rykket op på førstepladsen, hvor man 
hidtil havde fundet Confiteor-bønnen. Om det er fordi Confiteor 
er gået af brug, eller fordi den er forekommet Hans Thomissøn 
overflødig i sammenhængen, er ikke let at sige.

Vist er det, at oversigten kun gælder den dansksprogede mes
se, hvad der da også er ganske naturligt, når den står i en 
salmebog - Danmarks første autoriserede.

Som Introitus angives igen "Aff Dybsens nød raaber jeg &c." 
med henvisning til blad 178 (r.), tilføjet "*Eller en anden 
dansk psalme, som mest kommer offuer Eens med høytiden eller 
den dags Euangelio". Denne sidste tematisering skal ses sammen 
med den formålsformulering, der indgår i Hans Thomissøns ind
ledning: "Psalmerne haffuer ieg set ordentlig oc skifft dem vn- 
der vor Christendoms Hoffuit=Artickler, paa det at mand diss- 
bedre kunde finde de Psalmer, som komme offuer eens met huer 
synderlig Høytid eller den dags Predicken". Der lægges altså op
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til et vejledet valg af varierede salmer, ud fra hovedartikler
ne.

"Af dybsens nød" står i afsnit "xiij. Om Penitentze". Der 
svarer smukt til overskriften over Arvid Pedersøns salme. Det 
fremmer også forsøget på at variere Introitus-salmen med kirke
årets skiften og evangeliernes forskellighed, idet "Af dybsens 
nød" dermed henvises til pønitenseprægede tider af kirkeåret. 
Men hos Hans Thomissøn bliver det ved opfordringer og forslag. 
Af Halleluja-salmer foreslås en række, hvoraf nogle er Ps 117- 
gendigtninger, andre er af anden oprindelse. Graduale-ledet er 
forsvundet.

"Af dybsens nød" i Malmømessens form har nu fået tilføjet 
Arvid Pedersøns Gloria Patri strofe. Den står smukt opført i 
Hans Thomissøns omhyggeligt førte liste over gendigtede Davids
salmer. Det gør den følgende salme derimod ikke. Den er digtet 
af Michael Weisse og stammer fra den salmebog, han i 1531 udgav 
for den tysktalende del af de bohmiske brødre, "Ein New Geseng 
buchlen". Mange af dens salmer er af Weisse, de fleste dog gen
digtninger efter gamle tjekkiske originaler. Oversætteren til 
dansk er ukendt. Teksten er denne:

Aff dybiste nød lader oss til Gud, aff gantske hierte raabe,At wi som haffue offuertraad hans Bud, till hannem oss det forhaabe, at hand vor Synd met gierning oc ord, oc huad wi alle mod hannem haffue gjort, vil som en Fader forlade.
O Gud Fader alt effter dit Ord See ned til oss ælende,Wi som haffue saare meget ilde gjort,Met hiertje mund oc hænder,
Hielp oss i Jesu Christi naffn,Altid at giøre huer mand gaffn,Oc faa en salig ende.
Vor skyld saa stor oc megen er.Huo kand den nock begrunde,Dog er din Barmhiertighed fast meer,Mod oss mangelunde.Der søge wi alle aff hiertit til,Oc haabes det haffuer intet feil.Du vilt oss alt gaat vnde.
Du vilt io icke en Synders død.Eller at hand skal omkomme,Men at hand heller omuender sig,Oc kommer saa blant de fromme,Saa hielp oss nu,O Herre Gud,At den skyld wi haffue mod dine Bud Skal oss icke offuerkomme.
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Forlad, forlad oc haffue god taal Met oss arme oc suage,Lad din Søn alle vore synders Sold Met sin død fra oss tage,O Fader du vor Siel beuar,At hende ingen skade vederfar Vdaff den Helffuedis Drage.
Om du met oss vilde io regne,Oc gaa met oss i rette,Ah huor skulde wi da blegne.Huo kunde oss da vndsette,O Herre vær oss Barmhiertig,Hielp oss at gaa den rette stij,Met alle fromme Slecte.
Vort offer er aff en syndige roed.Det kand dig icke behage Vden ved Troen, thi du est god,Wi kunde oss icke aarsage,O hielp at wi fuldhugs oc frij,Vden argelist oc Hyklerij,Dit Aag til enden drage.
Du befaler dine Sendebud Vor Samuittighed at trøste.Vort hierte vend om, O Herre Gud,Til hannem som oss gienløste,Det er Christus din enbaarne Søn,Som taalde død for Menniskens køn,Der hand sit Blod vdøste.
Beuar vdi vor Hiertens grund,Din Guddoms ord allesammen.Oc hielp at wi dem alle stund Betencke ret vden gammen.Oc leffue saa ret sandelig Foruden falsk ret Christelig,Oc loffue dig altid, Amen

Alle 9 vers går igen i Kingos, Pontoppidans og Guldbergs salme
bøger med ubetydelige smårettelser, bortset fra, at str. 9,4 
•'Betencke ret vden gammen'' fra Kingos salmebog og fremefter er 
rettet til med gammen.
Parafrasen er ikke nævnt i Peter Balslev-Clausen, Jens Lyster 

og Tove Villarsens oversigt over danske Davidssalme-gendigtnin- 
ger indtil år 1700 (35).
Niels Jespersøns Graduale skulle være udkommet samtidig med 

Hans Thomissøns salmebog, men blev først udgivet 1573, og det 
frembyder en anderledes fast og systematisk opstilling af tek
ster og melodier. Gradualet er både på latin og dansk til In- 
troitus og Halleluja. Som i højmesseliturgien i Hans Thomissøns 
salmebog er gradualeledet udeladt.
Niels Jespersøn formulerer da også sit formål noget anderle

des end Hans Thomissøn: Han sigter helt entydigt på uniformitet
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og fremhævelse af fornuftige skikke - og ikke på variation gen
nem et stort udvalg af salmer. S.Widding har påpeget, at den 
megen latin i Niels Jespersøns Graduale ikke må forstås som re
aktion mod salmesangen. Gradualet skal snarere yde modstand mod 
rekatolicerende tendenser, idet fortalen polemiserer mod "en 
part", som "aff den gamle Papistiske fantasie som henger endnu 
i hoffuedit paa dennem, tencke, at det er fornøden at alle Kir- 
cker i Christendommet skulle i alle maade rette sig efter den 
Romske Antichristelige Kircke, vnder deris Saligheds fortabelse 
..." Men latin skal der til, ikke blot i købstæder med latin
skoler, men også på landet i så vid udstrækning som muligt. "Oc 
er det eders Sognedegne frijt effter eders egen gode tycke oc 
tidsens lejlighed, styndom at siunge de Danske Introitus oc Ha- 
leluia for Almues Folckis forstand, dog saa at de her hoss oc- 
saa lærer den Latinske Sang i denne Bog, dennem selffuer til it 
gaat Exercitium, som oc hører til deris Embede effter Ordinant- 
zen, forhaabendis eder vel da at skulle haffue gode oc duelige 
Sognedegne i eders Kircker" (36). Den gode tradition fremhæves 
ved at latinsk og dansk sang hele kirkeåret igennem efter KO 
"Oc alleuegne vdi denne gantske Bog indsat de Sang oc Psalmer 
huer til sin tid at siungis, huilcke vdi Kiøbnehaffns Kircker, 
oc mange anden steds ordentlig pleier vdi Messen at siungis: oc 
den Christen Menighed lengst er beuaant met. Oc intet foran- 
drit, som til en god Orden oc skick hører effter Ordinantzen". 
Han har også med flid indhentet råd og vejledning "hoss andre 
Gudfryctige oc lærde Mend".

Det er påfaldende, at salmebog og graduale er faldet så for
skelligt ud. Det kunne se ud som om Niels Jespersøn skal korri
gere den i forhold ganske liberale Hans Thomissøn og få tingene 
på plads. De træk, Widding har fremhævet, peger imidlertid på, 
at den megen orden og latin og henvisning til gode skikke, ikke 
mindst i den by, hvor Sjællands superintendent residerede, ikke 
så meget er et korrektiv til vildtvoksende salmesang på moders
målet efter Hans Thomissøns salmebog, som et forsøg på at styre 
rekatolicerings-tendenserne og skære små godbidder af salmebo
gen til, så de kan finde plads i gudstjenesterne i løbet af 
kirkeåret. Hertil kan København udmærket have været forsøgscen
ter, også for varieret salmebogsbrug. Hans Thomissøn var jo dog 
sognepræst ved Vor Frue Kirke.
Omvendt kan den stædige fastholden ved "Af dybsens nød" som 

fast dansk Introitus (siden den dukker op som eksempel hos Hans 
Thomissøn) være et symptom på, at det gik mere end trægt med at
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få udfoldet den danske salmesang. Vel ikke mindst på landet, 
hvor man i hvert fald i andre sammenhænge var bedst til at hol
de på det gamle.

Niels Jespersøns latinske Introitus har en slående lighed med 
dem der findes i Missale Romanum på de tilsvarende dage. Lu
thers ønske om hele psalmer synes helt opgivet. Den romerske 
traditions Introitus, Psalmus og Gloria Patria gengives med små 
og sjældne variationer.
Undtagelsesvis er dog nogle Introitus helt udskiftet. Det 

gælder 4. søndag i Advent, søndag efter Nytårsdag, Mariæ Bebu
delsesdag, 2. og 3. Påskedag, 2. og 3. Pinsedag, Mariæ Besøgel- 
sesdag, 12. og 20. søndag efter Trinitatis, samt Allehelgens 
dag. I påske- og pinsedagene skyldes forandringen harmonisering 
med førstedagen. På Maria-dagene drejer det sig snarere om mod
vilje mod Romermessens benyttelse af Ps 45 som lovsang til jom
fru Maria (37) . Ps 4 5 er demonstrativt anbragt på søndag efter 
Nytårsdag; både som Introitus og Halleluja.

N.B.l Angivelsen af Ps 45 som Introitus på Mariæ Bebudelses
dag i Gradualet er en trykfejl (38). Teksten er fra Es 45,8. 
Psalmus er rigtigt angivet fra Ps 19. Tilsvarende står der 
fejlagtigt Ps 66 som Introitus på Midfaste søndag. Rigtig 
skrifthenvisning er Es 66 (39) .

Ps 130 optræder kun som Introitus 22. søndag efter Trinita
tis. En forkortelse af Missale Romanums Tractus på søndag Sep
tuagesima kan anvendes fra denne søndag til og med Fastelavns 
søndag som Halleluja i købstæderne. En yderligere forkortelse 
er Halleluja 21. søndag efter Trinitatis. Latinske hymner og 
responsorier afskaffedes 1640 (40).

"Af dybsens nød" bliver omsider begrænset fra generel Introi
tus i den dansksprogede gudstjeneste til kun at dække perioden 
fra 1. søndag i Fasten til og med Skærtorsdag. Dermed bliver 
salmens pønitense-aspekt yderligere styrket. Der benyttes i alt 
17 salmer fra Hans Thomissøns salmebog som Introitus-salmer. 
Deraf er de 7 psalme-gendigtninger.

3. Kirke-Ritualets periode 1685-1798
Kirke-Ritualet 1685 (K-R) ændrede gudstjenesten med hidtil 

uset radikalitet. Ikke blot forsvandt latinen nu officielt fra 
gudstjenestens orden, men Introitus blev erstattet af et evt. 
orgelpræludium og den af degnen læste indgangsbøn (41) . (K-R 
4f, jfr. 12f). Halleluja måtte vige for "en kort Psalme, som 
kommer over eens med Epistelen (Lectien)". Så meget for den e-
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vige lyd i den hellige kirke!
Dette gjorde i praksis Psalter-gendigtningerne hjemløse i 

gudstjenesten, og de måtte i første omgang nøjes med at være 
reserve-salmer. Det kom tydeligt til udtryk i Kingos Vinter- 
Part 1689 (42); det første skridt i retning af en autoriseret 
salmebog, der kunne honorere Kirke-Ritualets krav. Bl.a. skulle 
man "hos hver Fest og Søndag, Aaret igiennem" kunne finde: en 
epistelsalme, et par vers, der kunne ledsage præsten på prædi
kestolen, en udgangssalme som kom "over eens" med evangeliet, 
samt til aftensangen en indgangssalme overenskommende med epi
stel eller evangelium og en udgangssalme, en katekismus- eller 
aftensalme (K-R 15,18,39 ff). Det kunne man ikke hos Hans Tho- 
missøn. Det kunne man ikke engang hos den ellers så systemati
ske Niels Jespersøn. Den forordnede salmebog, Kirke-Ritualet 
gang på gang nævner, er altså fremtidsmusik: et nyt salmeregi
ster, der kan leve op til en ny tids krav. Kingo havde privile
gium på den forordnede salmebog og arbejdede ihærdigt på den. 
Vinter-parten var første bind. Her fik Psalter-gendigtningerne, 
som nævnt, for en dels vedkommende lov at stå i kulissen som 
alternativer eller indsættelige salmer, hvor et opstået behov 
gjorde en gudstjenesteudvidelse ønskelig. Luthers Ps 13O-para
frase blev yderligere fæstet til pønitensen ved at være fast 
salme til bods- og bedegudstjenesterne om onsdagen og fredagen 
i købstæderne.
Denne løsning stod i skærende kontrast til den interesse, Da

vids salmer havde vakt gennem mere end 100 år. Luther havde 
næppe tænkt sig, at alle 150 salmer skulle parafraseres. Knap 
nok de 7 bodspsalmer. Hans projekt i 1523 omfattede kun nogle 
stykker at gå igang med, hvorefter ny og gamle hymner og ånde
lige sange blandede sig i koret, og den lutherske salmesang 
blev den mangfoldighed, vi kender.

Et helt anderledes jordskred begyndte hos de reformerte, hvor 
Davids salmer, som Bibelens egne sange, spiller en fundamental 
rolle i menighedens sang. banebrydende blev her Clément Marot 
og Théodore Béze, hvis totale gendigtning af Psalteret afslut
tedes af sidstnævnte i 1562, 18 år efter Marots død. En udgave 
fra Paris et par år senere var forsynet med Claude Goudimels 
velklingende melodier til gendigtningerne.

Den lutherske version af disse salmer blev besørget af Ambro
sius Lobwasser, der var professor i jura ved Konigsbergs uni
versitet. Hans tyske gendigtning udkom 1573 med Goudimels melo
dier. Udgivelsen havde måttet vente på tilladelse i nogle år,
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men dens succes lod ikke vente på sig. Det blev Lobwasser, der 
indforte den fulde Psalter-parafrase i den lutherske verden, 
selvom Ludwig Oler var kommet først med en gendigtning af hele 
Psalteret i 1538. Det var Lobwasser, der slog an, og Lobwasser 
fik et større antal oversættere og gendigtere af sin hele Psal- 
terparafrase (eller dele af den) i flere lande, også i Danmark.
Størst betydning i vores sammenhæng fik den lille samling 

"Udkaarne Psalmer" fra 1620. Af i alt 20 psalme-parafraser er 
de 8 af Sten Bille, der som lensmand i Trondhjem under belej
ringen af Stockholm 1612 ikke havde kunnet hindre en hollandsk 
styrke i at slippe igennem, på tværs over Den skandinaviske 
Halvø og undsætte Stockholm, hvorpå Christian IV måtte opgive 
at belejre byen. Fortørnet kaldte han Sten Bille hjem og kræve
de ham til regnskab. Med sig havde den uheldige lensmand et 
hæfte med psalme-parafraser, hvoraf denne gengivelse af Lobwas- 
sers "Zu dir von hertzen grunde", der atter gengiver Marots "Dv 
fons de ma pensée", hans Ps 13O-parafrase fra o. 1540.

Jeg raaber fast, o Herre,Aff dybsens Nøed till dig Du vilde mig naadig Være,Oc gierne høre mig.Din Øren du nedboye, nar ieg min bøn frembær Merch veil udaff det høy Huad min begiering ehr.
Ach Vilde du acht paagiffue dend synd som Wj begaa, men Wj er her udi Liffue, huo kand for dig bestaa, men huem som det begierer dem haffr du gunst beteed, dess frychter mann oc Ærer Din høye Mayesteet.
Mig længis Inderlige
effter dig, o Herre SøedDet ord som ey kand suigedet er min trøst i NøedMit Hierte aff længsell trængis,till dig med stoer Attraa,fast meer end Væcteren længis,At Dagenn komme maa.
Israeli sig forlade Paa Guds Barmhiertighed Oc paa hans stoere Naade,
Som han saa mangeleed offuer sit folck Wdøser dend fromme Herre oc Gud, idet hand (hannem) løser aff synd oc sorrig Wd (43).

1600-tallets store interesse for GT satte sig spor i mangfol-
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dige psalter-parafraser (44). I denne forbindelse skal blot si
ges, at denne Marot-Lobwasser-Bille parafrase over Ps 130 alene 
blandt århundredets 9 nye De profundis-gendigtninger fik betyd
ning som gudstjenestesang. I den forordnede salmebog, der ende
lig kom 1699, blev den optaget sammen med Luther-Malmømessens 
parafrase (stadig med Arvid Pedersøns Gloria Patri-vers) og o- 
versættelsen af Michael Weisses parafrase fra Hans Thomissøns 
salmebog.

Men i Kingos Vinter-Part havde psalme-parafraserne altså 
været præcis så hjemløse som K-R havde gjort dem. Og det skønt 
Luthers 7 bodpsalmer var gendigtet i Thomas Kingos Aandelige 
Siunge-Koors Første Part 1674: én til hver dag i ugen, men da 
"Misere mei" og "De profundis" er hhv. nr. 4 og 6 i Luthers or
den, falder disse to parafraser hos Kingo netop på bods- og be
dedagene onsdag og fredag. Og det passer fortrinligt til ord
ningen i Vinter-Parten.

Kingo mistede efter Vinter-Parten sit privilegium på at 
udgive den ny, forordnede salmebog. Efter et par omvæltninger 
fik Kingo privilegium som udgiver af den kommissions-salmebog, 
der opnåede autorisation i 1699, "Kingos salmebog". Denne 
salmebog med tilhørende graduale var Danmarks officielle indtil 
1798.

Ps 130-parafraserne blev herefter brugt med en alsidighed, 
som viste, hvor meget det nye tema-system kunne bruge disse 
gammeltestamentlige parafraser til efter et århundrede med stor 
interesse for GT.

Luthers og Malmømessens "Af dybsens nød" blev brugt
3. søndag i Fasten som indgangssalme til aftensang og skulle på dette sted komme overens med Ef 5,1-9 om "en liflig duft for Gud" og Luk 11,4-28 om uddrivelsen af den urene ånd, der var 

stum.
5. søndag efter Påske benyttedes den som epistelsalme i højmessen til Jak 1,22-27 om at være ordets gørere snarere end 

dets hørere.
9. søndag efter Trinitatis benyttedes dens første to vers til at ledsage præsten på prædikestolen med Luk 16,1-9, den utro 

godsforvalter.
10. søndag efter Trinitatis var den epistelsalme til 1 Kor 12,2-11 om forskellige nådegaver.
17. søndag efter Trinitatis benyttedes de 3 sidste vers som udgangssalme over Luk 14,1-11 om at sætte sig højt eller lavt 

ved bordet.
Marots, Lobwassers og Billes "Jeg råber fast, o Herre" blev
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indført på
søndag efter Nytårsdag som udgangssalxne til aftensang, hvor den skulle fungere som katekismussalme til Rom 3,19-22 om skyld ved loven og retfærdighed ved evangeliet, og til Matth 2,19- 23 om bosættelsen i Nazaret. Den blev ligeledes udgangssalme til aftensang
4. søndag efter Helligtrekonger som katekismussalme til Rom 13,8-10 om kærlighed som lovens opfyldelse og Matth 8,23-27 om stormen på søen.
3. søndag efter Påske blev den højmessens udgangssalme til Joh 16,16-22 om den liden stund og kvinden der føder.
9. søndag efter Trinitatis blev den igen brugt som udgangssalme til højmessen og skulle så også komme overens med Luk 16,1-9 om den utro godsforvalter (jfr. ovf.).
Michael Weisse-oversættelsen blev anbragt som indgangssalme til 
aftensang
2. søndag i Fasten til 1 Thess 4,1-7 om at handle helligt og u- rent og Matth 15,21-28 om den kanaanæiske kvinde.
1. søndag efter Påske optræder den til højmessen som epistelsalme til 1 Joh 5,4-12 (troen har sejret over verden. Ånden, vandet og blodet).
3. søndag efter Trinitatis benyttes første vers til at ledsage præsten på prædikestolen med Luk 15,1-10 om det tabte får og den tabte drakme. Det samme gentager sig
22. søndag efter Trinitatis, hvor evangeliet er Matth 18,23-35 om den gældbundne tjener.
I Hans Thomissøns salmebog havde 40 psalmer været repræsenteret 
ved 48 psalmeparafraser. Heraf havde Niels Jespersøn benyttet 
13 psalmer i 13 parafraser (heraf, som sagt, 7 som Introitus).
Kingos salmebog og graduale kunne derimod opvise 32 psalmer i 

46 parafraser. Det var ikke helt så mange som i Hans Thomissøns 
salmebog, men disse 23/46 havde alle fået deres faste pladser i 
kirkeåret. Resultatet af den ny forordnede salmebog var altså 
ikke blot den tredobling og forøgede afveksling i temaet, som 
vi har iagttaget for Ps 130s vedkommende, men i det hele taget 
en massiv udvidelse af parafraseret GT i gudstjenestens faste 
mønster.

GT-originalprosa på dansk indførtes også, men i langt ringere 
målestok. De nye tekster faldt især på århundredets 2 nye hel
ligdage: Taksigelsens Fest 11. februar (den mislykkede svenske 
storm på København 1659) og Almindelig Bededag 4. fredag efter 
Påske.
Taksigelsesfesten fik Ps 124 som lektie. Bededagen fik dele 

af Es 55 og Ps 67. Bededagen var indført året efter K-R. Til
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salmebogens bønnebog føjedes prosa-oversættelser af Davids 7 
pønitensepsalmer.
Påfaldende er det, at "Af dybsens nød" fik lov at beholde 

Gloria Patri-verset, selvom Introitus ikke mere fandtes og sal
mens Introitus-monopol var brudt for længe siden. Den nyindfør
te indgangsbøn, der fortrængte Introitus, bar alligevel i den 
del, hvor gudstjenestens formål skildres, en egenartet genklang 
af Luthers parafrase: "at jeg kand af Prædiken lære at sørge// 
for mine Synder, og at tro i Liv og Død paa Jesum, og hver Dag 
i et helligt Liv og Levnet mig forbædre" (K-R 4f).
Pontoppidans salmebog opretholdt mønsteret i Kingos salmebog. 

De 3 Ps 13O-parafraser havnede i 3 forskellige af salmebogens 
kategorier: Weisse-oversættelsens sorterede under "Om den bod
færdige Synders Poenitens", Luther-Malmømessens parafrase hav
nede i "Om det syndige Menneskes Elendighed og dybe Fordervel- 
se" og Marot-Lobwasser-Billes gendigtning kunne findes i af
snittet "Om Bønnen".
Guldbergs salmebog genoptager de 3 parafraser i de samme ka

tegorier. Men deres dækning bliver stærkt reduceret. Luther- 
Malmømessens parafrase bruges nu kun 3. søndag i Fasten og 17. 
søndag efter Trinitatis, i sidstnævnte tilfælde endda kun det 
første vers til at ledsage præsten på prædikestolen. Den Marot- 
Lobwasser-Bille'ske version er skåret ned til brugen søndag ef
ter Nytårsdag. Weisses salme er bibeholdt til aftensang 2. søn
dag i Fasten, men flyttet fra indgang til udgang og derfor nu 
med forpligtelser som katekismussalme. Desuden synges 1. vers 
stadig medens præsten går på prædikestolen 22. søndag efter 
Trinitatis.

Til gengæld lancerer Guldberg en ny, 4-strofet parafrase, der 
hverken omtales af Malling eller Helge Dahn (45) og i det hele 
taget ikke synes at nyde forskningens bevågenhed. Den virker da 
også som en bearbejdelse af Marot-Lobwasser-Bille, hvor svælget 
mellem synd og nåde dog er blevet nivelleret ikke så lidt.

Jeg raaber til dig, Herre!Fra Støv og Skyggers Land,Hvor alle faldne ere Dybt ned i Synde-Stand,Gud! som mit Raab forøger,Mærk du den Røst, som søger Til dig, min Frelsermand!
Gud! vil du nøye regne Misgierninger, da maae Den meest fuldkomne blegne,Hvo kunde da bestaae?Men paa det du maae frygtes.
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Det overalt skal rygtes:Hos dig vi Naade faae.
Jeg mig i Gud nedsænkte,Jeg biede og tav,Og paa hans Naade tænkte,Som mig min Velfærd gav:Endnu jeg vogter nøye Paa Gud med vaagent Øye,Til Natten tager af.
Got Haab! I Troens egne!Thi Herren han er nær,Hans Gierning allevegne Mod os kun Naade er;Hos Gud er Miskundheder,Han frelser og os leder Ud af Misgierninger.(Guldbergs salmebog nr. 346)

Den nye Ps 13O-parafrase anbringes som alternativ epistelsalme 
19. søndag efter Trinitatis til Ef 4,22-28 om at aflægge sig 
det gamle menneske og iføre sig det ny. Den indordnes under ka
tegorien "Om det syndige Menneskes Elendighed og dybe Forder- 
velse".
Kingos salmebog var, på trods af Pontoppidans og Guldbergs 

autoriserede salmebøger, stadig den forordnede, da Evangelisk- 
kristeliq Psalmeboq 1798 opnåede autorisation og banede vejen 
for præsternes fri salmevalg få år efter. Alene salmebogens ud
valg gjorde det umuligt at synge Kyrie-salme og Credo-salme, 
som K-R påbød, og systemet af faste salmer var så meget mere 
styrtet i grus, som de for en stor del var udeladt. Således 
forsvandt samtlige ovenstående Ps 13O-parafraser. I stedet kom 
følgende 5-strofede parafrase, Malling som nævnt har identifi
ceret som en bearbejdelse af Weisses version (46).

I dybest Nød vil jeg til Gud Af ganske Hierte raabe.Mig, skiønt jeg ikke holdt hans Bud,Tilstæder han at haabe.Og Alt, hvad hos mig syndigt er I Tanker, Ord og Gierninger,Det vil han mig forlade.
Ak! meget, meget jeg forbrød,I de fremfarne Dage!Og, naar jeg stundom det fortrød,Saa faldt jeg dog tilbage.Jeg Fristelsen lod Magten faae:Vil Gud med mig i Rette gaae,Saa er for mig ei Redning.
Thi kaster jeg mig angerfuld,O Gud, i dine Arme!Du som en Fader evig huld,Dig over mig forbarme!
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Lad det paa mig opfyldes nu,Dit store Ord, kom det ihu!At Synderen skal frelses.
Dit Ord, du Sandheds Gud! er vist,Thi tvivler ei mit Hierte.Vor Frelser, Herren Jesus Krist.Den samme Trøst os lærte.Ak! han den Guds eenbaarne Søn,Han døde for det faldne Kiøn,At det opreises skulde.
Endskiønt han Støvets Byrde bar,Hans Id og Daad var dydig;I Alt og Alt han lydig var,Ak! indtil Korset lydig.For mig, for mig han ogsaa led;Thi kan jeg sikkert trøstes ved Den Frelse, han os bragte.(Nr. 262)

Parafrasen er, typisk for sin tid, tilkoblet en overkommelig 
kristologi, akceptabel for fornuften og dens etiske værdier.
Kingos salmebog blev stædigt fastholdt i dele af landet. Så 

stædigt, at den har været i brug hele tiden op til vore dage. 
Men overalt, hvor man indførte en anden salmebog, forsvandt de 
faste salmer, og salmevalget blev lagt i præstens hænder med 
omfattende ændringer i gudstjenesten til følge. Herunder bort
faldet af den faste mængde sungne, gendigtede Davidssalmer.

4. Epilog
Efter Evangelisk-kristelig Psalmebog kom vækkelserne og for

rige århundredes gigantiske salmedigtning og -sang. "Af dybsens 
nød" og "Jeg råber fast, o Herre" genopstod i Roskilde konvents 
salmebog 1855 (Psalmebog til Kirke- og Huus-Andagt). Den første 
efter Peder Hjorts gendigtning 1843, hvor Gloria Patri-parafra- 
sen omsider er udeladt, den anden formentlig inspireret af 
Grundtvigs 3-strofede gendigtning fra 1851 (47). De blev opta
get under afsnittet "Bod, Tro og Syndsforladelse" som nr. 423 
og 424.

I salmebogens "Fortegnelse over Høimesse-Psalmer" (salmer før 
prædiken) finder vi nr. 423 "Af dybsens nød" 19. søndag efter 
Trinitatis til evangeliet Matth 9,1-8 Jesus helbreder en lam. 
"Jeg råber fast, o Herre" (nr. 424) forekommer ikke i forteg
nelsen.

I Salmebog for Kirke og Hjem 1899 stod de stadig side om side 
som nr. 466 og 467. Afsnittet hed nu "Synd og Naade".

I Den danske Salmebog 1953 blev de skilt, idet "Af dybsens 
nød" (nr. 437) blev i afsnittet "Synd og nåde", medens "Jeg rå-
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ber fast, o Herre" blev flyttet til "Omvendelse og tro" (nr. 
474) .

I de to seneste autoriserede salmebøger har der været salme
valgsforslag til de enkelte søn- og helligdage. I Salmebog for 
Kirke og Hjem foreslås løseligt nogle stykker til hver dag og 
tekstrække, i Den danske Salmebog er det et fast system med 5 
nummererede salmer til hver dag og tekstrække, hvert forslag 
garderet med en ekstra salme.

Salmebog for Kirke og Hjem foreslår "Af dybsens nød" til føl
gende søndage:
3. søndag efter Helligtrekonger (II tekstrække) Hebr 11,1-6 og Luk 17,5-10, der begge handler om tro.
2. søndag i Fasten (I tekstrække), hvor Kingos salmebog havde Weisses salme til aftensang indgangssalme.
11. søndag efter Trinitatis (begge tekstrækker) 1 Kor 15,1-10 om opstandelsen; Luk 18,9-14 farisæeren og tolderen; Rom 10,14-17 Kristus er lovens ophør; Luk 7,36-50 kvinden med a- labastkrukken.
19. søndag efter Trinitatis (I tekstrække) Epistel og evangelium som ovf.

"Jeg råber fast, o Herre" foreslås til
4. søndag efter Helligtrekonger (II tekstrække)Rom 4,16-25 forjættelsen til Abraham; Matth 14,22-33 vandringen på søen.
Fastelavns søndag (II tekstrække) 1 Kor 13 "kærlighedens højsang"; Luk 18,31-43 den blinde ved Jeriko.
Almindelig Bededag (I tekstrække) Es 55,6-7 søg Herren. Ps 67,2-8 Gud være os nådig.
10. søndag efter Trinitatis (I tekstrække) Epistel som ovf. Luk 19,41-48 Jesus græder over Jerusalem.
11. søndag efter Trinitatis (I tekstrække) Som ovf. (48).
Den danske Salmebog foreslår "Af dybsens nød"

3. søndag efter Helligtrekonger (II tekstrække) som indgangssalme. Som ovf.
Almindelig Bededag (I tekstrække) som indgangssalme. Som ovf.

"Jeg råber fast, o Herre" foreslås
Almindelig Bededag (II tekstrække) som indgangssalme. Hebr 10,19-25 gå ind i helligdommen og Ps 51 "Miserere mei".
11. søndag efter Trinitatis (begge tekstrækker). Som ovf.
Kun disse to Ps 130-parafraser er tilbage efter Evangelisk
kristelig Psalmebog, Luthers og Marots. De svage, sene parafra
ser blev borte igen, men ånden bag dem har overlevet og gjort
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understreget i Kingos Vinter-Part, men Kingos salmebog bragte 
med sit faste og rigt varierede system psalmeparafraserne ind 
mellem evangelie- og epistelperikoper og gav dem optimal mulig
hed for at blive hørt i alle facetter.

Det kan vanskeligt overvurderes, at det danske folk i århund
reder har levet med dele af GT som metriske sange, hvis indlag
te forklaringer har brugt GT på samme måde som NT bruger GT: 
som frelseshistoriens første trin, som spejlinger af Kristus- 
begivenheden, som Kristi omgivelser før han trådte frem blandt 
mennesker og var Jesus af Nazaret.

Denne magtfulde tradition blev knækket af Evangelisk-kriste- 
lig Psalmebog og andre rationalistiske tiltag. Den kan retable
res ved et omhyggeligt salmevalg, der helst skal være mere fan
tasifuldt end salmebogens forslag. Den kan knuses totalt, hvis 
gudstjenesten invaderes af GT-prosatekster i stribevis, læst op 
i formessen, uformidlet, og udvalgt ud fra religionshistoriske 
og litterære kriterier, så de kommer til at virke som et kor
rektiv til folkets sangskat og skiller menigheden afgørende fra 
GT som dens egen historie, som en rytmisk fortælling om bod og 
tro, lov og evangelium. Herved kan de seneste års interesse 
for, efter oldkirkelige forbilleder, at indføre prosatekster 
fra Psalteret og andre dele af GT i gudstjenesten paradoksalt 
nok komme til at betyde en yderligere fremmedgørelse over for 
kirke og kristendom.

Noter
Forkortelser:GT: Det gamle Testamente.NT: Det nye Testamente.WA: "Weimarer Ausgabe" = D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesammtausgabe. Weimar 1883ff.
1. Datering og brevtekst, se WA Briefwechsel 3. Band 220f.
2. "Eyn gantz schone unde seer nutte gesangk boek”. Kommenteret facsimileudgave ved Gerhard Bosinski 1986: "Joachim Slviter. Niederdeutsches Gesangbuch 1525".Spitalmessen indgår i en bevaret udgave fra 1531, men formodes at være et optryk af en nogle år ældre førsteudgave. Ludwig Dietz' Salmebog 1536. Udgivet ved Niels Knud Ander

sen 1972. 45ff.
3. Anders Malling: Dansk Salme Historie 1962ff (Malling) 1,3. Jfr. WA Briefe 3. Band 220: "Spalatin soli durch Psalmen- iibertragungen beisteuern zur Versorgung des Volkes mit Kir- 

chenliedern".
4. Der har indsneget sig en trykfejl i Udvalgte Breve af Dr. Martin Luther. Ved Dr. theol. A.S. Poulsen 1921. I,278f.
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Fejlen går ukorrigeret igen hos Malling (1,3), idet den 3. lovsang. Luther foreslår, (Ps 104, Luther tæller med Vulga- ta og siger 103) er blevet til Ps 101.
5. Spalatin og Dolzig efterkom ikke Luthers bøn. Hele det projekt, brevet til Spalatin udgør, brød altså sammen, men de første salmer gik i trykken allerede i januar 1524.
6. Luthers geistliche Lieder und Kirchengesange. Vollståndige Neuedition in Erganzung zu Band 35 der Weimarer Ausgabe, bearbejdet von Markus Jenny (Jenny) 1985. Malling 1,3.
7. Jenny 68.
8. Efter Jenny 191f.
9. Malling I,3f.
10. Malling 1,4.2. WA Briefwechsel 3. Band 220.
11. Jenny 69f.
12. WA 19. Band 80ff. S. Widding: Dansk Messe, Tide- og Psalme- sang 1528-1573 (Widding) 1933. I,76f.
13. Joachim Sliiter. Niederdeutsches Gesangbuch 1525. 31 jfr. 126.
14. Derfor må Malmømessen vel også dateres til 1529 efter Hans Thomissøns salmebog (indledningen). P. Severinsen (Dansk Salmedigtning i Reformationstiden. Studier over vore ældste Salmebøger 1904) korrigerede dette årstal til 1528, idet han mente, at messeordningen måtte være udarbejdet før den mere perifere tidesang. Forskningen har siden overtaget dette. Niels Knud Andersen hævder derimod i Ludwig Dietz' Salmebog (se note 2), at tidesangen var det sted, Malmø-re- formatorerne begyndte, og at messeordningen formentlig har eksisteret håndskrevet et stykke tid før trykningen, idet forordet viser, at den trykte Malmømesse var tænkt som et propagandaskrift for betydelig videre kredse end de få prædikanter i Malmø
15. Eer sey dem vatter und dem sun und auch dem heilgen geiste,Als es in anfang was und nun, der vns sein gnade leiste,Das wir wandlen in seinem pfad, dz vns die sund der seel nit schad, 

wer dz begert sprech Amen.Fra Das ander theol. Strassburger kirchengesang 1525. Her efter Das deutsche Kirchenlied von der altesten Zeit bis zu Anfang des XVII. Jahrhundert. Von Philipp Wackernagel. Dritter Band 1870. 94.
16. Ere sy dem vade vnde dem sone ock Gade dem hylge(n) geyste.He ys de hogeste jn hemmels tron regeert tom alder meysten.Auer de creature(n) alle: den wy lauen myt grotem schalle 

de wyle wy vp erden leuen God geue vns synen segen.Strofens ottende linie synes ikke at kunne passed in i me-
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lodien. Joachim Sliiter. Niederdeutsches Gesangbuch 1525. 32, jfr. 125.
17. Danske Messeboger fra Reformationstiden. Udgivet i Facsimile af Universitetsjubilæets danske Samfund med en liturgihistorisk redegørelse af S.H. Poulsen (Danske Messebøger) 1959. I.
18. Den danske Psalmebog, met mange Christelige Psalmer, Ordentlig tilsammenset, formeret og forbedret. Aff Hans Tho- missøn (Hans Thomissøns Salmebog) 1569. Facsimileudgaver ved Det danske Sprog- og Litteraturselskab 1933 og ved Samfundet Dansk Kirkesang 1968.
19. GRADVAL. En Almindelig Sangbog. (Niels Jespersøns Graduale) 1573. Udgivet i facsimile af Dansk Organist- og Kantorsamfund og Samfundet Dansk Kirkesang 1986.
20. Den forordnede Nye Kirke-Psalmebog. (Kingos salmebog) 1699. Gradual, En Ny Almindelig Kirke-Salmebog. (Kingos graduale) 1699. Facsimileudgave ved Samfundet Dansk Kirkesang i anledning af Mogens Woldikes halvfjerdsårsdag 1967.
21. Den Nye Psalme-Bog. (Pontoppidans salmebog) 1740.
22. Psalme-Bog eller En Samling af gamle og nye Psalmer (Guld- bergs salmebog) 1778.
23. Evangelisk-kristelig Psalmebog, til Brug ved Kirke- og Huus-Andagt (Evangelisk-kristelig Psalmebog) 1798.
24. Malling 1,5.
25. Danske Messebøger II.
26. Ordinatio Ecclesiastica Regnorum Daniæ et Norwegiæ et Du- catuum Sleswicensis Holtsatiæ etc. Anno Domini MDXXXVII. Den rette Ordinants som nu sist paa Herre dage(n) y Ottense bleff offuer seet oc beseglet, Huorledis Kircketiennisten skal holdis vdi Da(n)marckis oc Norges Riger, oc de Hertugdomme Slesuig Holste(n). 1539. Forlaget Verbum i Oslo har udsendt en facsimileudgave af "Den rette Ordinants" 1988.
27. Kirkeordinansen 1537/39. Det danske udkast til Kirkeordi- nansen (1537). Ordinatio Ecclesiastica Regnorum Daniæ et Norwegiæ et Ducatuum Sleswicensis Holtsatiæ etc. (1537). Den danske Kirkeordinans (1539) . Tekstudgave med indledning og noter ved Martin Schwarz Lausten 1989. 51, 103, 168.
28. Om det lokale navn Offitium/Officium se Widding I,77f. Danske Messebøger 47f.
29. Widding 1,75. Danske Messebøger 46.
30. Se dog Jenny 70. WA 35. Band 107.
31. Som et kuriosum kan tilføjes, at Hans Thomissøn i sin salmebog (højmesseliturgien) anbefaler, som i Malmømesse, at synge Dekalog-salmen sidst i gudstjenesten, så hele katekismen altså kan forhandles i løbet af messe.
32. Jfr. Luthers "vox perpetua ecclesiæ" i Formula missæ, WA 12. Band 210.
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33. Kirkeordinansen ... 1989, 169.
34. Danske Messebøger III.
35. Davids salmer på dansk. Trykte gendigtninger indtil år 1700. Ved Peter Balslev Clausen, Jens Lyster og Tove Vil- larsen. Hymnologiske Meddelelser 1977, 101-51.
36. Jfr. Widding (se note 12) 1,79, hvor en generende fejlskrivning og deraf følgende fejlslutning giver læseren det indtryk, at det er degnene, der er pro-katolske, og at de selv kunne bestemme, hvor meget latinen skulle anvendes.
37. Jfr. de to Ps 45-parafraser, der er optaget i Hans Thomis- søns salmebog. "Mit hierte opgaff it lystigt Ord" bl. 31 (v.), der handler om kirken som Kristi brud, og Peder Pal- ladius' "Hielp oss Herre Jesu Christ" (bl. 200 (v.), der er en bryllupssalme med Kristus som "overbrudgom".
38. Niels Jespersøns Graduale 158.
39. Do. 155.
40. Erik Norman Svendsen i Kingos graduale 2.
41. Oprindelig indført i Sjællands stift 1644 af Jesper Broch- mand. Urban Schrøder i Danmarks og Norgis Kirke-Ritual 1685-1985, 144.
42. Danmarks og Norges Kirckers Forordnede Psalme-bog. Vinter- Parten. Efter sær Kongel. Befalning, af Salig D. Morten Luthers, saa og andre Gudfrygtige Lærde Mænds Sange og Gamle Kirke-Psalmer sammendragen, og med en stoor Deel til Højtiderne, Søndagene og Fasten igiennem forbedret af Thomas Kingo, D. Biskop udi Fyen (Vinter-Parten) 1689.
43. Davids salmer på dansk 103ff. Malling II, 450ff.
44. Udførlig oversigt i Davids salmer på dansk. Se note 35.
45. Nyere danske gendigtninger af psalmer i GI. Testament. Ved Helge Dahn. Hymnologiske Meddelelser 1976, 71-78.
46. Malling 1,5.
47. Malling 1,6 og 11,452.
48. I Salmebog for Kirke og Hjem. I Et Forslag 1885 søges systemet med faste salmer til hver søn- og helligdag genindført. "Af dybsens nød" (nr. 424) foreslås som salme før prædiken 11. søndag efter Trinitatis (I tekstrække) og som salme efter prædiken 3. søndag efter Helligtrekonger (II tekstrække). "Jeg råber fast, o Herre" (nr. 309) foreslås 

som salme før prædiken på Almindelig Bededag (I tekstrække) og som udgangssalme 4. søndag efter Helligtrekonger (II tekstrække) og Fastelavns søndag (II tekstrække).I forslag fra 1888 er "Af dybsens nød" (nr. 442) anbragt i afsnittet Synd og Naade og foreslås til 11. søndag efter Trinitatis (I tekstrække) og 3. søndag efter Helligtrekonger (II tekstrække). "Jeg råber fast, o Herre" (nr. 317) er anbragt i afsnittet Forsagelse og Selvfornægtelse og fore
slås til Almindelig Bededag (I tekstrække) og 4. søndag ef-
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ter Helligtrekonger (II tekstrække).Salmerne optræder - som det fremgår - på de samme søn- og helligdage i den endelige salmebogs salmevalgsafsnit.
49. Som det f.eks. fremgår af hans artikel Folkelighed og Christendom, først trykt i Dansk Kirketidende Nr. 107, 17. oktober 1847. Nik. Fred. Sev. Grundtvigs Udvalgte Skrifter ved Holger Begtrup IX 1909, 80-88, især 86-88.
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DET HYMNISKE 
ET INDLÆG

AF JØRGEN I. JENSEN

Forbemærkning:
Indlægget indgik delvis i en radioserie om litteratur, et samarbejdsprojekt mellem Institut for nordisk 
Filologi og Danmarks Radio. Til serien er udarbejdet en grundbog med tilhørende antologi af Erik A. 
Nielsen: Livsbilleder - om digtningens udtryksformer, 1990, udgivet af Åbent Universitet ved 
Danmarks Radio, som der henvises til som primært udgangspunkt. Endvidere henvises til Jørgen 
Pedersen: Den latinske hymne i tusind år, Hymnologiske Meddelelser (1978, nr.4, 1979, nr. 1-2), en 
afhandling, der indgår i bogen Fra Augustin til Johannes V. Jensen, der er på trapperne. Andre 
henvisninger: Sophus Claussen: Digte, i udvalg ved Jørgen Hunosøe, Kbh. 1985; Thøger Larsen: 
Sfærernes musik. Udvalgte digte 1920-1927, Kbh. 1953; Egil A. Wyller: Fra tankens og troens møte
sted, Oslo 1968; Johannes Kepler: Stjernen og tanken, indl. og overs. ved Aasmund Brynildsen, Oslo 
1961; Augustins Bekendelser, overs. af Torben Damsholt, 1988, og Kingos Graduale.

1
I vores nutidige kultur er de forskellige kunstarter adskil

te, og kunsten som helhed er igen adskilt fra videnskaben, der 
udgør en verden for sig. Ligesom religionen igen er et særligt 
område og sporten er en virksomhed i sit eget univers. De men
neskelige ytringer, der hører til noget af det væsentligste i 
kulturen - kunst, videnskab, religion og sport - har også for
skellig status: nogle betragtes som en virksomhed, samfundet må 
holde igang, andre mere som et kald eller en livsopgave den en
kelte selv må tage på sig, og andre igen som fritidsinteresser.

Denne opdeling i forskellige områder virker selvfølgelig og 
er forankret i hele samfundets opbygning, men den har ikke al
tid eksisteret som i dag, og også i nutiden kan man få en for
nemmelse af at den virker generende. Man kan spore, hvordan de 
forskellige kulturelle aktiviteter og områder bestandig søger 
ud mod deres grænser. I det sidste årti har vi set hvordan ly
riske digtere er blevet inspireret af rock-musik og op igennem 
århundredet har digtere hentet fornyelse fra malerkunsten. I 
midten af 1980'erne, da fodboldlandsholdets succes var på sit 
højeste, kunne man en dag i avisen læse en artikel om hvordan 
det danske fodboldlandshold opførte en symfoni - som om sprog, 
musik og sport pludselig blev til en enhed. Man har kunnet op
leve, hvordan naturvidenskabsmænd har talt om skønheden i det, 
de så og oplevede på EDB-skærmen, og hvordan mennesker ofte, u- 
afhængig af kirken, er begyndt at interessere sig for mytiske 
verdensbilleder. Dertil kommer så, at fortolkningen af littera
tur ikke kan undvære ord fra de andre kunstarter, bl.a. ordet 
billede fra malerkunsten, ordet rytme fra musikken og ordet 
struktur fra arkitekturen.
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Det er som om de forskellige fag og menneskelige aktiviteter 
lider af en eller anden - ofte ulykkelig - kærlighed til hinan
den - som om videnskaben gerne ville forenes med kunsten eller 
ligefrem blive til kunst; eller som om kunsten gerne ville for
enes med videnskaben eller ligefrem blive til videnskab. Og i 
forholdet mellem de enkelte kunstarter kan det en gang imellem 
virke som om det digteriske ord egentlig hellere ville være mu
sik.
Den sproglige fremdrift, der forbinder sig med musikkens to

ner og navnlig dens rytmer og dermed fjerner det digteriske 
sprog fra det almindelige talesprogs rytme, kan i hvert fald 
ofte støde længere og længere frem mod grænsen til musikken. 
Det opleves stærkest i det lyriske digt. Allerede hvis man i- 
agttager digteres brug af selve ordet "musik" kan man mærke, at 
det oftest er stærkt betydningsladet; det kalder på et eller 
andet der ligger på grænsen af sproget, som åbner til andre 
verdener eller til gåder, som sproget og den fornuftige over
vejelse ikke kan nå eller formulere.

I det digt Sophus Claussen skrev til minde om Ingeborg Stuck- 
enberg - der alene var rejst fra Danmark og fra to børn for at 
skabe sig et nyt liv på New Zealand, hvor hun blev så ensom og 
skuffet at hun tog sit eget liv - er ordet musik et gennemgåen
de motiv, der angiver grænsen for hvad ordene kan nå frem til:

Til dine Øjnes Aandemusik i Skumringen vi lytted sørgmodig.
- lyder de to første linjer, og man kan høre, at ordet musik 
har en meget mere omfattende betydning end til daglig. Det er 
en musik, der høres af noget andet end ørene, og denne ikke 
hørbare musik er tilstede digtet igennem. Også det gådefulde i 
Ingeborg Stuckenbergs motiv for at rejse ud må Sophus Claussen 
skildre med musikalske ord - ord, der peger på en forklaring, 
samtidig med at forklaringen alligevel lægges uden for hvad man 
normalt kan forstå:

Men du var opfyldt af Klokkespil,Som drog dig fjernt over Hav og BølgeMed deres uhørlige TonefølgeTil Eventyrland, som for dig var til.
Selve den musikalske association giver en fornemmelse af et in
dre ledebillede, som kun Ingeborg Stuckenberg har set, men som 
andre må opfatte som musik, som det, der ligger hinsides ord og 
argument - en indre hemmelighedsfuld uro. Det er den der bliver 
tilbage også efter hun er død. Som der står i de to sidste lin-



31

jer:
Der bliver saa fortvivlende lidt af saa meget:kun Aandemusik.

Musikken fra hendes øjne klinger videre, selv om de nu er luk
kede. Der er ikke megen lindring i ordene, men det musikalske 
ord er dog det eneste der kan siges, hvis ikke hendes tragiske 
død bliver et forfærdende punktum, der kun kan slå de efterlad
te med stumhed. Men det betyder jo igen, at hele digtet selv er 
udtryk for den musik, det peger hen på.

Når Sophus Claussens digt fører ind til noget væsentligt, når 
det drejer sig om forholdet mellem ord og musik, er det fordi 
det så tydeligt demonstrerer, at der ikke er tale om noget teo
retisk eller akademisk spørgsmål om forholdet mellem to kunst
arter. Problemet er personligt, udgår fra noget eksistentielt 
og hører oprindelig til ude ved tilværelsens yderste grænser, 
ved erfaringen af den største smerte eller den højeste glæde. 
Forholdet mellem digtningens sprog og musikken er egentlig et 
religiøst spørgsmål - langt fra kirkeligt eller kristeligt, men 
alligevel udtryk for noget, der må pege ud over den daglige 
tilværelse og ordenes almindelige betydninger.

2
Forholdet mellem digtning og musik hører til i et særligt 

erfaringsområde, som går tilbage til de ældste kulturer og som 
har levet som en understrøm op igennem den europæiske historie. 
Med mellemrum er det blevet genopdaget og påny gennemlevet med 
en særlig intensitet. Det skete f.eks., da de første moderne 
eller modernistiske lyriske digtere i sidste halvdel af forrige 
århundrede begyndte at lytte sig ind til det gådefulde og mær
kelige i ordenes klang og sammenhæng og derved kom til at nærme 
sig en enhed af ord og musik, som de mente hørte til i mennes
kehedens ældste tider. Den franske digter Stephane Mallermé 
skrev om, hvordan det var gået tilbage for digtningen - den var 
kommet helt ud af sin bane - efter Homer, dvs. efter de to sto
re episke og fortællende digterværker Iliaden og Odysseen, som 
man ellers normalt havde regnet for at være den store europæis
ke digtnings ældste og grundlæggende frembringelser. Hvad var 
før Homer? spørger Mallermé, og svarer: Orfeus.
Dermed aftegnede han den mytiske skikkelse, der står som sym

bol på musikkens og sangens underfulde magt - og som man har 
forestillet sig virkede den gang, da religion, ord, toner og 
selve verdensordenen udgjorde en enhed. Men allerede hvis man
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ser på overleveringerne om Orfeus er der problemer. Orfeus kun
ne med sin kunst bevæge sten og få træerne til at rykke sig op 
med rode af længsel, og han kunne bevæge selv underverdenens 
guder, så de frigav hans døde hustru Eurydike. Men på vejen op 
fra underverdenen gjorde han det, som han havde fået forbud 
mod: han vendte sig om for at se hende - og dermed havde han 
tabt hende for altid. Hos Ovid, der fortæller historien, står 
der ikke noget om at Orfeus hele tiden havde kunnet høre hendes 
skridt, men man forestille sig, at en skikkelse som Orfeus, der 
havde en så højt udviklet høresans, at han kunne opfange sfæ
rernes musik, den musikalske harmoni i verdensaltet, også kunne 
høre at hun var på vej sammen med ham. Så da han vender sig om, 
er det et udtryk for at han kommer til at tvivle på sin egen 
musiske erkendelse og tilkender øjet en højere betydning end ø- 
ret.

Efter Eurydikes død blev Orfeus overfaldet og sønderrevet af 
rasende mænader - kvinder der var besat af den vældige orgias- 
tiske Gud Dionysos, der altså på den måde viser sig stærkere 
end den ophøjede og afklarede harmoni som Orfeus repræsentere
de. Hans hoved blev kastet i vandet og flød ned ad en flod og 
ud i havet, samtidig med at det stadigvæk sang - som om myten 
vil fortælle, at det musiske udtryk sangen, digtningen og to
nerne er blevet isoleret fra det almindelige liv - hovedet er 
blevet skilt fra kroppen. Orfeus' hoved endte på øen Lesbos, 
hvor hans musiske digtning blev videreført. Hans lyre, det in
strument lyrikken har sit navn efter, flød ifølge én overleve
ring ind på Lesbos sammen med hovedet, ifølge en anden blev den 
sat på himlen, som stjernebilledet lyren.

Det synes som om historien her vil fortælle, at den digteris
ke sproglige udfoldelse - lyrikken, gik ind i det historiske 
liv, mens de toner, der knyttede sig til ordene, kom til at hø
re til et andet sted: ude i verdensrummet.
Uanset hvordan det forholder sig med Orfeus, så blev det i- 

gennem mere end to tusind år en central tankegang i den europæ
iske historie, at musikken, tonernes ordnede forhold og sam
stemte harmonier, var kosmisk i sin karakter. Når digtere også 
i moderne tid taler om en ikke-hørbar musik for at give en for
nemmelse af en særlig stemning eller stemthed i det, der ligger 
i ordene, rører de ved en stor tradition, traditionen om sfæ
rernes musik, det klingende verdensalt - en tanke, der stadig 
kan dukke op de mærkeligste steder, f.eks. i science fiction. I 
Steven Spielbergs film "Nærkontakt af tredje grad" opstår kon-
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takten mellem jorden og væsenerne ude fra rummet ved et musi
kalsk signal, som om musikken er et kosmisk sprog.
Tanken om den ikke-hørbare musik fortsatte med at eksistere 

ind i den kristne tid og frem i middelalderen - hvor den blev 
set som udtryk for den kristne skabelsestanke. Bevæger man sig 
over 1600 år videre frem i historien til den banebrydende as
tronom Johannes Keplers værk om verdensharmonien, hvor han 
fremlagde nogle af sine epokegørende astronomiske opdagelser af 
solsystemets indretning, så vil man, hvis man blader i skrif
tet, blive overrasket over hvor mange nodeeksempler der optræ
der. At undersøge planeternes baner og at undersøge de talmæs
sige proportioner i toneforholdene er for Kepler to sider af 
samme sag. Og sådan har det været i en ubrudt tradition frem 
til for et par århundreder siden. Men det vil jo igen sige, at 
den grænse mellem det musiske, humane og fantasifulde på den e- 
ne side, og det matematisk eksakte på den anden, som har været 
så udbredt i den nutidige kultur, ikke eksisterer på samme måde 
i den gamle tradition. Tallene er et uanskueligt åndeligt prin
cip, der er tilstede i alt i verden og som mennesker indfanger 
eller kan gøre sig til medium for ved musisk udfoldelse. Talle
ne har ikke den lidt tørre redskabsagtige betydning som mange 
mener de har, lige så lidt som musisk udfoldelse blot er vil
kårlige indfald. Det må være baggrunden for at moderne digtere 
så overraskende kan begynde at tale om tal, strukturer og over
personlige lovmæssigheder i digtningen. Således kan man lægge 
steder hos astronomen Johannes Kepler fra omkring år 1600 ved 
siden af moderne digteres formuleringer af deres egne erfarin
ger.

I et skrift fra 1596, Mysterium Cosmographicum, skriver Kep
ler at intet studium er mere egnet til at løfte menneskeånden 
op, til at gøre sindet ligevægtigt med en hemmelighedsfuld og 
vidunderlig magt, end matematikken. Her er man i nærheden af de 
højeste hemmeligheder i naturens bog, den natur og det univers, 
der uophørligt, som det fortælles i Bibelen, lover og priser 
skaberen. Kepler spørger:

Har himmelen, har da stjernerne en stemme? - 
Og han svarer:

Ja, de lovpriser Gud gennem menneskeånden, idet de
giver mennesket de høje tanker til dets lovprisning
af Gud.

At arbejde som astronom og matematiker er det samme som at - 
med hans egne ord - "løse himmelens og naturens tunge og lade
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deres røst lyde højt", uden tvivl en henvisning til salme 19. I 
den tradition, Kepler her taler ud af, ligger således både nog
le af rødderne til hymnen som kunstnerisk form med dens opad
stræbende tendens, og til en mærkelig enhed af digterisk inspi
ration og matematisk erfaring. Det var den Sophus Claussen ud
trykte, da han beskrev sin egen digtergenerations bestræbelse: 
"Vor Tid", sagde han i et interview i 1894, "er vendt tilbage 
til den ældgamle Opfattelse, at en Digter helst skal være be- 
aandet, en Forkynder af Tingenes dunkle og forunderlige Sammen
hæng. Digteren gætter bagved de Ting, han ser, en usynlig Ver- 
Bensorden, en slags Sublim Matematik, hvis høje og indviklede 
beregninger er ham den Drømmeblomst, den Lotus, der bringer 
Glemsel for denne Verdens Sorger".
Man hæfter sig ved det religiøse udtryk, at digteren ses som 

en forkynder og ved, at det som en gang i ældre tradition var 
videnskabsmandens opgave, her er blevet til en digterisk erfa
ring. I et digt af Thøger Larsen fra 1923, der iøvrigt var ama
tør astronom, finder man en beslægtet erfaring, en overraskende 
konstellation af ord fra matematikken og fra astronomien og fra 
den kunstneriske skabelse. Digtet hedder "Sfærernes musik".

Den unge Sanger løfter sin Røst i Vaarens Vind, han vender Blik og Længsel mod Livets dunkle Tind, besynger søde Piger og unge Stjerners Dans og lysblaa Himmeriger og Lykkens Sommerglans.Let gaar fra Hjertet Sangen som Straalen gaar fra Sol og vækker Græs paa Marken og Bellis og Viol.
De unge Stjerner danser, som Stjerner danse skal, fra deres runde Baner det regner ned med Tal, for Kloder selv saa simpelt, for Sangersind saa svært, saa mangen sorgløs Sanger faar aldrig Takten lært.Men den, der sænker Sindet i Tallenes Mystik, fornemmer dunkelt Rytmen i Sfærernes Musik.
Der sortner Regnestykker langs Stjernens svungne Vej, dog flyver den i Himlen saa luftig som en Leg.Den nøgne Venus danser i hvide Straalers Pragt,Merkur og Mars de følger i gyldne Lænker lagt.De gode gamle Guder fra Oldtids lyse Drøm om Solen kværner stadig som paa en evig Strøm.
Ak, Tallene de isner saa mangen Sangersjæl, han aner ej, de byder ham Vinger til hans Hæl.Først tynger de som Lænker, men frygter han dem ej, saa bærer de som ørne paa klare Guders Vej; han svinger sig som Phønix, imedens han forgaar, til Vejrs paa Melodien for Millioner Aar.

3
Men forestillingen om sfærernes harmoni - den talmæssigt kos

miske orden, som mennesket kan opfange ved åndelig aktivitet i
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kunst og videnskab og give tilbage til skaberen - er kun den e- 
ne forudsætning for det hymniske i den kulturelle tradition. En 
anden og i det lange løb væsentligere tankegang har sin oprin
delse i den kristne kirke og fik større og større betydning ef
terhånden som kristendommen fra den romerske oldtid bevægede 
sig ud over hele Europa og blev den altdominerende faktor i 
middelalderens verden. Kristendommen udfoldede et symbolsk uni
vers, som kunne give mennesker svar på de yderste spørgsmål og 
som på alle måder - i tekster, billeder, toner og bygninger - 
kunne vise en sammenhæng til det som mennesker nærede den stør
ste frygt for og det som mennesker elskede højest - helvede, 
død og dom på den ene side, himmel, liv og frihed på den anden.

I det sidste skrift i Bibelen, Johannes' Åbenbaring, som fo
rekommer mange nutids mennesker så dunkelt, fandt man en skil
dring af den uophørlige gudstjeneste, som foregår i himlen. Den 
jordiske gudstjeneste med dens liturgi og hymner opfattede man 
som et afbillede på det, der foregik i himlen, ja når stemmerne 
mødtes i salmesangen var der for en kort tid skabt en direkte 
forbindelse mellem himmel og jord. Der fandtes altså et endnu 
højere musisk udtryk end sfærernes harmoni, nemlig englesangen, 
den der brød igennem da Jesus blev født. Det afgørende udtryk 
for salmesangens betydning inden for dette symbolske univers 
var, at i salmesangen blev de mange stemmer til én stemme. Ud
trykket - med én stemme - nævnes ofte hos de oldkirkelige og 
middelalderlige teologer, og heri ligger jo, at menigheden og 
fællesskabet opfattes som ét legeme med én stemme, der på en 
underfuld måde bliver til, når de mange individuelle stemmer 
smelter sammen uden at deres individualitet behøver at gå tabt, 
som ved andre sammensmeltninger. Ved sangen med én stemme ad
skilte kirken sig fra den omgivende verden og den udtrykte, at 
kirken skulle opfattes som ét folk. Det er da også karakteris
tisk, at tilbage i Det gamle Testamente bruges udtrykket med én 
stemme om det folkelige fællesskab - i øvrigt på et meget afgø
rende sted, nemlig dér hvor Israels folk slutter pagt med Gud 
gennem Moses på Sinai bjerget. Fra Det gamle Testamente er tan
kegangen overført til kirken som det nye Israel, og mange år
hundreder senere, da nationalfølelsen for alvor brød frem, le
vede tankegangen videre i den enkelte nation, der som et folke- 
legeme bliver til ét i den hymniske sang, og derfra fører vejen 
videre til den enkelte klasses eller samfundsgruppes fælles 
samhørighed i sangen eller allersenest til det musiske som ud
tryk for en bestemt generations særpræg. Der fører en lige lin-
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je i forestillingsverdenen fra det gammeltestamentlige folkeli
ge fællesskab videre over den kristne salmesang til den natio
nale sang. Højskolesangbogen, arbejdersangen og musikken i ung
domskulturen. Overalt udtrykker det musikalsk-tekstlige fælles
skab to forhold. For det første, at fællesskabet med sit sær
præg afgrænser sig i forhold til den omgivende verden og be
kræfter sin egen identitet. For det andet, som det jo i høj 
grad er karakteristisk allerede i Det gamle Testamente, at fæl
lesskabet i sangen udtrykker, at der er sket eller ved at ske 
en historisk omvæltning. En mærkelig genoplivelse af hymnen som 
det afgrænsende og identitetsskabende i forhold til andre i en 
krisesituation genfindes ved landskampene, når der synges 
stærkt med på "Der er et yndigt land", og piftes (på hjemmeba
ne) af modstandernes nationalsang - en variant af den gamle 
sangerkrig, hvor salmen udtrykker kirkeligt ståsted i øre-dø- 
vende angreb på den melodi, man ikke vil synge med på. Tilsva
rende fænomener dukkede op, da Laub begyndte at indføre nogle 
af sine melodier. Da Beethoven efter Schillers tekst på et 
tidspunkt, da sfæreharmonien var blevet et personligt symbol, i 
sin 9. symfoni ville skrive en hymne til glæden, for hele men
neskeheden, nærmer man sig derimod grænsen for det hymniske; 
deraf måske den overraskende fornemmelse af brud og tragik, som 
kan indfinde sig når man oplever dette værk, der skulle være et 
nyt Babelstårn, men egentlig i stedet for er blevet en del af 
Apokalypsen.

4
Selve ordet hymne er græsk og betyder en festsang, en lov

sang, en sang til gudernes ære. Ordet blev overtaget af den 
kristne kirke og fik i traditionen sin prægnante betydning, da 
det blev knyttet til den sang som biskoppen i Milano, Ambrosi
us, indførte fra østen i den vestlige kristenhed, i det 4. år
hundrede. Allerede i beretningerne om Ambrosius sporer man de 
to karakteristiske træk, at hymnen styrker den fælles identitet 
over for en mere eller mindre uforstående omverden, og at den 
bliver aktuel i en historisk situation, ofte af mere eller min
dre krisebetonet art. Kirkefaderen Augustin fortæller i sine 
Bekendelser om, hvordan menigheden i Milano blev forfulgt af 
kejsermagten, der indtog et andet teologisk standpunkt end bis
koppen. Men folket støttede Ambrosius og holdt nattevagt i kir
ken. Augustin fortsætter: "Da var det man indførte hymner og 
salmesang efter østlig skik, for at folket ikke skulle blive
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træt og udmattet af sin sorg. Siden da har skikken holdt sig 
indtil denne dag og er blevet efterlignet af mange, ja næsten 
alle menigheder i verden".

Til Ambrosius' navn knyttede man senere en række hymner, sær
lig kendt er den såkaldte ambrosianske lovsang "Te deum lauda- 
mus", Dig Gud, lover vi, der som så mange af de middelalderlige 
hymner levede videre i den lutherske salmesang, og af hvilke 
mange igen blev gendigtet af Grundtvig. Den ambrosianske lov
sang, der i øvrigt næppe er forfattet af Ambrosius selv, optræ
der nu i salmebogen i Grundtvigs gendigtning som salmen "O 
store Gud vi love dig". Grundtvigs danske hymne fastholder helt 
den oldkirkelige, hymniske forestillingsverden: i den jordiske 
lovsang forenes stemmerne fra jorden med englenes uophørlige 
sang i himlen, som det står beskrevet hos Esajas og i Johannes' 
Åbenbaring.

O store Gudi vi love dig af Hjertens grund evindelig!I nåde ser du til os ned, og evig er din miskundhed.
Lovsangen fra den frelste jord sig blande med dit englekor!Ja, Adams æt istemmer glad kerubers og serafers kvad.
Du hellig, hellig, hellig er du, hersker over Himlens hær, og hele jorden, vid og bred, er opfyldt af din kærlighed.

I mange århundreder kunne tanken om sfærernes harmoni og fore
stillingen om englesangen eksistere side om side, som et samlet 
udtryk for hvordan alt på jord og i himmel kunne forenes i en 
tak til skaberen. Men i løbet af de sidste 200-300 år blev fo
restillingerne igen spaltet. Sfærernes musik blev et mere eller 
mindre symbolsk udtryk for hvad digtere og komponister kunne 
erfare eller blive inspireret af i deres skabelsesproces, mens 
menighedssangen kunne blive forvandlet til den enkelte konfes
sions, folkets, samfundsgruppens eller partiets sang, en sam
menhæng der blev udtrykt umisforståeligt, da Engels kaldte "Vor 
Gud han er så fast en borg" for reformationstidens "Internatio
nale". I de sidste af genrens frembringelser er der ikke meget 
tilbage af den himmelske sang, men tanken om, at den hymniske 
sang - det musikalske fællesskab - hører til i en særlig histo
risk situation, enten en man befinder sig midt i eller håber 
vil indtræffe, er fastholdt.

Den tanke, at der kan ske noget så afgørende i historien at
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det helt fylder sangen, så der ikke længere er noget egentlig 
himmelsk-metafysisk i fællessangen, er - hvor underligt det end 
kan lyde - også blevet til i kristen tradition. Man møder det i 
den tekst man først af alle ville henvise til, hvis det drejer 
sig om at opleve den musikalsk-kosmiske-religiøse forestil
lingsverden som danner baggrunden for det hymniske i digtnin
gen, nemlig den første af Thomas Kingos Passions-salmer Hører 
til i høje Himle. Den er digtet over Jesu sidste måltid - nad
verens indstifelse - med apostlene og samler sig om Jesu egen 
sang efter måltidet inden lidelsen. Der er næppe tvivl om, at 
Kingo her har villet skildre Jesus som den nye eller den sande 
Orfeus - den, der med sin sang virkelig kunne gøre det, som Or- 
feus også havde villet, men ikke kunne: overvinde døden med 
sang!

Adam gik af Paradis, græd for Herrens vredes ris, du igen med sang oplukker Himlens dør, og slangen sukker.
Denne sejr overføres til den enkelte kristne, så at sige ved 
homeøpati - den enkelte bønfalder om at blive stemt og samlet 
som et instrument, som det kan spilles på af musikken udefra; 
det er ikke længere den kosmiske harmoni, men frelsesdramaets 
begivenhed, der som en ny troens sang kan besejre den indre 
død:

Stem da op mit svage hjerte, stem min tunge, sjæl og ånd, at jeg synger om din smerte, stem mig med din egen hånd, at din død den blive må alt, hvad sjælen nynner på, så jeg drive kan og dræbe døden med din død på læbe.
Men denne Jesu sang er i Kingos forestilling så stærk, så af
gørende en historisk begivenhed på jorden, at selv englekorene 
må tie. Den jordiske sang bliver her et øjeblik væsentligere 
end den himmelske. Som der står i en strofe der ikke er med i 
salmebogens version:

Jesus O vor Jesus siunger O en meer end Englesang Tier alle Engle-Tunger Jesu Røst maa have Gang
Det er efter disse linjer Kingo med endnu to linjer, der har et 
yderst elementært effektivt rim, kan samle hele den gamle tra
dition og vise dens forvandling til det nye, fra himmel til
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jord, fra det metafysiske kosmos til den historiske virkelig
hed, fra det der klinger samtidig i evighed - harmonien - til 
det der klinger efter hinanden som historiens melodi. Ved den 
ene historiske begivenhed, hvor selv englekorerne må tie, sker 
den store forvandling af musikken. De to linjer lyder:

Himlens hele HarmoniSættes nu i melodi.
Hvad der blev adskilt i myten om Orfeus er her samlet igen i 
den historiske begivenhed. Hymnen har bevæget sig fra himmel og 
verdensrum ind i den fællesmenneskelige virkelighed, den kos
miske musik bliver til menneskeligt liv ved inkarnationen. Her 
bliver det hymniskes afgrænsninger ført ind i en ny, endegyldig 
grænseløshed.
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AMERIKANSKA SÅNGER I SVENSKA, NORSKA, DANSKA OCH FINSKA PSALM- 
OCH SANGBOCKER

AV INGER SELANDER

Den amerikanska sång som haft storst betydelse for utvecklingen 
av den nordiska vackelse- och frikyrkosången tillkom under 
1800-talet. Denna sång inlånas framfor allt under senare hålf- 
ten av 1800-talet. Dess spridning och betydelse biir mycket o- 
lika i de nordiska landerna. (Undersokningen inbegriper inte 
Island och Fåroarna). Sången formedias till mycket stor del ge
nom de personliga kontakter som emigranterne skapar mellan det 
gamla och det nya hemlandet. En del ansluter sig till baptism, 
metodism och senare till pingstvackelse och kommer tillbaka som 
evangelister till sit gamla hemland, som regel understodda av 
trosfrånder i Amerika. Också sjomån och sjomanspraster betydde 
mycket som formedlare av amerikansk vackelse och amerikansk 
vackelsesång. En del amerikansk sång når oss via England genom 
tidsskrifter och tidningar (1) .

I vilken utstråckning amerikansk sång sprids i Norden och 
upptas i nordiska sångsamlingar beror inte bara på forekomsten 
av kontakter med Amerika och på karismatiska ledargestalter for 
den nya våckelsen utan också på mottagarlåndernas kyrkliga 
strukturer och på arten av inhemsk fromhet och vackelse. Den a- 
merikanske sången har fått en vidare spridning och upptagits i 
storre mangd i frikyrkorna, i synnerhet bland metodister, bap
tister och pingstvanner, vilkas verksamhet formedlades och 
stoddes från Amerika. Men framvåxten av frikyrkor har varit be
roende av de olika nordiska låndernas politiska, sociala, eko- 
nomiska och religiosa strukturer, ett komplicerat nåtverk av 
relationer som hår bara kan antydas. Bildandet av frikyrkor 
blev bl a avhångigt av graden av demokrati i samhållet i stort 
och av mojligheten till foreningsbildning, vidare av graden av 
tolerans mot oliktånkande inom statskyrkan och av mojligheten 
till intim kristen gemenskap och till lekmannaaktivitet inom 
statskyrkans ram. Dessa faktorer har man ågnat storre uppmårk- 
samhet inom den nyare forskningen, medan man fram till mitten 
av 1950-talet mer betonade den kyrkohistoriska utvecklingen och 
betydelsen av personliga kontakter och karismatiska ledarge
stalter. Jag menar att såvål samhållets struktur, ekonomiskt, 
politiskt och religiost, som enskilda karismatiskt begåvade le- 
darpersoners insatser år betydelsefulla for forståelsen av
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vackelserorelsernas utformning och spridning.
I Sverige som sent demokratiserades blev frikyrkobildningarna 

storst och starkast. Kontakterna med Amerika var livliga bl a 
genom en stor utvandring. Den religiosa friheten var starkt be
skuren och mojligheterna till lekmannaaktivitet och alternativa 
samlingsformer inom statskyrkans ram var mycket små. Å andra 
sidan var det lått att bilda foreningar (2). Vid 1800-talets 
mitt var många ledande praster inom statskyrkan negativt in- 
stallda till våckelsen. Å andra sidan fanns inom denna många 
starka ledarpersoner som inte ville kompromissa. Våckelsen kon
solideredes till storsta delen i frikyrkor, i vilka den evange- 
likala anglosaxiska sången snabbt upptogs alltifrån 1850-talet. 
I sångbocker anvånda inom Svenska kyrkan kom denna sång fdrst 
in under vårt sekel.
Norge kom liksom Sverige i livlig kontakt med Amerika genom 

en hog utvandring, men det religiosa amerikanska inflytandet 
kanaliseredes annorlunda ån i Sverige. I Norge kom våckelsen i 
hog grad att stanna inom kyrkan (folkekirken), vilket berodde 
på att många pråster sjålva blev gripna av våckelsen. I Norge 
fanns ett storre mått av demokrati i samhållet over huvud och 
inom kyrkan fanns frihet for olika åsiktsriktningar och det 
fanns också mojlighet till lekmannaaktivitet och till alterna
tiva samlingsformer (3). Den evangelikala anglosaxiska sången 
vann gehor åven i kyrkliga kretsar. En stor mångd amerikanska 
sånger oversattes och de upptogs också i sångsamlingar for 
inomkyrkligt bruk (4).
Danmark demokratiserades ganska sent och dår fanns liksom i 

Sverige mojlighet till foreningsbildning, men åndå kom inte 
våckelserna att leda til frikyrkobildningar i någen storre ut- 
stråckning. Det forhållandet att Danmark år ett agrarland kan 
ha en viss betydelse, och bland bondebefolkningen fick inte 
frivilligforeningar någen storre utbredning over huvud taget. 
Men viktigare år i detta sammanhang formodligen det forhållan
det att det fanns storre utrymme for olika åsikter inom »folke- 
kirken». Behovet av andlig fornyelse hade till stor del till- 
fredsstållts genom grundtvigianismen. Folkhogskolemannen och 
den mot den kyrkliga organisationen oppositionelle pråsten 
N.F.S. Grundtvig blev i hog grad ungdomens ledare. Han blev 
upphov till en kulturoppen våckelserorelse med Ijus månniskosyn 
och ett starkt nationellt drag. Grundtvig var tolerant mot o- 
liktånkande, men han skapade en klyfta mellan sin egen religio
sa standpunkt och den individualistiska omvåndelsekristendomen.
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Från hymnologisk synspunkt ar det tydligt att Grundtvigs 
psalmdiktning med dess bibelanknytning, enklare diktion och po
sitiva månniskosyn till en del tillgodosåg behovet av en ny typ 
av psalm. Men i nyevangeliska vackelsekretsar ville man ha en 
psalm som betonade kravet på individuell omvåndelse och lade 
tonvikt vid den enskildes gudsforhållande. Dessa kvaliteer fann 
man i den pietistiske 1700-talsbiskopen H.A. Brorsons psalmer, 
som har en innerlig ton. Dessa psalmer fick en renåssans i 
vackelsekretsar från år 1830.
Uttryck for den enskildes forhållande till Gud fann man också 

men i enklare form i den anglosaxiska vackelsesången, och en 
hel del av denna sång kom att upptas i danska sångbocker, flest 
naturligtvis i de frikyrkliga sångbockerna, men åven i de sång- 
samlingar som anvåndes av våckelserorelsen inom »folkekirken» 
kom icke så få amerikanske sånger att ingå (5).

I Finland samverkade flera faktorer till att hamma bildandet 
av associativa foreningar såsom beroendet av tsar-Ryssland och 
språkfrågan. Svenska var det interna forvaltningsspråket under 
hela 1800-talet, trots att majoriteten av befolkningen endast 
behårskade finska. Eftersom de båda språken år helt olika for- 
svårades samarbetet i foreningar. Friheten for olika åsikter 
och fromhetstyper var emellertid stor inom statskyrkan, och 
många pråster var engagerade i våckelserorelserna. Impulserna 
från Sverige var livliga under hela 1800-talet och via Sverige 
kom man forst i kontakt med de anglosaxiska våckelserorelserna 
och den amerikanska våckelsesången. Frikyrkligheten fick forst 
fåste bland stadsbefolkningen i svenskbygderna. Men frikyrklig
heten har aldrig spelat någon stor roll i Finlands kyrkoliv och 
frikyrkomedlemmarna utgor i dag bråkdelar av en procent av to
talbefolkningen. Storst år pingstroreisen. Den anglosaxiska 
sången har i mycket obetydlig utstråckning vunnit insteg i i- 
nomkyrkliga sångbocker (6).

Både i Norge och Finland visade man en storre oppenhet gente- 
mot de nya verksamhetsformer som våckelsen medforde. Man gav i- 
nom statskyrkan lekmånnen storre frihet att delta i och utforma 
forsamlingsarbetet. Vidare har man inte haft ett snåvt psalmbe- 
grepp. I Sverige å andra sidan hade man under hela 1800-talet 
ett mycket stramare psalmbegrepp ån i de ovriga nordiska lån- 
derna och i Den svenska psalmboken från 1819, som var den offi
ciella under hela 1800-talet, gavs inget utrymme åt den pietis
tiska våckelsesången. Kravet på folklig andlig sång, såvel av 
svenskt som anglosaxiskt ursprung sokte man sedermera till-
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fredsstalla genoxn et tillågg till psalmboken 1921.
Av flera orsaker kommer jag i fortsattningen att i huvudsak 

beskriva den amerikanska sångens spridning och inflytande i 
Sverige men under jamforelser med de ovriga skandinaviska lan- 
derna, dar så år mojligt. I Sverige, dår det amerikanska infly
tandet blev storst, finner vi det storsta antalet inlånade sån- 
ger och det storsta antalet anglosaxiska melodier anvånda till 
nyskrivna sångtexter. En konkret, praktisk orsak till at jag 
måste koncentrere mig till Sverige år att det endast år inom 
svensk hymnologi som man studerat den frikyrkliga sången - och 
dårmed de anglosaxiska inlånen - i storre skala (7).

Det var framfor allt genom två sångbocker som den anglosaxis
ka evangelikala sången spreds i Sverige på bred front under 
1800-talets senare hålft: Pilorimssånaer som trycktes 1859 (del 
2 1860) och Sånaer till Lammets lof. som utkom håftesvis 1875- 
1881. Med Pilgrimssånqer skedde genombrottet av anglosaxisk e- 
vangelikal sång i Sverige. Denna sångbok utgavs av broderna Per 
och Gustav Palmquist, som anslutit sig till baptismen. De båda 
broderna blev pionjårer for sondagsskolan i Sverige. Gustav 
Palmquist, som var skollårare och engagerad i den nyevangeliska 
våckelsen, kallades till Amerika som predikant for svenska im
migranter år 1851. Dår overgick han till baptismen, och då han 
1857 återvånde till Sverige blev han en av lederna for bap- 
tistrorelsen. Från Amerika hade han med sig anglosaxiska sån- 
ger, som han oversatte och samlade i en sångbok, Pilgrimssån- 
ger. Sångboken var avsedd for den baptistiska verksamhetens be
hov, men den blev en exempellos framgång och koptes i våckelse- 
kretsar over hela landet. Den omtrycktes fram til 1886 i en 
mångd upplagor i sammanlagt 400.000 exemplar. Den spreds också 
till de ovriga nordiska lånderna. De fleste av de oversatta 
sångerna hade Palmquist tagit från Dowlings sångbok, tryckt i 
New York 1849. (A new collection of Hvmns. Designed especially 
for Use in Conference and Prayer Meetings, and Family Worship.
By John Dowling) (8). En del av dessa sånger ingår alltjåmt i 
nordiska sångsamlingar, t ex »Jag år fråmling, jag år en pil- 
grim» (I'm a pilgrim, I'm a stranger) av Mary Dana Shindler.

Den andra sångsamlingen som spred anglosaxisk sång i vida 
kretsar var som nånnts Sånger till Lammets lof. Den utgavs av 
fil. dr Erik Nystrom, som under olika perioder av sitt liv var 
verksam inom Svenska Missionsforbundet och Baptistsamfundet. 
Storre delen av sångerna i denna håftesvis utgivna sångsamling 
var håmtade från den amerikanske sångarevangelisten Ira D. San-
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keys repertoar, som samlades och successivt utgavs från 1873 
till 1903 under beteckningen Sacred Songs and solos. Sankey var 
som bekant sångare vid den framgångsrike amerikanske vackelse- 
predikanten Dwight L. Moodys moten, bl a under dennes kampanjer 
i England under 1870-talet. Sankeys gospelsånger oversattes av 
flera svenskar, men Nystroms dversattningar blev mest populara. 
Sankey-sångerna oversattes också i urval i flera omgångar till 
danska och norska. Till Finland spreds de både via finlåndare 
som besokt Sverige och via emigranter som återvånt från Amerika 
for att evangelisera i de nordiska lånderna. Sankeys sånger 
blev mycket populara och ingår i viss utstråckning alltjåmt i 
våra sångsamlingar, ofta i flera varianter. Av forlagspolitiska 
skal måste man i regel gora nyoversattningar for varje sångsam- 
ling, och på så satt uppkom en mångd olika versioner, en forbi
string som forst 1980-talets ekumeniska psalmarbete rått bot 
på. Som exempel kan namnas »Med starka kårleksband Guds folk 
forenas hår» (Blest be the tie that binds) av J. Fawcett.

Då de olika frikyrkorna stallde samman egna sångbocker for 
sin verksamhet upptogs en hel del av sångerna från Pilarimssån- 
qer och Sånger till Lammets lof. men man oversatte också en 
stor mångd andra anglosaxiska sånger, sårskilt inom Svenska 
baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Svenska Missionsforbundet. 
Med pingstvåckelsen kom en ny våg av amerikansk gospel till 
Norden. Frålsningsarméns sånger utgors också till stor del av 
anglosaxisk gospel, men arméns sånger som ofta tillkommit inom 
de egna leden har sålian spritts till andra samfund.

Såvål den anglosaxiska sången i Pilgrimssånger och Sånger 
till Lammets lof som den frikyrkliga sången under slutet av 
1800-talet och under 1900-talets forrå hålft utmårks av en hog 
frekvens av vissa symboler och motiv (9) . Till dessa hor bilden 
av livet som en pilgrimsvandring och bilden av himlen som ett 
hemland som man långtar till, vidare framstållningen av Jesu 
ledning och av Jesus som en van. Sårskilt pilgrimsmotivet har 
tilldragit sig stort intresse, och man har frågat sig varfor 
just detta motiv fick en så stor genomslagskraft i våckelsesån- 
gerna alltifrån 1800-talets mitt och långt in på 1900-talet. 
Till stor del kom sånger med detta motiv till os från England 
och Amerika. En anledning till att motivet år så vanligt i den 
anglosaxiska sången år troligen att emigrationerna gjorde bil
den av livet som en pilgrimsresa sårskilt aktuell och immigran
ternas hemlångtan blev en parallell till den kristnes långtan 
till himlen. Detta var ett bildspråk som tilltalade engelska
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och nordiska immigranter i lika hog grad som de kvarvarande i 
hemlandet.

Bilden av himlen som ett fosterland eller hemland stimulera
des också av nationalismen, som var en av 1800-talets barande 
idéer. Det skrevs en mangd fosterlandssånger i Norden och en 
del av dessa omdiktades till andliga sånger. Den litteråra ro- 
mantiken gav naring åt tanken på ett sjålens urhem, ett hem
land. Forestållningen om den himmelska hårligheten måste också 
ha varit en trost under fattigdom och svalt bland de såmst lot- 
tade i samhållet. Socialisterna anklagade våckelsefolket for 
att långta till himlen i stållet for att foråndra det jordiska 
fosterlandets struktur. Jag tror emellertid att våckelsens es- 
katologiska karaktår betydde mycket for pilgrims- och hemlands- 
motivets popularitet. Om den enda anledningen till dess popula
ritet var yttre betryck skulle man kunna tycka, att vi som le
ver under hot om ett totalt utplånande av hela månskligketen, 
skulle finna trost i sånger om himlen, men dessa sånger har en 
starkt sjunkande popularitet. Håremot kan man invånda att det 
år båttre att kåmpa for overlevnad ån dromma sig bort, men det- 
ta problemkomplex leder for långt från åmnet.

De fiesta och de mest spridda av de sångbocker som gavs ut i 
Sverige 1850 till 1920 ingår i en sångregistrant, som jag har 
utarbetat for att anvånda som underlag for studium av de ideo
logiska brytningarna mellan folkrorelserna sådana de framtråder 
i sången under det expansiva skedet (10). Forutom våckelse- och 
frikyrkororelsernas sång ingår sånger från nykterhetsrorelsen 
och arbetarrorelsen i undersokningen. En mycket stor del av de 
ca 9.000 olika sångerna i de 138 sångbocker som indexerats be
står av oversåttningar från engelskan. Hur stor del av dessa 
som har angloamerikanskt ursprung år svårt att såga, eftersom 
många år svåra att attribuera. Den mest frekventa av alla dessa 
sånger er emellertid den amerikanska »Verka, ty natten kommer» 
tått foljd av Martin Luthers psalm »Vår Gud år oss en våldig 
borg«. Till de mest frekventa sångerna hor ytterligare tre ame
rikanska, nåmligen »Stå upp, stå upp for Jesus« (Stand up, 
stand up for Jesus) av George Duffield, »Rådda de doende, lyft 
dem som sjunka» (Rescue the perishing, care for the dying) av 
Fanny Crosby och »Fast i Herrens sanning stå« (Standing by a 
purpose true) av Philip Bliss. Alla de nåmnda sångerna år myck
et frekventa i nykterhetsrorelsens sångbocker, och de båda mest 
populåra år vanligare i nykterhetsrorelsens sångbocker ån i 
våckelserorelsens. En fast organiserad nykterhetsrorelse - I0GT
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(International Order of Good Templars), Templarorden, National- 
godtemplarorden. Blå bandet och Vita bandet - grundades i Sve
rige av månniskor som kommit i kontakt med nykterhetsrorelsen i 
Storbritannien eller Amerika. I flera fall hade de anknytning 
till våckelserdrelsen, och påfallande ofta har samma personer 
arbetet både for spridande av vackelse och nykterhet.
Bland de tio mest frekventa av de ca 4.500 olika melodierna 

finns fyra amerikanska. Den oftast forekommande i hela materia
let år Lowel Masons melodi Hebron, som anvånds till 69 olika 
texter. Flera av dessa år oversåttningar från engelskan. Melo
din Hebron blev kånd i Sverige genom Pilqrimssånaer. och redan 
dår anvånds den till flera texter.
Georg Webbs melodi Webb, som skrevs till George Duffields 

sång »Stand up, stand up for Jesus», anvånds till 54 olika tex
ter av vilka nåstan hålften år nykterhetssånger. Om de senare 
redan i de engelske fårlagorna varit forenade med denne melodi 
har jag inte kunnat utforska.
William Bradburys melodi Even me till Elizabeth Codners sång, 

»Lord, I hear showers of blessing« (Gud, jag hor hur torra lån- 
der), publicerades forst i Sånaer till Lammets lof och fick 
snabbt stor spridning. Den anvåndes i det indexerade materialet 
till 32 olika texter av vilka 6 år nykterhetssånger. Också Cod
ners text blev mycket populår och forekommer i många olika 6- 
versåttningar. Till lika många texter (32) anvånds Charles C. 
Converses melodi Erie skriven till »What a friend we have in 
Jesus« (Vilken vån vi har i Jesus) . Av dessa år 10 nykterhets
sånger.

Såvål amerikanska texter som melodier blev alltså mycket po- 
pulåra i Sverige, och de har givetvis påverkat den inhemska 
sången både vad texter och melodier betråffar. En hel del av de 
amerikanska sånger, som ingår i de svenska sångbocker som pu
blicerades mellan 1850 och 1920, finns alltjåmt kvar i nu an- 
vånda sångbocker. Vid de revisioner som gjorts under de senaste 
decennierna har emellertid de aldre frikyrkorna (inklusive EFS) 
uteslutit många pilgrims- och hemlandssånger liksom sentimenta
la sånger med motivet Jesus som vån och trdstare, vidare mili
tanta, marschartade sånger och sånger om Jesu återkomst. Inom 
pingstvåckelsen liksom inom de ovriga mer fundamentalistiska 
samfunden år emellertid dessa sånger alltjåmt vanliga och hor 
till den aktiva repertoaren. Motsvarande gåiler for de ovriga 
nordiska lånderna. Enligt det Index over den kristna fdrsam- 
linossånaen i Sverige (tr. 1979) som jag utarbetade for Svenska



47

kyrkans psalmkommitté och den ekumeniskt sanunansatta psalmkoxn- 
mittén Sampsalm var Lydia Baxters sång »Jeg vet en port, som 
oppen står» (There is a gate that stands ajar) den mest spridda 
amerikanska sången fram till 1986-87, då nya sångbocker togs i 
bruk. Den ingår i samtliga 14 sångbocker som jag har indexerat. 
Den amerikanska fdrfattare som år representerad med flest sån- 
ger år Fanny Crosby. Av de 31 sånger som finns med av henne hor 
»Jesu kår, gå ej forbi mig» (Pass me not, o gentle Saviour) , 
»Hela vågen går han med mig» (All the way my Jesus leads me) 
och »Trygg i min Jesu armar» (Safe in the arms of Jesus) till 
de mest spridda.
Amerikanska melodier har också varet mycket populåra, åven om 

man inom de åldre frikyrkorna successivt har ersatt melodier i 
gospelstil med koraler och mer hdgståmda svenska melodier. Det- 
ta år ett led i ett allmånt nårmande till Svenska kyrkans ut- 
formning av gudstjånsten. Av de 20 mest frekventa kompositorer- 
na år dock nåstan hålften amerikaner: Lowell Mason, P.P. Bliss, 
W. Bradbury, W.H. Doane, I.D. Sankey, J. McGranahan, W.J. Kirk
patrick och R. Lowry. I forsamlingssångbockerna fanns alltså 
ånnu ett betydande inslag av amerikansk våckelsesång av åldre 
typ. Framfdr allt inom pingstroreisen kan man också tala om ett 
betydande inflytande från nyare amerikansk populårmusik, det 
gåiler också den sång som anvånds i vanliga gudstjånster (11). 
Den repertoar som hor till ungdomsgrupperna och vissa solister 
och som sprids i stor skala genom grammofonskivor och massmedi
er år av en annan art. Den år mycket influerad av »country and 
western« stil eller jazzinspirerad. Till denna repertoar hor 
också negro spirituals. En del sånger sjunges på engelska lik- 
som inom den profana popsången.
Aldre våckelsesånger kan också sjungas »upp-poppade» eller 

med jazzinspirerat ackompanjemang. Den renåssans som baptist- 
predikanten, tapetseraren och kolportdren Joel Blomqvists pil- 
grimssång »O, hur saligt att få vandra» (tr 1876) har fått de 
senaste åren beror såkerligen på den grammofoninspelning som 
gdteborgsmusikern Leif Strand arrangerade tillsammans med några 
av våra skickligaste jazzmusiker och en vålsjungande kor (Sor
gen och alådien. Proprius 7710). Melodin som alltjåmt år vål- 
kånd i Amerika komponerades av Robert Lowry till hans egen pil- 
grimssång »Shall we meet beyond the river«. Blomqvist sång in
går nu men med traditionellt arrangemang, bland några andra 
gospelsånger i Den svenska psalmboken. 1986.

I tre av de nordiska lånderna, Norge, Finland och Sverige har
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nya psalmbocker antagits av folkkyrkorna under 1980-talet. Jag 
skall avsluta oversikten med att visa på det amerikanska infly- 
tandet i dessa bocker.
Norsk salmebok. som antogs 1984, innehåller 14 texter av 13 

amerikanska forfattare. De fiesta år hållna i psalmstil, dvs år 
inte gospelsånger, vilket år notervårt. Jåmsides med gospelsån- 
ger från 1800-talet av Philipp Bliss och Fanny Crosby finns 
psalmer av 1900-talsforfattare som Georiga Harkness och Anasta
sia von Burkalov. I flera fall har man forsett de amerikanska 
texterna med norska, engelska eller tyska melodier. De 17 ame
rikanska melodierna (av 14 kompositorer) år dåremot som regel 
forenade med engelska eller amerkanska texter. De fiesta tex
terna och melodierna liksom kombinationerna år vålkånda också i 
Sverige, t ex Toplady/Hastings "Klippe, du som brast for meg".

I Finland har man inom den lutherska kyrkan fått två nya 
psalmboker 1986, en finskspråkig och en svenskspråkig. Den for
rå, Suomen Evankelis-lutherilaisen kirkon. Virsikiria. innehål
ler inga amerikanska texter. Amerikanska sånger har endast i 
liten utstråckning vunnit insteg i våckelsekretsar inom finska 
kyrkan. I psalmboken har man endast tagit upp några melodier, 
åtta stycken (inklusive två negrospirituals), endast i ett fall 
med en vålkånd text-melodikombination, Sarah Adams "Nårmare Gud 
till dig" med melodi av L Mason. Två av melodierna står endast 
som alternativ. Ett par melodier av de i våckelsekretsar vål
kånda kompositorerna Bliss och Doane anvånds till finska texter 
från 1970-talet (nr 603 resp. 249; i den finlandssvenska psalm
boken i svensk oversåttning). Åven ett par negrospiritual-melo- 
dier anvånds till texter från de senaste decenniernas nyskapan- 
de (nr 104 och 516). Amerikanska melodier har alltså tillvunnit 
sig en viss popularitet, medan man inte brytt sig om texterna. 
&r anledningen till detta att sbka i det finska språkets struk
tur? Finskans uppbygnad med mycket långa ord med åndeiser i 
stållet for prepositioner gbr att det kan vara svårt att hålla 
oversåttningen inom originalets strofram och rytm. Men denna 
tes håller kanske inte riktigt, eftersom man kan konstatera att 
den svenskspråkiga psalmboken, Svensk psalmbok for den evanae- 
lisk-lutherska kvrkan i Finland. 1986, endast innehåller 4 ame
rikanska texter men 17 melodier. Generellt har man i Norden lå
nat in fler amerikanska melodier ån texter och anvånt dem till 
texter från andra håll.

Den svenska psalmboken. som antogs 1986, består av 700 psal
mer inklusive, psaltarpsalmer och cantica, bibelvisor och kanon
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samt liturgiska sånger. De forstå 325 numren, som ar en gemen- 
sam del for flera sångbocker, har tillkommit i samarbete med 14 
andra trossamfund (svenska frikyrkor och vackelserorelser samt 
Katolska kyrkan) efter forebilder från Tyskland, Holland, Kana- 
da och Australien, men i inget land har man hittills fått så 
bred uppslutning som i Sverige. Sett ur et ekumeniskt perspek
tiv ar det gladjånde att kyrkorna lyckats enas om inte mindre 
ån 325 psalmer, vilket bor jamforas med de 10 som var gemensam- 
ma, då arbetet borjade 1978. Också i den andra delen av psalm- 
och sångbockerna år åtskilliga gemensamma (12).
Amerikanskt ursprung har 14 sångtexter och 30 melodier i den 

gemensamma delen. Texterna år med ett undantag våckelsesånger. 
Inte mindre ån fyra år skrivna av Fanny Crosby.

I den andra delen av Den svenska psalmboken (nr 326-700) 
finns sex melodier och fem texter (inklusiva en negro spiritu
al) med amerikanskt ursprung: en doppsalm av Pamela-Ray Yeager- 
Maloney, en psalm till de hådangångnas minne av F L Hosmer, en 
nattvardspsalm av R J Stamps samt en sång som inforlivades med 
den svenska sångskatten via Sankeys sånger, "Verka tilis natten 
kommer" (Work for the night is coming) av Annie Coghill, vilken 
trots att den också finns i Psalmer och sånger inte finns i den 
gemensamma forstå psalmboksdelen. Parentetiskt kan anmårkas att 
det år en av de få amerikanska sånger som alltjåmt finns i 
skilda oversåttningar, den ena accentuerande kallelsetanken och 
efterfoljelsen, den andra vittnesbord, tjånst och mission. En- 
dast den forrå finns i Den svenska psalmboken (del 1), medan 
Psalmer och sånger har båda. Den svenska psalmboken innehåller 
betydligt flera amerikanska sånger av gospeltyp (och våckelse
sånger over huvud taget) ån de ovriga nordiska lutherska kyr- 
kornas psalmbocker, vilket år en naturlig foljd av samarbetet 
med frikyrkorna (13).

I Danmark har man ånnu inte fått någon ny psalmbok. Den nyut- 
gåva som kom 1988 var visserligen reviderad, men revisionen be- 
rorde inte psalmtexterna eller koralerna. Arbetsgrupper har e- 
mellertid senare tillsats for att forbereda arbetet på en ny 
psalmbok, men någon officiel psalmkommitté finns ånnu inte. Tre 
halvofficielle kommittéer, representerande olika fraktioner och 
fromhetsriktningar inom danska kyrkan, har tidigare utarbetat 
var sitt supplement, som alltså inte satt några spår i den ny- 
utgivna psalmboken. Inget av supplementen innehåller någon ame
rikansk sång. Merparten av medlemmarna i den danske kyrkan i 
dag torde vara obekanta med amerikanska sånger av våckelsetyp
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om man inte skall råkna Annie Coghills nyssnamnda sång, som 
dock tolkats i linje med den lutherska kallelsetanken. Ameri
kanske sånger har aldrig slagit igenom på samma sått som i Sve
rige och Norge.

Sammanfattningsvis kan man saga att det amerikanska inflytan- 
det år mycket varierande i de nordiska lånderna. Det år också 
olika till art och styrka i ett och samma land under olika 
tidsperioder och inom olika religiosa grupper och for olika ty
per av gudstjånster. Under senare hålften av 1800-talet upptogs 
amerikansk sång huvudsakligen av grupper som religiost och so
ciologiskt var att betrakta som protestgrupper i opposition mot 
det etablerade samhållet. I dag har den amerikanska sången och 
musiken sin hemvist framfor allt inom ungdomskulturen, som så- 
våll till sin religiosa som profana del år mycket starkt influ- 
erad från USA. Men om man undantar pingstroreisen och några an- 
dra samfund av liknande karaktår upptas i våra dagar mycket li- 
te av amerikansk andlig sång for bruk i kyrkornas regelbundna 
gudstjånstliv. Till de fiesta sångbocker som stålis samman for 
gudstjånstbruk håmtar man material från andra håll ån Amerika. 
Men en del av den våckelsesång som overfordes under 1800-talets 
senare hålft hor idag till det gemensamma arvet for många sam
fund.

Noter:

1. Bakgrundslitteraturen innefattar foljande: G. Westin, The 
Free Church through the Ages. Nashville, Tenn. 1958, G. 
Westin, Den kristna friforsamlinaen i Norden. Frikvrkliqhe- 
tens uppkomst och utvecklina. Stockholm 1956, Ch.H. Smith, 
The Hvmnodv of the Free Churches of Scandinavia. (Diss.) 
Minneapolis, Minn. 1968. Smith ger en overskådlig presenta
tion. For en skandinav år det intressantast at folja redo- 
gorelsen for de många personliga kontakterna mellan Amerika 
och Skandinavien. Å andra siden år beskrivningen av sång- 
skattens utveckling stållvis något forvirrande, huvudsakli
gen beroende på bristande tillgång till bakgrundslittera
tur. Smith stoder sig på Oscar Lovgrens forskning och har 
inte konsulterat standardverk t ex av Emil Liedgren och Al
lan Arvastson.

2. T. Jansson, Samhållsforåndrina och sammanslutninasformer. 
Det frivilliaa foreningsvasendets uppkomst och spridninq i
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Husbv-Rekarne från omkring 1850 till 1930. Acta Universitas
Upsaliensis Studia Historica Uppsaliensis 124. Uppsala 
1982. Jansson gor narmast en lokalstudie av frivilligorga- 
nisationernas uppkomst och utveckling. I likhet med andra 
sociala fenomen kan inte dessa processer studeras isolerade 
och det ar darfor nodvandigt att referera till en vidare 
kontext, dvs det samhålle i forandring inom vilket dessa 
uppkommer. Jansson vidareutvecklar amnet i Adertonhundrata- 
lets associationer: forskning och problem krinq ett sorang-
fullt tomrum eller sammanslutninasprinciper och forenings-
formationer c:a 1800-1870. Studia historica Uosaliensia
139. Uppsala 1985. - Se Också S. Lundkvist, Folkrdrelserna 
i det svenska samhallet 1850-1920 (Stockholm 1979), som be- 
traktas som standardverket for folkrorelseforskare.

3. Jansson 1982, s. 17-20.

4. L. Anestad, Kristen sang og musikk. Bd I-II. Oslo 1962, 
1964. Detta lexikon innehåller uppgifter om de amerikanska 
sånger som finns representerade i norska psalm- och sång- 
bocker.

5. Den enda oversikten over amerikansk sång i Danmark ar en o- 
publicerad magisteruppsats av Alma Brockdorff: »Angelsach- 
siske sange i dansk oversættelse 1837-1972».

6. S. Soukunnas, Siionin Kannel 1874-1892. (Diss.) Helsinki 
1982. (With a Summary in English: Siionin Kannel 1874-1892. 
A study on the genesis, sources, and structures of the song 
book as well as origins of the songs and tunes involved). 
Soukunnas undersoker endast en sångbok, Zions sånger. som 
anvants av den evangeliska roreisen inom den evangelisk-lu- 
therska kyrkan i Finland. - En analys av de sångbocker som 
anvants av våckelserorelserna inom den lutherska kyrkan i 
Finland inkluderas i en dissertation av P. Soujanen, Fin
nish Folk Hvmn Singing. Study in music anthropology. Tam
pere 1984.

7. En solid grund har lagts av Oscar Lovgren, pastor inom 
Svenska Missionsforbundet. Hans mest betydande forskning 
har sammanfattats i Psalm- och sånalexikon. Stockholm 1964.
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8. S.Å. Selander, »Den nva sånaen». Den anqlosaxiska vackelse- 
sånqens genombrott i Sverige. Bibliotheca Theoloaiae prac-
ticae. (Diss.) Lund 1972. Den sångbok som har satts i fokus 
år Pilorimssånger.

9. S.Å. Selander jamfor PiIgrimssånger med aldre pietistiska 
och hernhutiska sångbocker. I min egen avhandling jamfor 
jag de storsta frikyrkosamfundens sångbocker från forstå 
hålften av 1900-talet med Den svenska psalmboken från 1937. 
Samfundssångbockerna jamfors också inbordes. (»O. hur sa
ligt att få vandra». Motiv och symboler i den frikvrkliqa 
sången. Stockholm 1980) Motiven piIgrimsvandringen och det 
himmelska hemlandet har jag studerat mest ingående.

10. Under de senaste åren har jag arbetat med projektet »Den 
unisona sången i folkrorelserna 1850-1920». Som grundval 
for analyser och jåmforelser har jag uppråttat en regi
strant som omfattar såval text- som melodiborjan. Den kom
mer att kopieras till Svenskt Visarkiv i Stockholm for att 
bli tilgånglig åven for andra forskare.

11. Musikens sociala funktion i en lokal pingstforsamling år 
ånnet for S.M. Thorséns avhandling, »Ånde skon. kom till 
mei». En musiksocioloqisk analvs av musiken i Gotene Fila-
delfiaforsamling. Skrifter från musikvetenskapliga institu
tionen. Goteborg 1980, nr 5.

12. Den forstå psalmboksdelen år resultat av ett samarbete 
mellan Svenska kyrkan, Adventistsamfundet, Evangeliska Fos- 
terlands-Stiftelsen, Fribaptistsamfundet, Frålsningsarmén, 
Helgelseforbundet, Katolska kyrkan i Sverige, Liberala ka
tolska kyrkan, Metodistkyrkan i Sverige, Pingstroreisen, 
Svenska Alliansmissionen, Svenska baptistsamfundet, Svenska 
Frålsningsarmén, Svenska Missionsforbundet och orebromissi- 
onen. Nio av samfunden (Adventistsamfundet, Fribaptistsam
fundet, Helgelseforbundet, Metodistkyrkan i Sverige, Sven
ska Alliansmissionen, Svenska baptistsamfundet. Svenska 
Frålsningsarmén, Svenska Missionsforbundet och orebromissi- 
onen har gemensamt gett ut Psalmer och sånger. 1987, i vil- 
ken aIltså de forstå 325 numren år gemensamma med Den sven
ska psalmboken. Aven pingstroreisens, katolska kyrkans och 
Frålsningsarméns nya sångbocker har denna forste del. Evan-
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aeliska Fosterlands-Stiftelsen anvander Den svenska psalm-
boken med ett tillagg.

13. Psalmer och sånger del 2 innehåller 59 amerikanska texter 
och 96 melodier.
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GUDSTJENESTE SOM MUSIKTEATER

AF NILS HOLGER PETERSEN

Der er ikke noget overraskende i at konstatere, at musik altid 
har været anvendt i forbindelse med kristen gudstjeneste, ja at 
den kristne anvendelse stammer fra den jødiske ved tempel- og 
synagogegudstjenester, processioner m.m. Der er tale om et al
ment religions- og musikhistorisk faktum.

Langt mindre almindelig kendt er det til gengæld, hvordan den 
vestlige gudstjenestesang trådte ud af sin rolle som folkelig, 
traditionel bærer af det rituelle og bragte nye aspekter ind i 
den teologiske forståelse af gudstjenestesangen, som havde ud
viklet sig siden oldkirken. Her opfattedes sangen som værende i 
direkte forbindelse med englenes stadige lovprisning af Gud, et 
formidlende led mellem Himmel og Jord, og samtidig som udtryk 
for, hvordan lovsangens allerdybeste glæde ikke kunne dækkes 
gennem ord. Ordløse melismer (melodiske udfoldelser på enkelt
stavelser) betegnedes som iubilus: de var udtryk for den dybe
ste glæde, som mennesket ikke selv kunne forstå (Augustin), der 
strømmede ud af dets sind. I fænomenet jubilus kommer lovsan
gens metafysiske placering i oldtid og middelalder særlig 
stærkt til udtryk. (1)

I det 8.-9. århundrede toner et nyt aspekt frem: Sangen som 
formskabende. teologisk udtryksmiddel, der på sine præmisser 
udgør en parallel til det poetisk-teologiske arbejde med litur
giens tekstlige led og forsåvidt også til det teologisk-filoso- 
fiske arbejde med at opbygge en sammenhængende, systematisk 
tolkning af kristendommen.

Et bemærkelsesværdigt eksempel på denne formskabende holdning 
i arbejdet med liturgien, der naturligvis forenede den tekstli
ge, musikalske og ceremonielle formning, finder man i en række 
manuskripter fra det 10. århundrede i en kort dialog til påske
dag, anført lidt forskelligt i forskellige manuskripter (og 
forskellige geografiske områder). Det er det århundrede, hvor 
kirkesangen i stort omfang findes noteret i liturgiske manus
kripter, skønt endu ikke i en nøjagtig notation. Den korte dia
log, Ouem auaeritis - dialogen efter dens begyndelseslinie: 
Ouem auaeritis in sepulchro. o Christicolae? (Hvem søger I i 
graven, I tilhængere af Kristus?), udgør begyndelsen på en tra
dition med både små og store liturgiske musikdramaer, der skab
tes over en periode på ca. 500 år - i adskillige udformninger
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og baseret på forskellige bibelske beretninger, men hvor op
standelses-ceremonien med Quem quaeritis-dialogen som kerne, 
(skønt gennem århundrederne udfoldet i både korte, traditionel
le, og langt mere omfattende versioner), udgør langt den stør
ste gruppe (med over 800 overleverede manuskript-versioner) . 
(2) .
Der var - så vidt vides - ikke nogen egentlig dramatisk le

vende tradition i det 10. århundrede, bortset fra de helt fol
kelige gøgler- og mimetraditioner. Det antikke drama var flere 
århundreder forinden ophørt med at blive spillet. Der har højst 
været en litterær interesse for klassisk latinsk dramatik i li
ve, (jvnfr. den tyske kanonisse Hrotsvitha von Ganderheim - 
født ca. 935 - der mod slutningen af århundredet skrev en række 
kristne komedier, der udtrykkeligt har Terentius' komedier som 
forbillede, og som måske slet ikke har været opført, men kun 
anvendt som læsedramaer, evt. som oplæsning til mimede opførel
ser) . Helt uafhængig af noget klassisk litterært forbillede er 
den korte Quem quaeritis-dialog en gennemført musikaliseret di
alog - tekstligt formet ud fra evangeliernes beretning om kvin
dernes møde med englen ved den tomme grav påskemorgen. Måske 
var der fra begyndelsen tale om et ultrakort musikdrama, måske 
en blot sunget dialog, der snart blev udformet som et egentligt 
drama, og som var en del af liturgien til påskedag.

Det tidligst bevidnede eksempel på denne dialog, hvor der ud
trykkeligt er tale om et spil, er overleveret i Reqularis Con
cordia Analiae Nationis Monachorum Sanctimonialiumaue. den fæl
les Reael for Englands munke og nonner, der omkring 970 blev 
vedtaget på et møde i Winchester i Sydengland. Dokumentet for 
denne for Englands klostervæsen betydningsfulde reform, der på 
mange måder er forbundet med det 10. århundredes klosterrefor
mer på kontinentet, er overleveret - først og fremmest - gennem 
to afskrifter fra det 11. århundrede, der nu befinder sig på 
British Library i London. Her finder man Quem quaeritis - cere
monien anført under tidebønnen Matutin. der påskedag blev sun
get lige før daggry, og som uden ophold mundede ud i morgenti- 
debønnen Laudes. I det 10. århundrede møder man to hovedtyper 
af matutin påskemorgen, en kortere (romersk, sækular) og en 
længere (monastisk), og det betones i dokumenter, at der er ta
le om den korte version med (kun) l nocturne bestående af 3 
salmer og 3 læsninger med deres responsorier (rigt udformede 
solosange med salme-vers som svar - oprindeligt sunget af me
nigheden, på denne tid af koret). Under det tredje responsori-
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uxn, der refererer kvindernes gang ud til Jesu grav for at salve 
hans legeme, forordner Reaularis Concordia, at 3 brødre iklædt 
kapper og med røgelseskar i hænderne skal gå ("idet de skal 
ligne nogle, der søger noget") hen mod "gravens sted", sandsyn
ligvis et alter, hvor det kors, der blev tilbedt langfredag, 
var blevet begravet, og som umiddelbart inden Matutin er blevet 
forordnet fjernet og sat tilbage på sin normale plads. En fjer
de munk skal på det tidspunkt være på plads ved "graven", i- 
klædt en alba, (den hvide, enkle klerikale dragt) og med en 
palme i hånden. (3).
Regularis Concordias Quem quaeritis-ceremoni er anført uden 

musik; der er tale om et dokument af en anden art end de litur
giske manuskripter, hvor dialogen normalt er overleveret (med 
sin musik). Til gengæld er de - forkortede - tekst-dele sat ind 
i en kommenteret redegørelse for forløbet, som i sig selv er af 
så umiddelbar interesse, at jeg her giver (resten af) beskri
velsen af det korte spil i (min egen) oversættelse:

"Det, der sker, er i efterligning af englen, som sad i gra
ven, og af kvinderne, der kom med vellugtende salver påskemor
gen til Jesu grav. Når derfor den siddende ser de tre nærme 
sig, som vildfarne, der søger efter noget, skal han begynde at 
synge i midterlejet med blid stemme: Quem guaeritis? Når dette 
er sunget helt til ende, skal de tre svare med en mund: Ihesum 
Nazarenum. Han til dem: Non est hic. Surrexit sicut praedixe- 
rat. Ite. nuntiate auia surrexit a mortuis. (Han er ikke her. 
Han er opstanden fra de døde). På denne befaling skal de tre 
vende sig til koret og synge: Alleluia. Resurrexit Dominus. 
(Halleluja. Herren er genopstanden) . Når det er sunget, skal 
han som sidder (dvs englen) synge antifonen Venite et videte 
locum (Kom og se stedet) , som om han vil kalde dem tilbage. 
Mens han synger disse ord, skal han rejse sig og løfte dækket 
og vise dem stedet, hvor korset ikke længere er, men hvor kun 
linklæderne ligger, med hvilke korset var omviklet. Når det er 
blevet betragtet, skal de lægge røgelseskarrene, som de har bå
ret på, i denne grav, og de skal tage linklædet og række det 
frem mod kieresiet, og de skal synge denne antifon, som om de 
vil vise, at Herren er opstanden og ikke længere er indhyllet i 
det: Surrexit Dominus de sepulchro. (Herren er opstanden af 
graven), og de skal lægge linklædet på altret.
Når antifonen er færdig, begynder prioren, idet han glæder 

sig over vor konges triumf, at han efter at have besejret døden 
er opstanden, hymnen Te Deum laudamus. (Dig, Gud, lover vi);
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når den er begyndt, ringes alle klokker samtidig. Efter hymnens 
slutning skal præsten synge verset Surrexit Dominus de sepul
chre helt igennem (NB! her er tale om en anden version af den 
samme tekst, her som såkaldt versikel med svar), og påbegynde 
Matutin (NB! = Laudes, der er nogen glidning i terminologien på 
denne tid) med Deus in adiutorium meum intende.11

Dette korte påskedrama har rejst en lang række spørgsmål, der 
endnu ikke har fundet ganske tilfredsstillende svar. Det drejer 
sig dels om oprindelsen af dette drama og dels om tolkningen af 
det i forhold til liturgien, i hvor høj grad dramaet betegner 
et brud i forhold til dennes fundamentale karakter. Afhængig af 
synsvinkelen har forskere betonet det dramatisk nyskabende, men 
derved hævdet et lidt problematisk skel for at understrege be
gyndelsen af udviklingen frem mod det moderne europæiske tea
ter, eller de har betonet, at Quem quaeritis - ceremonien er 
ren liturgi - på bekostning af sammenhængen med den senere dra
matiske udvikling af selve påskedramaet. Hvordan den korte ce
remoni er blevet til er ikke let at afgøre, for de tidlige kil
der er på mange måder forvirrende med 24 manuskripter, der en
ten selv er fra før år 1000 eller (for ganske fås vedkommende) 
fremtræder som direkte afskrifter af sådanne (bl.a. Regularis 
Concordia), og som har Quem quaeritis - dialogen i 3 forskelli
ge liturgiske placeringer - tilsyneladende i stærk sammenhæng 
med manuskripternes geografiske herkomst. (4).

De 3 forskellige placeringer er dels den omtalte umiddelbart 
før afslutningen af Matutin. dels 2 forskellige i (større eller 
mindre) tilknytning til påskedags messe, enten som trope (dvs 
udsmykkende tilføjet, her: indledende sang) til introitus eller 
anført ved processionen inden messen, sandsynligvis så opført 
ved et såkaldt sepulchrum Domini, et gravkapel bygget i bevidst 
imitation af gravkapellet for Jesus i Jerusalem, der var bygget 
på foranledning af kejser Konstantin i det 4. århundrede. Disse 
sepulchra Domini anvendtes også til gravlæggelsen af korset 
(jvnfr. Regularis Concordia) eller hostien (det indviede brød) 
langfredag, og de var naturlige mål for processionen påskedag, 
som det f.eks. er omtalt i levnedsskildringen af biskop Ulrik 
fra Augsburg, der er forfattet i slutningen af det 10. århun
drede, og som giver det tidligste vidnesbyrd om en såkaldt ele- 
vatio hostiae-ceremoni påskemorgen i forbindelse med processio
nen. (Elevatio hostiae er en opstandelsesceremoni for hostien, 
der modsvarer gravlæggelsen, depositio hostiae eller crucis. 
langfredag, men som ikke er en Quem quaeritis-ceremoni, jvnfr.
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igen Regularis Concordias beskrivelse).
Det tidligst bevarede manuskript med Quem quaeritis - dialo

gen er fra klostret St. Martial i Sydfrankrig, og her er den 
anført som trope til introitus til messen. At udrede de mange 
og spegede tråde omkring de mange ceremoniers indbyrdes afhæn
gighed og deres trods alt ret markante forskelle, der også in
kluderer den måde dialog-kernen er udvidet med liturgisk stof 
afhængig af den forskellige placering, er næppe muligt med no
gen virkelig sikkerhed. Inddrages det 11. århundredes Quem 
quaeritis-stof udvides antallet til 77 manuskripter, men for
holdet mellem de forskellige placeringer ændres ikke markant 
før det 12. århundrede, hvor Matutin-placeringen bliver den ab
solut foretrukne og den, hvori spillet kommer til at fremtræde 
i de til tider meget omfattende Visitatio sepulchri - dramaer, 
der i langt højere grad inddrager psykologiserende stof omkring 
dramaets personer, kvinderne, Peter og Johannes samt i en vis - 
beskeden - udstrækning også personer, der ikke omtales i evan
gelierne, f.eks. en købmand, hos hvem kvinderne køber deres 
vellugtende salver på vej ud til graven.
Men måske er det vigtigere med en helt grundlæggende betragt

ning af selve fænomenet Quem quaeritis-dialogen som belysning 
af samtidens liturgi uden at ville løse problemerne omkring den 
historiske rekonstruktion. I det 10. århundrede fandtes der i 
påskedagens liturgi en række steder en ceremoni, der set med 
eftertidens øjne er et (musik-)drama, men som musikalsk, tekst
ligt og indholdsmæssigt indgår i naturlig forlængelse af den 
gudstjenstligt-musikalske udtryksform, som var blevet resulta
tet af omplantningen til Frankerriget af romermessen og af sam- 
menarbejdningen af romerske og galliske (og andre) musikalske 
traditioner, der fulgte i kølvandet på de (kirke-)politiske æn
dringer i Vesteuropa under først og fremmest Karl den Store, 
dvs omkring 800-tallet.

Her bliver det afgørende at forstå, hvordan gudstjenestesan
gen på denne tid, den gregorianske sang, som den som regel kal
des, udgør en kilde til forståelse af gudstjenesten. Udformnin
gen af denne sang omrking 800-tallet i en bevidst centraliseret 
proces fjerner denne et stykke vej fra det mere improviserede 
(men over mønstre og formler med århundredgammel hævd) i ret
ning af det egentligt kompositorisk formede, i vekselvirkning 
med udviklingen af en musikalsk notation, der blev en følge af 
og samtidigt virkede tilbage på selve gudstjenestesangreformen. 
Der udkrystalliseredes - med rod i de gamle traditioner og teo-
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logiske forestillinger om gudstjenestesangens væsen - et for 
hele den vestlige kristenhed ensartet teologisk-musikalsk uni
vers i løbet af de næste århundreder. Der er her tale om en te
ologisk-musikalsk indsats uden sidestykke i kristendommens hi
storie, der for efterfølgende tider har fået en omtrent arkety
pisk funktion, som det for den vestlige kompositionsmusik 
grundlæggende udgangspunkt, hvorfra denne - uanset de voldsomme 
forvandlinger den har gennemført - bærer et uudsletteligt præg 
med sig.

Dette præg består først og fremmest i musikkens forhold til 
tid, det forløbsorienterede, der er en afgørende side af det på 
karolingertiden formede stof. I dette forhold ligger - for mig 
at se - den kim, hvorudaf både musikhistorien, dramaets histo
rie og selve spaltningen mellem liturgien og de igennem de føl
gende mange århundreder fremvoksende mere selvstændige forløbs
orienterede musikalske og teatrale kunstarter groede.
Ofte beskrives liturgiens tidsrepræsentation som punktuel. I 

liturgien opløses tiden, den forsamlede menighed træder her ud 
af tiden i et møde med det evige, med Guds ord, med sakramen
terne. I gudstjenesten opstår, og i så fald som Helligåndens 
værk, en samtidighed med Guds indgreb i historien. Denne samti
dighed er sagligt set en tidløshed, der punktuelt er indlejret 
i de pågældende menneskers egen tid og i gudstjenestens fakti
ske tidslige forløb. (5) .

Dog er det ikke kun en punktuel tidløshed, der mødes her, men 
udfoldelser af fragmenter eller helheder af forløb fra Jesu liv 
eller fra lovsangssituationen omrking den himmelske trone, 
(jvnfr. Sanctus i messen). Uden at oldtidens englesangsfore
stilling forlades, sker der med det 8.-9. århundredes reformer 
en forskydning. Jubilus i oldkirkens beskrivelse tyder på en 
lovsang hævet ud af tiden. Siden bliver også den formet - de 
måske i mellemtiden tilkomne udvidelser, de såkaldte seauenti- 
ae, indgår i udviklingen af en helt ny litterær og musikalsk 
genre, sekvensen. Der er træk ved den nye sang, som man med ri
melig tilnærmelse kan studere fra det 9.-10. århundrede gennem 
sammenligninger af de tidlige ikke nøjagtige notationer med se
nere former (11. århundrede), der viser, hvordan lovsangen ikke 
længere "fødes" her og nu, men repræsenterer tiden. Sangen har 
fået form, en begyndelse og en ende med en for det moderne øre 
på én gang dragende og fremmedartet balance mellem en tøvende 
åbenhed og en fast opbygning mellem disse yderpunkter. Melodi
erne kunne let have været udstrakt yderligere, uden at formen
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ville briste. Gennem subtile variationer af motivsstumper, 
hvorigennem man mærker, at sangene nu blev kompositorisk formet 
på baggrund af en improviseret tradition, fremtræder et billede 
i sang af tiden som uendelig, hvilket i middelalderens opfat
telse af dette begreb ikke betyder uden ende, men uoverskueligt 
langt. Denne uendelighed kommer altså nu til udtrvk i en form, 
i en repræsentation.
Den normalt mere beagtede fornyelse gennem flerstemmigheden, 

(de tidligste såkaldte prganum-satser stammer også fra det 9. 
årh.), forudsætter den lige beskrevne mere kompositoriske hold
ning til sangen. Og både her og i den enstemmige sang kan man 
tale om, at det oldkirkelige begreb una voce. med én stemme, 
der også var en teologisk bestemmelse af gudstjenestesangen, 
tilføjes en åbenhed for en vis grad af individualitet inden for 
lovsangens samlede - og stadig af una voce-begrebet dækkede - 
organisme.

Det er præcis den samme bevægelse, der kan aflæses i sangen 
af Quem quaeritis-dialogen og i den gryende dramatiske repræ
sentation. Den findes i mange tilføjelser til liturgien på den
ne tid, i troperne, i processioner med en mere eller mindre ud
talt grad af repræsentation (rolleopdeling bl.a.) med et for
tællende forløb som f.eks. i påskeugens gentagne vesper-proces
sion, der har en interessant struktur-lighed med Quem quaeritis 
spillene.
Melodien til Quem quaeritis-dialogen karakteriserer ikke rol

lerne, men den udfolder den gregorianske melodis tidsrepræsen
tation i et musikdramatisk perspektiv; musikken gestalter et 
for den kristne tro fundamentalt handlingsforløb i en balance 
mellem forankring i lovsangen og repræsentativ udfoldelse:

1'. _ »:é: i — te. Hu*- c.: — o. -t«. - «_ rur- r<.— n'.t.

(6)
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Her er tale om et fænomen, der er lige relevant for forståel
sen af den nyere europæiske musikdramatik og for en diskussion 
af gudstjenestens form og dramatiske potentiale. Min interesse 
for middelalderens liturgiske dramatik har i høj grad dette 
dobbelte sigte.

Noter:
1. Jeg henviser til følgende almene musikhistoriske fremstillinger:Richard H. Hoppin: Medieval Music. New York - London 1978. Giulio Cattin: Music of the Middle Ages I. Cambridge 1984. The New Oxford History of Music. II, The Early Middle Agesto 1300. ed: Richard Crocker and David Hilev. Oxford - New York, 1990.Desuden tilJohn Stevens: Words and Music in the Middle Ages. Cambridge 1986.Endelig har jeg selv fremlagt en teologisk tolkning af ka- rolingertidens reform i min:Kristendom i musikken. Kbh. 1987.
2) Litteraturen hertil er enorm. Jeg henviser til den ovenanførte New Oxford History of Music:Susan Rankin: Liturgical Drama, p. 310-56, samt til tekstudgivelserne i:Walther Lipphardt: Lateinische Osterfeiern und Osterspiele,I-VI. Berlin - New York 1975-81.
3) Regularis Concordia er kritisk udgivet med engels oversættelse:Don Thomas Symons, Reaularis Concordia - The MonasticAgreement. London 1953.
4) Siden O.B. Hardison i 1965 for alvor anfægtede den gennem mange år herskende opfattelse (bl.a. baseret på Karl Youngs og andres forskning), at det liturgiske drama udviklede sig gradvist fra at være en ikke-dramatisk, udsmykkende sag til introitus (en såkaldt trope) til et egentligt drama ved ma- tutin, har der været en debat med mange og meget forskellige (også metodisk set) rekonstruktionsforsøg. Litteraturhenvisninger hertil kan findes i de ovennævnte værker, bl.a. Rankin og Lipphardt (sidstnævnte i bd. VI). P.t. arbejder jeg selv på Institut for Kirkehistorie ved Københavns Universitet på et projekt, der indebærer en diskus

sion af disse rekonstruktionsarbejder.
5) Se hertil f.eks. B.-D. Berger: Le Drame Liturgique de Pagues. Paris 1976. Desuden:C. Clifford Flanigan: The Roman Rite and the Origins of theLiturgical Drama. University of Toronto. 43, 1973-74, p.263-84. Og samme:The Liturgical Context of the Quern Oueritis Trope. Compara

tive Drama, Vol. 8. Spring 1974, p. 45-62.Johann Drumol: Ursprung des Liturgischen Spiels. Italia, Medioevale e umanistica, 22, Padova 1979, p. 45-96.
6) Melodien er gengivet efter Susan Rankin, op.cit. p. 313, (med udeladelse her af særlige tegn, f.eks. guilismen).



62

TO TILFØJELSER OM WOLTERSDORF OG KINGO.

AF CARSTEN BACH-NIELSEN

I Hymnologiske Meddelelser 1987, nr. 2 bragte jeg en redegørel
se for en hallensisk sangs skæbne i Danmark. Det drejede sig om 
E.G. Woltersdorfs "Jesus antager Syndere" etc. Da jeg som bi
blioteksleder på Teologisk Bibliotek i Aarhus for nylig erhver
vede en betydelig del af den hymnologiske litteratur fra Urban 
Schrøders bogsamling, faldt min opmærksomhed på en bog med tit
len "En sand og retskaffen Omvendelse imodsat den falske og u- 
rigtige". Bogen er udgivet af "en Ustuderet" i København 1778. 
Denne ustuderede er nordmanden Rollof Greve fra Bergen, som se
nere indvikledes i en polemik omkring Bastholms plan til en 
forbedret gudstjeneste (1) .
Greves bog indeholder Woltersdorfs "Jesus antager Syndere i 

den længste version, der kendes, nemlig 71 strofer, hvilket 
skyldes, at Greve har tilføjet en strofe 44, der ikke findes i 
den københavnske 1756-udgave. Bortset herfra er sangen uændret. 
Dette nævnes alene for at komplettere denne vækkelsessang hi
storie.
Som reaktion på min opsats i sidste nummer af Hymnologiske 

Meddelelser om "de højhellige"s brug af Kingos salmer, blev jeg 
ringet op af en bekendt hymnolog fra Aarhus, der havde et be
tragteligt kendskab til salmebrugen i samfundet i Tjørring. 
Denne kunne meddele mig, at der så sent som i 1983 på trykke
riet Grafisk Centrum i Herning er trykt en udgave af K. Bogen, 
der ikke figurerer i Dansk Bogfortegnelse, er "1983 Påny oplagt 
af Kristelig Lutheransk Trossamfund Tjørring". Et eksemplar af 
bogen findes i mit eje. Dette må være den seneste udgave af 
Kingos salmebog i Danmark.
Note
1. H. Ehrencron-Miiller: Forfatterlexikon. Vol. III, p. 268 og Clara Thue Ebbeli: En Kirkestrid i Bergen i 1780-Aarene. For Kirke oa Kultur 15, 1908, p. 233-41 og 301-310.
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TIL ORIENTERING

$ Svenska kyrkans 
FORSAMLINGSNÅMND

PSALMARBETE - SAMARBETE

* Svenska kyrkans f5rsamlingsnamnd(arbetsgruppen i hymnologi) 
* SKS (Sveriges Kyrkliga Studieforbund)

* Stiftsgården Rattvik (RISK)’

inbjuder till:

MOTE MELLAN TONSÅTTARE OCH FORFATTARE 

Stiftsgården i Rattvik 12-15 september 1991

Vi vill återuppliva traditionen från 1960-70-talen:att tonsåttare och forfattare 
får mojlighet att mbtas med syfte att skapa nya psalmer och visor och ny 
liturgisk musik for kyrkan.

Psalm, visa och liturgi får inte bli något statiskt och konserverande. 
Manniskors livsforhållanden påverkas ståndigt och kyrkan år i behov av 
psalmer/visor som lever idag. Vår nya psalmbok och kyrkohandbok år ett led 
i fornyelsen av kyrkans liv, en fornyelse som inte får avstanna.
På uppdrag av kyrkomotet arbetar arbetsgruppen i hymnologi med att ta fram 
ett psalmbokssupplement. Likaså arbetar SKS och RISK for nyskapande av 
gudstjånstmusik av olika slag

Kanske har Du något som år intressant for vår verksamhet I så fall år vi 
glada om Du vill skicka det till oss. (Kanske kan listan med i psaimboken 
underrepresenterade åmnen ge inspiration.)Det kan vara vårdefullt om ett 
visst arbete år gjort redan når vi samlas i Rattvik.

År Du intresserad av att deltaga vid dagama i Rattvik år vi glada om Du kan 
meddela oss detta Ditt fore 26 april.

Kostnad for dagama ca 1000:- (odel.

Stockholm 4/3 1991 på uppdrag av:
SKS / Stiftseården / Arbetseruppen i hymnologi
Kjell Bengtsson / Rolf Larsson / Jan Arvid Hellstrom

Monica Wasberg, musikkonsullent 
08/737 73 87, adress nedan

Post* och gatuadress Telefon Telefax Telex Postgiro

S:t Eriksgatan 63
S-112 34 STOCKHOLM

08-737 70 00 vx 08-653 62 33 119 69 K1NYTT 78 40 23-4
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