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JENS LYSTER
Georg Neumarks forsynssalme

VJer nur den lieben Gott Idsst walten og dens tilblivelse for 350 år siden. Om de tidlige skandinaviske 
oversættelser ved Gustav Ollon, Frederik Rostgaard og den mystiske Edvard Riksfragter m.fl. Om nette 
nordmænd og slemme svenskere.

Neumarks forsynssalme hører til klassikerne i salmebogen. Ikke blot findes den stadig i de 
nordiske landes salmebøger, men kalder tid efter anden nye oversættelser frem, ubedragelige 
vidnesbyrd om, at dens indhold ikke lader nye generationer helt ligegyldige. Heller ikke vores 
generation. Således bringer Norsk Salmebok 1984 nr.459 en oversættelse fra 1973 af Kari 
Arnestad. Den svenska Psalmboken 1986 nr.575 bruger Olav Hartmans oversættelse fra 1978. 
I Danmark synger vi stadig Frederik Rostgaards oversættelse fra 1693, dog ifølge de historiske 
oplysninger i den fejlfyldte Frontsalmebog 1988 med fingeraftryk af en N.F.S.Gundtvig 1856. 
Bag de fleste bearbejdelser og oversættelser er Neumarks oprindelige tekst dog stadig gen
kendelig. Dertil kommer, at melodien, som også skyldes Neumark, bruges til en række andre 
salmer. Derfor er der grund nok til at lade 350 året for salmen være anledning til at 
beskæftige sig med dens tilblivelse.

Ikke mindst bør vi i Danmark gøre lidt stads af dette jubilæum, eftersom salmen faktisk blev 
både digtet og komponeret her i riget. Nærmere bestemt i Kiel i det Herrens år 1641. Her 
fandt den unge thiiringer-student Georg Neumark et midlertidigt fristed midt i trediveårs- 
krigens ulykker.

Vi er i den usædvanlige situation for en 1600-tals salme at være særdeles vel underrettet om 
de nærmere omstændigheder ved dens fremkomst. På sine gamle dage dikterede den da 
blinde digter en poetisk selvbiografi i 43 strofer for sine børn. Den udkom i Neumarks dødsår 
som det selvstændige skrift "Thrånendes Haus-Kreutz", Weimar 1681. 1)

Efter at Neumark i 16 strofer har klaget sin sorg over den blindhed, der har ramt ham, men 
også udtrykt sin tillid til Gud, følger som direkte tale Guds milde irettesættelse af digteren 
med bl.a. disse ord: 2)

Hab' ich dich nicht in fremden Landen,
Viel Jahr, und våterlich gefiihrt,

Dass dir kein Unglukk zugestanden.
So dich aufs åusserste beriihrt...

Denk nur zuriikk in was vor Jammer,
Du dort in Cymbrien gestekkt,

Da du mich oft in deiner Kammer,
Mit Thrånen hast zur Gnad erwekkt...

Til slut bøjer digteren sig ydmygt for Guds tilskikkelser, priser Guds storhed og siger ham 
tak. Hvad der for os er særlig interessant, er den lange fodnote til de dunkle ord om 
jammeren "in Cymbrien", dvs. på den jyske halvø, hvortil også Holsten regnedes.

Et røverisk overfald og dets følger
Denne note er en længere selvbiografisk beretning om, hvad der tildrog sig, da den unge 19
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årige student i året 1640 rejste fra gymnasiet i Gotha for at komme på universitetet midt 
under den store og sørgelige krig. Han slog følge med nogle købmænd, der skulle til 
Michaelsmesse 3) i Leipzig. På den videre færd nordpå blev rejseselskabet ude på "Garleber 
Heiden" 4) overfaldet af landevejsrøvere. Neumark fik frarøvet sin lille rejsekiste med penge, 
klæder og bøger. Med kun en bønnebog og stambog 5) i behold fortsatte han rejsen i tillid 
til, at den gode Gud ville stå ham bi. Efter overfaldet var første station på rejsen Magdeburg, 
hvor den udplyndrede student opsøgte domprovsten og klagede sin nød for ham. Her blev 
stambogen ham til nytte. Gennem den fandt domprovsten ud af, at Neumarks to morbrødre 
var gamle studiekammerater fra Wittenberg og gav nu deres unge, ildestedte nevø kost og 
logi et par uger og sendte ham med anbefaling videre til borgmesteren i Liineburg, også en 
ven af morbrødrene. Men alle anstrengelser for at finde arbejde i Liineburg var forgæves. 
"Den gode Guds hjælpestund var endnu ikke kommet". Borgmesteren bad ham om ikke at 
tabe modet, idet han nær Hamborg havde en god ven, der nylig havde annonceret efter en 
musiklærer. Da Neumark nåede frem, var stillingen blevet besat to dage forinden! Eneste 
resultat af rejsen var endnu en anbefalingsskrivelse til endnu en kontaktmand i selve 
Hamborg. På vejen lærte Neumark en hamborgborger at kende, der lovede at præsentere den 
unge student for en fornem mand i byen, der bestemt ville kunne hjælpe den musikkyndige 
Neumark til et arbejde. Men ak og ve! Ankommet til byen erfarede de, at bemeldte borger 
lå for døden. Dog byen var jo stor, og der boede mange musikelskere, så der var ingen grund 
til at fortvivle, lød deltagende menneskers trøstende ord. Under det fire uger lange ophold 
i Hamborg, hvor Neumark forgæves rendte mulige arbejdsgivere på dørene, lykkedes det 
ham at tjene nogle dalere som betaling for et hyrdedigt "Belliflora", som han fik udgivet hos 
forlæggeren Johann Naumann. Men den gode Gud holdt stadig sin hjælp tilbage. Da alle 
muligheder for et stabilt udkomme i Hamborg var udtømt og alle håb slukket, begav han sig 
med nogle ølkuske på vej mod Kiel i Holsten (hvilket landskab fra gammel tid hedder 
Cimbria). Lykkelig og vel ankommet tog han ind på et herberg fuld af barnlig tillid til, at 
hans himmelske far nu omsider ville forbarme sig og faderligt sørge for ham.

Den enes død er den andens brød
Førstepræsten i byen Kiel, Christopher Basileus Becker, tog venligt imod ham og introdu
cerede ham for en anden akademiker, lægen Poul Moth, den senere livlæge for Kong Frederik 
III. Moth praktiserede på den tid i sin fødeby Flensborg, men besøgte Kiel i vinteren 1640-41 
for at tage borgmesterens datter Ida Dorothea Bureneus til ægte ( i dette ægteskab fødtes i 
1649 den senere så kendte leksikograf Matthias Moth og i 1654 Sophie Amalie Moth, Christian 
V's elskerinde). 6) Disse to indflydelsesrige herrer tog sig nu af Neumark og skiftedes til at 
give ham kosten. Imidlertid gik uge efter uge, og igen så det ud, som om den gode Gud ikke 
ville hjælpe. Derover fortvivlede den unge mand, ikke mindst fordi tjenestefolkene i de to 
gæstfri hjem så skævt til hans gratisteri. Vinteren hindrede ham i at rejse videre. Tilbagevejen 
var afskåret af et fædreland i flammer p.g.a. krigen.

Deprimeret over at være låst fast af sin arbejdsløshed bad han ofte om natten på sine knæ 
med varme tårer den gode Gud om hjælp. Og den barmhjertige Gud så til hans gråd og klage 
og lod ham ikke blive prøvet over evne, men viste ham sin godhed hver ny morgen. Og 
endelig lod den gode Gud ganske uventet sin store nåde og hjælp komme for dagen, idet 
huslæreren hos amtmanden i Kiel, Stephan Henning, efter en lystig og våd nat på 
værtshusene var kommet så meget på kant med loven, at han om morgenen valgte at flygte

90



Fig. 1

Af tre kendte kobberstik med Georg Neumarks portræt, fra 1653, 1656 og 
1669, der alle findes i Hans Frieses monografi fra 1960, gengives her billedet 
fra 1656, det år, da digteren blev sekretær i det "frugtbringende selskab".



fra byen. Endelig var der den ledige ønskestilling, som Neumark og hans lokale protektorer 
havde håbet på. Et par dage efter blev Neumark i overværelse af sine to velyndere antaget 
til huslærer i amtmandens hjem. "Denne hurtige og himmelfaldne lykke glædede mig i hjertet, 
og allerede den første dag i tjenesten nedskrev jeg den nu allevegne velkendte sang Wer nur 
den lieben Gott låsst walten, min kære Gud til ære. Jeg havde nok årsag til at sige en inderlig 
tak for Guds uhørte nåde mod mig! 7) Men må det ikke siges at være en hård hjemsøgelse 
fra Gud, når sådan et ungt menneske fjernt fra sit fædreland, udplyndret og hjælpeløs, må 
rejse gennem så mange skønne byer og trods fornemme velyndere dog må rejse arbejdsløs 
videre ud i det ukendte? Og må det ikke tilsvarende kaldes en forunderlig nåde fra den 
himmelske far, når man i den yderste nød, hvor al hjælp synes omsonst, ganske uventet 
modtager en sådan håndsrækning fra Gud ved at komme til sådanne mennesker, der viser 
mig faderlig og moderlig kærlighed, giver mig klæder og andet nødvendigt og er 
overstrømmende gode imod mig?" Neumark beretter videre, hvorledes han i amtmandens 
hjem indførte faste sang-, bede- og læsetider morgen og aften. Et skønt cembalo, som længe 
havde stået urørt, blev nu taget i brug. Og den gode Gud velsignede forunderligt hans 
undervisning af husets børn. Og endelig efter to år som huslærer i det dejlige hjem lod 
amtmanden ham med sin egen hest og vogn og med gode rejsepenge og forråd befordre til 
Liibeck, hvorfra et skib bragte ham til Danzig. Intet anede han dengang om, hvilken nød han 
derved undgik. I august 1644 rykkede general Gallas med de kejserlige tropper ind i Kiel, 
hvor soldaterne plyndrede og hærgede. Og da de omsider var væk, kom svenskerne 8)

Om Neumarks videre færd oplyser immatrikulationsprotokollen for Konigsberg Universitet, 
at "Georgius Neumark, Langsalissius.Thur; spoliatus" (Georg Neumark fra Langensalza i 
Thiiringen, udplyndret) den 21.juni 1643 blev optaget som studerende. 9) Under sit seks år 
lange ophold i Konigsberg studerede han jura og ernærede sig som huslærer, oplevede to 
ildebrande, der berøvede ham alle hans ejendele. En pestepidemi i 1649 fik ham til at flygte 
fra byen til Thorn ved Weichelfloden, 150 km syd for Danzig. Næste station på rejsen var 
Hamborg, hvor han opsøgte sin tidligere forlægger Johann Haumann med et nyt poetisk 
skrift, der udkom i 1652 under titlen "Poetisch- und Musikalisches Lustwåldchen" med 228 
sider åndelige og verdslige sange med melodier såvel som en række lejlighedsdigte. Over
raskende nok er salmen "Wer nur den lieben Gott låsst walten" ikke med! 10) Det skete først 
i en udvidet udgave "Fortgepflantzter Musikalisch-Poetischer Lustwald", der tryktes i Jena 
1657, efter at Neumark allerede i 1652 var blevet en etableret borger i Weimar med titel af 
hertugelig sachsisk-weimarsk kancelli registrator og bibliotekar og den 22.september 1653 var 
blevet optaget i det førende tyske digterakademi "Fruchtbringende Gesellschaft", hvis sekretær 
han blev i 1656. 11)

Skal vi virkelig slå os til tåls med, at Neumark ventede 16 år med at udgive sin vellykkede 
forsynssalme? Uomtvisteligt er i alt fald, at "Fortbepflanzter Musikalisch-Poetischer Lustwald", 
Jena 1657 er salmens ældste, daterede findested. Her findes ikke bare tekst og melodi, men 
også to violinstemmer og den becifrede generalbas som grundstemme, således som det 
fremgår af den hosstående facsimile.

Hvorfor forsøgte dens fattige ophavsmand ikke at tjene nogle skillinger ved at lade sin nye 
sang publicere? Som allerede nævnt lod han sit hyrdedigt om Belliflora udgive i Hamborg 
sidst på året 1640 og siden genudgive i Konigsberg 1648 12). Men forsynssalmen er på en helt 
anden måde et personligt dokument, digtet med sjælen. En så tilkæmpet troserfaring slipper 
man ikke lige med det første løs som en skillingsvise, til fals for hvemsomhelst på gader og
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Fig. 2

Det tidligste kendte tryk med Neumarks salme er "Fortgepflantzte Musika- 
lisch-Poetischer Lustwald", Jena 1657, hvorfra titelblad og tekst med melodi 
gengives, formidlet af Jahrbuch fiir Liturgik und Hymnologie 1986 s. 58-59.
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markedspladser. Slet ikke, når man er et seriøst arbejdende ungt menneske med digterambi
tioner. Neumark har haft råd til at vente, til hans hjertebarn kunne komme ud med manér.

Man kunne også tænke sig den mulighed, at salmen i løbet af de 16 år fra tilblivelsen og til 
udgivelsen har undergået større eller mindre ændringer fra digterens egen hånd. Origi
nalmanuskriptet fra januar 1641 kan være gået til ved ildebranden i Konigsberg, og en 
efterfølgende rekonstruktion kan have ændret adskilligt. Endvidere er det tænkeligt, at den 
skoling i digtekunsten, som Neumark mødte på universitetet i Konigsberg, hvor den berømte 
digter Simon Dach var en søgt lærer på den tid 13), kan have medført afgørende bearbejdelser 
af ungdomsværket.

Interessant er derfor den tanke, om teksten fra Kiel 1641 kan være kommet i cirkulation og 
være blevet kendt længe inden Jena-trykket fra 1657? En sådan tidlig version af Neumarks 
salme véd tysk hymnologi dog ikke af. Men hvad med at rette søgelyset mod de omliggende 
lande, hvor salmen forholdsvis hurtigt vandt indpas? Da Neumark tilmed skrev sin salme 
inden for Danmarks riges grænser, er det nærliggende at søge efter tidlige spor af den i 
Danmark. En af de allerførste, der kan have set og hørt og læst den nye salme og måske 
tilmed modtaget en afskrift af den med dedikation, er Flensborglægen Poul Moth, den ene 
af de to velyndere under opholdet i Kiel. Neumark har haft al mulig grund til at vise denne 
mand sin taknemmelighed. I 1647 rejste Poul Moth fra Flensborg og nedsatte sig som læge 
i Odense, hvorfra han i 1650 blev kaldet til hofmedicus ved Frederik Ill's tysksprogede hof 
for det følgende år at blive ansat som kongens livlæge. Jeg antyder hermed en vej og en 
måde, ad hvilken Neumarks salme kan være blevet kendt i Danmark længe før udgivelsen 
i Jena.

Neumarks salme i dansk oversættelse ved Peder Møller
Den ældste danske oversættelse findes i Cassubens salmebog og skyldes Peder Møller. Det 
har J.N.Skaar påvist allerede i 1879 14). Cassubens salmebog er imidlertid et vidt begreb. 
Neumarks salme findes side 993f i det afsluttende "APPENDIX QVARTA", der føjedes til i 
1684 14a). Herfra kan Skaar have sin viden om oversætteren. Under teksten s.994 står navnet 
"P.Møller". Men hvor har Cassuben teksten og navnet fra? Cassuben selv oplyser s.965 om 
sit omfattende tillæg, at det er "Sammensamlet af andre Trykte Bøger." Flere af disse trykte 
bøger kan identificeres, men en stor eftersøgning fra min side i 1970 i Peder Møllers talrige 
udgivelser 15) bragte ikke kilden til hverken denne eller tre andre salmer af Peder Møller for 
dagen. Men i den 11.time, den 25.november 1991, da jeg troede at have lagt sidste hånd på 
nærværende undersøgelse, lod den gode Gud pludselig og helt uventet den længe søgte bog 
dukke op! Et rent tilfældigt opslag i Joh.Quistorps "Siælens aandelige Lyst- Have" Kbh.1682, 
som jeg uden nogen saglig grund pillede ud af en bogreol på det teologiske fakultets bibliotek 
i Aarhus, bragte 1.udgaven af Peder Møllers oversættelse for dagen! 16) Denne hurtige og 
ligesom fra Himlen faldne lykke glædede mig hjerteligt, og straks den samme dag lod jeg de 
fornødne korrektioner indføre i manuskriptet, den kære Gud til ære og min læser til 
oplysning.

I Quistorps andagtsbog er tilsidst (s.297-320) indføjet dette hidtil oversete 16a) tillæg: "Alfa 
kai omega. Tilgift paa nogle ny aandelige Psalmer digtede af M.Peter Moller." Som den fjerde 
af syv salmer 16b) findes Neumarks salme side 307-310 i denne ordlyd:
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IV.

Som: Wol dem der sich nur låsst begn[iigen].
1.

Hvo som kun vil Gud lade raade/
Oc haabe paa hans miskundhed 

Hand skal opholdis i all vaade/
Oc frelsis fra all farlighed.

Hvo som paa hannem stadig troer/
Paa saandens svige=grund ey boer.

2.

Hvad hielper det at lade sorgen 
Beklemme sig med ach oc væ?

Hvad gafner det at vi hver morgen 
Vor nød med suck vil lade see?

Den der kun større blifver af/
Oc er een bane til vor graf.

3.

Mand vilde derfor holde stille/
Oc være i sig self tilfreds/

Som det behager himlens ville/
Der styrer alt paa jordens kreds.

Gud self/ som os sig har udvalt 
Har all vor nød oc mangel talt.

4.

Hand kand best ramme glædestunden/
Oc vjde voris tarf oc gafn/

Naar hand har os oprictig funden 
At vi ey bære hyckler=nafn 

Saa kommer hand før nogen veed/
Oc glæder med barmhjertighed.

5.

Tænck icke i din trængsels heede/
At du af Gud est slet forlat/

Oc at den er i himlens Sæde/
Som daglig lycken hafver fat.

Ney! Tiden meget skifte kand/
Giør af een rjg en fattig mand.

6.

Gud acter det kun saare føye/
Oc det er hannem lige got/

Om hand den arme vil ophøye/
Oc giøre rige folck til spot.

Gud er den rette under=mand/
Som snart opreis' oc fælde kand.
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7.
Siung/ bed oc gaa paa dine veye/

I troskab uden redsels sky/
Saa faar du himlens gods til eye/

Som blifve skal hver morgen ny.
Thi naar paa Gud din tillid staar/
Du aldrig hielpeløs bortgaar.

Som det fremgår af tilgiftens overskrift, er der tale om "nogle ny aandelige Psalmer digtede 
af M.Peter Moller".

Peder Møller, der blev magister i 1672, er født i Kongsberg i Norge 1642 og død i Slagelse 
1697. Han blev student fra Liineburg og studerede i Wittenberg 1662, så hans fortrolighed 
med det tyske sprog har været betragtelig. Det kom ham til gode, da han fra 1670 til 
november 1684 var tysk kapellan i Vor Frelsers Kirke på Christianshavn. Samtidig var han 
dansk præst i den nye hollænderby på Amager 17). 1 denne periode, hvor han tillige 
udfoldede en betydelig virksomhed som oversætter fra tysk og engelsk, er "Hvo som kun vil 
Gud lade raade" blevet til. Eftersom de fire første salmer i tilgiften ikke tidligere er blevet 
trykt og altså ikke er med i Daniel Paullis "Den siungende Guds-Frygt" Kbh.1680, hvor 13 af 
Møllers salmer er optaget, tør vi regne for sikkert, at de er blevet til senere end denne. Peder 
Møller var rap til at få sine ting publiceret. Annonceringen af "nye" salmer skal derfor i dette 
tilfælde tages for pålydende, i alt fald hvad de fire første tekster angår.

Vi kan nu konstatere, at Cassuben overtog samtlige tilgiftens syv salmer og lod dem 
aftrykke i samme rækkefølge i appendix qvarta side 989-998 kun med ortografiske ændringer.

Allerede i 1682 vandrede Neumark-oversættelsen fra tilgiften ind i Daniel Paullis Aandelige 
Psalme-Bog nr.245, men nu til mel. "Som: Jeg er med dig min Gud/ etc." og med den 
ændrede begyndelse: "Hvo som kun Gud vil ...". Salmen er i denne kirkesalmebog tilkendt 
en gudstjenestefunktion til S.søndag efter trinitatis. Herfra gik salmen videre til Chr.Cassubes 
Den Bibliske Kircke-, Skole-, Huusz- og Reyse-Haandbog, Kbh.1684 s.337 med samme melodi 
og ligeledes til S.søndag efter trinitatis.

I Peder Møllers Quirsfeld-oversættelse fra 1697, 'Det med JEsu forlovede Dyd-elskende 
Fruen-Timmers Allerdeyligste Siæle-Prydelse", approberet "Hafn, den S.Julij 1697", har salmen 
fundet plads som den XIII. af en række Dyde-Psalmer". Nu er melodihenvisningen ændret 
til "Vaag op og slaa paa dine/etc", Kingos kendte morgensang fra Sjungekorets l.Part 1674.

Johan Brunsmand optog Møllers oversættelse med visse ændringer i "Den Siungende 
Himmel-Lyst", Kbh. 1687 som "Den 12.Sang. Om Sorg og Bedrøfvelse" i "Et lidet Tillæg Aff 
M.Anders Bordings, og nogle andris faa udvalde Sange...". Brunsmand udelader Peder 
Møllers initialer - de fleste øvrige salmer i dette tillæg har forfatterangivelse -, muligvis fordi 
han med sine egne korrektioner nu overtager ansvaret for denne salme. Også en ny 
mel.henvisning kommer til: "Jeg er med [dig] min GUD fomøyet". Tekstændringerne, som 
utvivlsomt skyldes Brunsmand og som hidtil har undgået forskernes opmærksomhed, er 
disse:
Str.1,1: Hvo som kun Gud vil lade raade [= Paullis Aandelige Psalme-Bog 1682]
Str.3,1: Mand bør derfore holde stille 
Str.4,4: Og at vi ej bær hykle-navn 
Str.4,5: Saa kommer hand før mangen veed 
Str.6,5: Gud er den rette vunder-mand
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Brunsmands melodiforslag og tekstændringer gik videre til Joachim Schmedtgens "Den Ny 
Fuldkommen Dansk Psalmebog Som indeholder: 924 Psalmer... Nu Anden gang trykt", 
Kbh.1697 nr.750.18) En ubetydelig tekstændring her er str.7,1 Syng, bed og gaa paa dine veye. 
Mere interessant er, at forfatteren nu anføres som Joh:Br:[Johan Brunsmand]. "Brunsmands" 
tekst lever videre i "En ny og fuldkommen Dansk Psalmeboog, indeholdendes lOlO.Psalmer", 
Kbh.1709 nr.293 19) og senere oplag Kbh.1726, 1746 og 1760, men her med en tilbagevenden 
til Peder Møllers (og appendix qvartas) melodiforslag "Wol dem der sich [nur] låst [be]- 
gnugen".

Det blev ikke Peder Møllers tidlige oversættelse eller Brunsmands lempelige bearbejdelse, 
der skaffede Neumarks salme dens varige plads i den danske tradition. Med nogen 
forundring noteres, at Kingos salmebog 1699 helt forbigår den. I 1699 har der formodentlig 
været en endnu nyere og efter min mening også bedre oversættelse at tage stilling til. Men 
end ikke den fandt nåde for salmebogskommissionen.

Frederik Rostgaards oversættelse
Den lærde danske adelsmand Frederik Rostgaard (1671-1745) 20) udgav i årene 1718,1738 og 
1742 en stedse voksende samling af egne fra tysk oversatte salmer. Men sin debut som 
salmedigter havde han allerede som ganske ung på en ni år lang studierejse rundt i Europa. 
Under sit ophold i Oxford, der varede fra den IS.november 1693 til september 1694, 21) 
oversatte han Neumarks salme til dansk og lod resultatet tillige med den tyske tekst trykke 
på Sheldonian Theatre's trykkeri. Bruun oplyser, at oversættelsen blev til "nogen Tid efter 
[nytår 1694] og efter en længere alvorlig Sygdom", men noterer andetsteds, at salmen blev 
oversat den 26.december 1693 22). Selv har jeg ikke kunnet eftergå kilderne til disse
uoverensstemmende oplysninger. Der har næppe været plads til "en længere alvorlig 
Sygdom" mellem ankomsten til Oxford den IS.november og den 26.december. Men i et brev 
til sin onkel, præsident i borgretten Klaus Hartvigsen, dateret Oxford 28Januarij 1694, beretter 
Rostgaard, at "Det er en stor Naade af Gud, at ieg er bleven bevaret udj saa mange 
skinbarlige dødsfarligheder fomemmeligen til vandss i denne min Engelske Reyse, og har ieg, 
om det aldrig var for om det, nock aarsag til at tacke gud saa lenge ieg lever for dette alleene. 
Men det er vist meer end dette, thi vi ere skyldige til hvert aandedrætt at love og prise gud. 
At jeg er bleven ræt udrevet fra døden, er vist; men hvor til ieg er bleven bevaret, veed ieg 
icke. Jeg vil ynske at det maa være til gudss ære, min salighed, og, nest effter det, mit 
fædrenelands Nytte.." 23).

Dette brev bidrager ikke til en datering af salmen, men kaster måske nok lys over de 
omstændigheder, der kan have affødt en oversættelse af Neumarks salme. Gennem brevet 
møder vi et religiøst gemyt, der er sat i bevægelse af en netop overstået dødsfare og nu er 
fyldt af en inderlig taknemmelighed til Gud. I den 19 årige Neumarks tak til Gud finder han 
forløsende udtryk for, hvad der rører sig i hans 22 årige sind. Den optimale klangbund for 
Neumarks tekst og toner har været til stede på det givne tidspunkt i Oxford.

I sin senere udgivne "Dansk Oversættelse af Fire og Tredive Udvalde Psalmer", Kbh.1738, 
noterer Rostgaard s.lSOf neden under Neumarks tyske tekst og den hosstillede danske over
sættelse: ’Trykt første gang i Oxford in Theatro Sheldoniano. 1694." Dette Oxford-tryk med 
Rostgaards debut som salmedigter har forskningen dog hidtil ikke kunnet skaffe til veje. 
Anders Malling har fortalt mig om sine forgæves eftersøgninger efter Rostgaards salme på 
Bodleian Library i Oxford. Heller ikke jeg nåede videre ved mit første besøg på dette herlige 
bibliotek i august 1981 (Om positive resultater fra samme besøg se Hymn. Medd. 1983
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s.l29ff). I Harry Carters "A History of the Oxford University Press", Oxford 1975, der har 
lister over skrifter, trykt i Oxford, kendes ikke noget tryk anno 1694 med Rostgaards salme. 
Jeg har siden nærmest pr.rygmarv checket en lang række forskningsbiblioteker for det 
savnede Oxford-tryk. Sommeren 1990 besøgte jeg igen Oxford og denne gang de College
biblioteker, hvor Rostgaard notorisk havde haft eller kunne tænkes at have haft sin gang. Igen 
uden resultat. Ved min hjemkomst nærlæste jeg atter Bruuns monografi, hvor note 8 side 544 
med oplysningen "Oversat den 26.December 1693. Qvart. 1 Blad. Trykt i Oxford; latinsk og 
dansk Tryk." tyder stærkt på, at Bruun må have kendt dette Oxford-tryk. I hans fortegnelse 
s.552 over de Rostgaardske Samlinger i det store kongelige Bibliotek blandt de saakaldte 
Langebekske Collectanea påkaldte pakken Langebek 184a læg 4 med trykte digte sig 
opmærksomhed. Med venlig bistand fra bibliotekar Bruno Svindborg fra Håndskriftafdelingen 
blev nu nedenstående spændende etbladstryk skaffet til veje. Det sammenfoldede ark er totalt 
32,2 cm bredt og 18,3 cm højt. Teksten findes på det upaginerede blad 1 recto og verso, dvs. 
at blad 2 er tomt. Men trykket glimrer med sin mangel på oplysninger om forfatter, 
oversætter, trykkested og -år. En henvendelse til dr.phil. Kristian Jensen, Bodleian Library, 
gav det ikke helt overraskende svar af 2.august 1990, at hverken typerne eller ornamentet var 
Oxfordmateriale. Et sådant tryk skulle også iflg. Bruun være både latinsk og dansk, men 
latinsk kunne være Bruuns fejlhuskning for tysk. Helt afvise Bruuns oplysning tør jeg på den 
anden side ikke. Fra Herzog August Bibliotheki Wolfenbiittel kender jeg et 12 blade stort tryk 
fra 1692 24), hvor Neumarks tyske salme er aftrykt på venstresiderne, den latinske over
sættelse på højresiderne. En latinsk oversættelse fandtes altså, da Rostgaard debuterede i 
Oxford.

Vi kan vel slå fast, at det efterlyste Oxford-tryk endnu ikke er dukket op. Men hvad er da 
det nyfundne tryk? Mon et prøvetryk til Rostgaards eget brug? Uden hverken forfatternavn 
eller overskrift synes det ikke tænkt som forstudie til et selvstændigt skrift såsom et 
skillingtryk. Snarere som en prøve på tekstopstilling i en salmebog. I Rostgaards salmeud
givelser fra 1738 og 1742 optræder Neumarks salme på tysk (på venstresiden) og dansk (på 
højresiden) uden hverken overskrift, melodihenvisning eller forfatternavne. Rostgaards andel 
i denne samling fremgår af initialer på titelbladet:"Sammensatte Og I Pennen forfattede af 
F.R." I den lille salmeudgivelse fra 1718 er forfatternavnet endnu mere skjult og lader sig kun 
udlede af det sidste ord på titelbladet: "Nogle Aandelige Psalmer, Af Tydsken paa Danske 
Oversatte ved den. Som finder I gudsfrygt og dyd Sielens største FRyd". Er det nyfundne 
etbladstryk mon det første tilløb til 1718-trykket? Til det formål har han ikke kunnet bruge 
Oxford-trykket 1694. Måske fordi det var et latinsk-dansk tryk? Måske af helt andre grunde? 
Man kunne også forestille sig, at Rostgaard har haft brug for en helt anonym tekst i et 
bestemt øjemed. Ville det her være urimeligt at gætte på, at Rostgaard kan have indsendt sin 
salme anonymt til den salmebogskommission, der blev nedsat af kongen den 17.marts 1696? 
Begrundelsen for ikke at give sig til kende kan have været ønsket om en uhildet og upartisk 
vurdering fra salmebogskommissionens medlemmer, hvoriblandt også var professor Hector 
Gotfried Masius, i hvis hus Rostgaard havde boet tre år som student i København 25). Som 
allerede nævnt kom Neumarks salme ikke ind i Kingos salmebog 1699. Kan dette nederlag 
være forklaringen på, at der skulle gå 24 år, førend Rostgaard igen forsøgte sig som 
salmeudgiver.

Kan vi kun gisne om anledningen til og tidspunktet for det simple nyfundne tryk, kan vi 
til gengæld i dets nøgne tekst læse en version af Rostgaards salme, som aldrig tidligere har 
været påagtet. Og det vel at mærke en tekst, som i tid ligger forud for hidtil kendte versioner
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Fig. 3

Frederik Rostgaard som 50-årig. Træsnit afH.P. Flansen, 1870, efter maleri 
formentlig af F. la Croix ca. 1720 på Bregentved Slot.
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af Rostgaards oversættelse.
Opmærksomheden henledes på de steder i teksten, der afviger fra 1718-udgaven 26):

Str.2,2: Hvad hielper voris Ach og vee? (1718: Hvad hielper os vor ach og vee?)
Str.2,4: Bejamre voris drovelse? (1718: Bejamre vor bedrøvelse?)
Str.3,5-6: Gud, som os elsker hver og een.

Hand veed vor fejl, vor brek og meen.
(1718: Den gode Gud vor Skabermand/ Best skiønner hvad os feile kand.)

Str.6,1: Det er jo Gud en ringe moje, (1718: Det er jo Gud slet ingen møye,)

Versionen fra 1718 kan betragtes som en forbedring af sproget. I str.2,2 og 2,4 erstattes 
"voris" af "vor". I str.3,5-6 afløses enstavelsesord af blødere flerstavelsesord.

Den tidlige version fra etbladstrykket genoptryktes uændret i det nedennævnte islandske 
tryk fra Hoolum 1713. Men samme version optræder tillige i håndskriftet Thott 203 8 oktav 
(Kgl.Bibl.) side 87 i en lettere korrumperet skikkelse.

Rostgaards tyske forlæg
Ved gennemgangen af den tyske salmes tilblivelse i Kiel vinteren 1641 berørtes muligheden 
for, at salmen kunne være blevet kendt tidligere i Danmark end i Tyskland. F.eks. kunne 
Flensborglægen Poul Moth have taget den med fra Kiel til Flensborg og derfra til Odense og 
videre til hoffet i København, hvor både hans søn og datter gjorde karriere, hver på sit felt, 
og hvortil også den adelige Frederik Rostgaard havde gode forbindelser. Vi skal derfor være 
opmærksomme på den tyske tekst, som stod til Rostgaards disposition og hvorfra han 
oversætter til dansk. Den adskiller sig på følgende punkter fra den tekst, som Neumark lod 
trykke i Jena 1657:

Str.1,3 Den wird er (1657: Der wird Ihn)
Str.2,1 die schweren (1657: die schwere)
Str.3,3 unsers (1657: unsres)
Str.3,6 gar wol (1657: sehr wohl)
Str.4,1 die rechten (1657: die rechte)
Str.4,2 wem (1657: wenn)
Str.5,3 der Gott (1657: GOtt der)

Desværre har jeg ikke haft mulighed for at efterspore, om alle disse varianter i Rostgaards 
forlæg også optræder i tyske salmebøger 26a). En sådan undersøgelse mangler, inden man 
kan afgøre, hvorfra Rostgaard har sin tyske tekst. Jeg må nøjes med at lade muligheden for 
en tidlig version stå åben og overlader hermed det videre detektivarbejde til andre. Kun gør 
jeg opmærksom på, at Rostgaards tyske tekst til str.1,3 "Den wird er wunderlich erhalten" er 
den samme version som den, Neumark selv citerer i Thrånendes Haus-Kreutz 1681, jf.note 
7.

Den islandske oversættelse af Steinn Jonsson 1713
I det nævnte læg 4 i arkivaliepakken Langebek 184a findes tillige to eksemplarer af 
etbladstryk med Neumarks salme på tysk, dansk og islandsk. Trykket er udført i Holar 1713. 
Foliearket er 40,4 cm højt og 31,3 cm bredt. Kolumnestørrelse 34,6 cm x 23,6 cm.
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SMjitt mit bw IWxn®«tf (dff »atten/ 
Unbfioffttauff^nanejeit/ 

2>»n mitbet »unbetli*
3n aBniJ?oa>emb ^rautigftit / 

2Bet©Ott bem aDerfrtøften twut / 
SXt t>at aufffemenøanbgebaut.

_____ I.

Hvo ikkun Herren lader rade, 
Ogpaa ham fetter aid fin liid, 

Dend vil hand fii fra alskens vaade, 
Og redde af aid nood og flhid: 

Hvo aid fin liid til Himlen slaar, 
Hanshuus naa låndie erund ej fiaar.

2Da< feefffen un« bit ^totten ®etøtn»

2Ba« hiiffi t« baj »ir alt (Dtøroen 
gjtfeuffbtn unjét Ungtmad)? 

2Bit maittn unite Srtu«unb £epb 
97ur burdi bit ^raunøftit.

Hvad hielperos vor forg og klage?
Hvad (Helper vom AcfcagVK? 

Hvad hielperat vi alle dage 
Be jamre vom drovelfe ?

Vi fylde kun vor mood gangs skaal 
Med sligt o-nyttigt kbgmiaal.

J.
©Jan pal« nut tin rotnig (JiOt /

Unb fep bod) in fid> ItlbfT Mtgmlgt/ 
SBit unftt« ©otteft@nabtn» HMv 

2B«f<tn2UIioi|Tcnbcitt«hIst: 
@ott bn un« ih« hot aupnmthlt/
Site »tig audigat »ol»a« un«fth<t.

Sua Chiiftne Sad ha lidet ftifioj 
Qgvarfamojet 1 dit find,

Alt feo vor Herris naadis ville 
Og fcdyyn alting tetter ind. 

Gud, fem oa elsker hver og een,
Hand veed vor fejl > vor brek og meen.

feftnnt bit ttdrttngttubeulStunDtiV 
Srmtigmolmtm e« nifelut ftp/ 

SBtnnttmténutbattmitrfunbtnt ' 
Unb metcftt feint fxucbtlfi)/

®o f6mt @ott th »it un« Dtrfehn/ 
Unbldjfet un« oitl©ut« g(fd>ehn-

Hand kknder hvem det heft kand fremme. 
Hand veed dend rette fryde-tiid: 

Nåat hand vor troskab kand fornemme 
Ogmerker ingen hykle-iid,

Saa kommer hand fer vi det fee,
Og monn'os meget got betee.

jDtnf

«

2Xn<fni*t inbeintr ^angRjI« > ^>1 je/ 
JDaf bunonSottotrlalfenftpfJ/ 

Unb bag btr ©on hn @d>ofi< ftpe/
2)« fid) mit fhtem ©liirftiptifl/ 

Z>it gogf.jjeit wrdnbrrt »itl/
Unb ffptt jtg(id)tm (tin gitL

6.
& finb ja ®ott fepr «a)(«ttt®ad>tn/ 

Unb iflbtm^éifrfrenaDrtglti*/ 
2)tn JKtidxn arm unb ftefn |u mad>tn/ 

3>n Qtnntn abttgtog unb ttid) ; 
@ott ift btr ttditt 2Bunbtt*®Jann/ 
2)tt balb tr^hn/ balb fhlreen faa 

7.
©inø/^St unbgth puff ©otttfSBtgtn/ 

^Jtttfætbo« bttntnut gttetu« 
Unb tt au btf {»mmtUttuttnØtgtn/ 

Øomitbtt btpbft wttbtn ntu t 
Zfetm twfd)tt fefm 3u*erfi*t /
8luf ®ctt fept btn pttUfPtt nutt

Teak ej i dine ftere plager
At Herren haver dig fbrlat, . 

Og eene fig kun dend antager.
Som lykken kir i alting hn. 

Ved tiden meget endrer fig ;
Dend fetter maal for mig og dig. 
j ■ 6.'
'Det er jo Gud en ringe moje,

Og kofter hannem kim er oo nf; 
Dend fom er fattig at ophoje.

En riig at ftyrte need ril joord,- 
Gud er dend Vundergiemings mand. 
Som reife fhart, fiiart folde kand.

7-
Syng,beed og lyd kun Herrens ftemme. 

Ver i dit kald vindskibelig,, ... 
Og tenk at Gud ditverk vil fremme, 

Saa skeer det ogfåa viflélig:
TU hvo fin liid paaGud hår fat. 
Hand vurder ej af ham foriat

Fig. 4

Det udaterede, men formodentlig tidligste tryk af Rostgaards debut som 
salmedigter, nedfotograferet til'2/3 størrelse. I Langebeks samling 184a læg 
4,2°, Kgl.Bibl.s håndskriftsamling.
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Det ene eksemplar er smukt og urørt. Det andet, som gengives nedfotograferet nedenfor, 
rummer adskillige korrektioner. Med blyant er overskriften PSALMVN rettet til PSALMVR. 
Med blæk er forneden under den danske spalte tilføjet: "tryckt første gang i Oxford in theatro 
sheldoniano 1694." I marginen ud for str.1,1 er der byttet om på "HErren lader": "lader 
Herren". I str.2,4 er der streg under anden stavelse af "vods". Str.3,1 er "Christne" ændret til 
"Christen". Str.3,5-6 får denne ændring:"Den gode gud, vor Skaber mand / best skiønner, hvad 
os feile kand."

Der er næppe tvivl om, at rettelserne er gjort med Rostgaards hånd, formodentlig med 
henblik på en nyudgivelse. Vi genfinder da også nogle af rettelserne i de senere salmesam
linger.

Med det daterede islandske tryk har vi fået sikkerhed for, at det udaterede etbladstryk 
repræsenterer den nu ældste, kendte version af Rostgaards oversættelse. Rostgaards tekst i 
Holar 1713 svarer, på nær ubetydelige ortografiske forskelle, helt til det udaterede etbladstryk. 
Ligeledes er de tyske tekster identiske.

Vore islandske læsere gør jeg for en ordens skyld opmærksom på, at der også er 
håndskrevne rettelser til den islandske tekst str.l og 7 (se fotografiet). Oversætteren Sthen 
lona er identisk med Steinn Jonsson (1660-1739), der var en ret ubetydelig biskop i Holar fra 
1710 til sin død. Heller ikke som salmedigter var han overbevisende 27).

Oversætteren Edvard Riks fragter
I arkivpakken Langebek 184a læg 4 findes umiddelbart efter de to ovenfor beskrevne tryk 
tillige en håndskreven udgave af Rostgaards oversættelse. Jeg kan ikke udelukke, at 
håndskriften er Rostgaards egen. I forhold til det udaterede etbladstryk har håndskriften 
følgende afvigelser, idet jeg denne gang i betragtning af sagens vigtighed medtager også 
mindre ortografiske forskelle:

Str.2,2 ach (Udateret håndskrift: Ach)
Str.2,5 modgangs (Udat.hs.:moodgangs)
Str.3,4 forsyn (Udat.hs.:forsyyn)
Str.3,6 breck (Udat.hs.:brek)
Str.4,2 fryde tiid, (Udat.hs.:fryde-tiid:)
Str.4,4 Hyckle ijd (Udat.hs.:hykle-iid)
Str.5,1 Tenck (Udat.hs.:Tenk)
Str.5,3 og eene kun sig (Udat.hs.: Og eene sig kun)

Vigtigere end disse småvarianter er imidlertid den oplysning, der findes neden under de syv 
strofer: "af Tydsken paa danske oversat af / Edvard Riksfragter." Med en anden pen er der 
nedenunder, formodentlig på et senere tidspunkt, men muligvis af samme person, gjort denne 
identifikation: "i.e.: Friderik Rostgaard."

Den vakse læser gennemskuer let, at pseudonymet Edvard Riksfragter fremkommer ved at 
flytte om på bogstaverne i navnet FREDERIK RVSTGAARD. Det kræver vist en forklaring.

Familien Rostgaard har sit navn efter en gård i landsbyen Roost i Arrild Sogn. Navnet blev 
i den sønderjydske familie skrevet som Roostgaard eller Roestgaard. I kongebreve til Frederik 
Rostgaards far Hans Rostgaard kaldes denne jævnligt Rustgaard 28). Denne stavemåde har 
åbenbart stadig været en mulighed også for sønnen i dennes studenterår og under den lange
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<&><32><a><S2><32M3£>
Testa Gem#

dim fl^rifitUgut <g £i<»tfn<mur

^uøgutwr*

3 (»bffilianltgum SJfObfgrnigt. s
flKrtlm: SOippm^6«! O«buat!nu Olunti.
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Fig. 5

Etbladstryk fra 1713 med Neumarks salme på tysk, dansk og islandsk, 
nedfotograferet til ca. 2/2 størrelse. I Langebeks samling 184a læg 4,2°, Kgl. 
Bibi. s håndskriftsamling.

103



Europarejse. Jeg ved ikke af, om andre har været opmærksomme på dette pseudonym? 
Formodentlig har vi med Edvard Riksfragter fået det pseudonym, hvorunder oversættelsen 

af Neumarks salme blev udgivet i Oxford 1694. Det kan forklare, hvorfor mine og andres 
hidtidige anstrengelser for at finde 1.udgaven under Frederik Rostgaards navn har været 
forgæves. Med forfatterbetegnelsen Edvard Riksfragter som udgangspunkt kan det være, at 
Oxford-trykket omsider dukker op. Jeg ønsker god jagt til dem af mine læsere, der måtte 
ønske at følge dette nye spor!

Bertel Christian Ægidius' oversættelse 1717
1 forordet til "En Nye Psalme-Bog/ Som indeholder de sædvanligste Gamle Som ogsaa mange 
Nye Psalmer..." Flensborg 1717 skriver udgiveren, Varnæspræsten B.C. Ægidius (1673-1733) 
bl.a.: "...Gunstige Læser! denne Psalme-Bog leggis en hver for Øjen til GUdsÆris Udbredelse/ 
og Christi Menighed til nytte/ saa døm ej ilde derom/ men annam dend i Guds Navn med 
et got Hierte/ og øv dig derudi med aid Flid.

Siung/ bed/ og vandre paa GUds Veje/
Forred dit Kald med Trofasthed/

Saa skalt du Gunst af Himlen eje.
Som dig paa ny er vist bered/

Thi dend/ som slaar til GUd sin Lid/
Forlader hand ej nogen Tid..." 29)

Det er nu 60 år siden, Neumark lod sin salme trykke i Fortbepflantzter Musikalisch-Poetischer 
Lustwald, og salmen er i den mellemliggende tid blevet hver mands eje i den grad, at det går 
an at citere en strofe derfra i forordet til en salmebog og regne med genkendelse hos læseren, 
selv om der er tale om en nyoversættelse. Strofen genfindes som str.7 i samme salmebogs 
nr.291:

Wer nur den lieben GOtt låst etc.
I egen Mel.

HVo ikkun lader HErren raade/
Og paa GUD haaber allen tid/
Dend vil hand underlig benaade 
Udi aid drøvelse og strid:
Hvo sig forlader paa GUDS haand/
Hand haver ikke bygt paa sand.

2. Hvad hielper os vor store klage/
Hvad hielper os vort ach og vee?
Hvad hielper i det vi alle dage ["i" er trykfejl i denne udgave] 
Begræde vor umag og spee?
Vi giøre ved vor drøvelser 
Ikkun vort kaars og modgang verr'.
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J-C/W-aXJ

Fig. 6

Rostgaards oversættelse i håndskrift i den tidlige version. Str. 4-7 i naturlig 
størrelse. I Langebeks samling 184a læg 4,2°, Kgl.Bibl. håndskriftsamling. 
Er håndskriften Frederiks Rostgaards eller gehejmearkivar Jacob Langebeks 
(1710-75) eller en helt tredies?
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3. Hold lidet still/ og lad dig nøje/
Og vær udi dig selv tilfreds/
Saa kand og vil GUd det vel føje/
Hans magtis haand er allesteds:
GUd os udvalde ved sin Aand/
Hand veed og/ hvad os gavne kand.

4. Hand veed de rette glædis dage/
Hand veed/ naar hand vil staa os bi/
Naar vi troe ere i aid plage/
Og hand seer ikke hykleri/
Før vi det tænke eller see/
Vil hand os meget got betee.

5. Tænk ikke/ naar du modgang lider/
At din GUd har forladet dig/
Og at dend GUd iskiødet sidder/
Som med god lykke spiser sig;
See! tiden sig forandre kand/
Og setter maalet for hver mand.

6. Det er jo GUd en ringe møje/
Dend højeste det vel formaar/
Dend rige armod at tilføje/
Og rigdom dend/ som fattig gaar:
GUd/ som dend rette undersmand/
Ophøje snart/ snart styrte kand.

7. Siung/ bed/ og vandre paa GUds veje/
Før ret dit kald med trofasthed/ [jf. "Forred" i forordet. Læs: Forret]
Saa skalt du gunst af himlen eje/
Som dig paa ny er vist bered;
Thi dend/ som slaar til GUd sin lid/
Forlader hand ej nogen tid.

8. Paa dig/ min kiere GUd/ jeg haaber/
Du est min tillid uden svig/
Ansee min nød/ deri jeg raaber/
Min mangel er ej skiult for dig;
Handler du med mig underlig/
Ved JEsum giør det saliglig. 29)

Det bemærkes, at der nu for første gang i den danske tradition er føjet en S.strofe til 
Neumarks salme. Forlægget herfor tilskrives generalsuperintendent Val.Sittig i Merseburg og 
har denne ordlyd: 30).
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Auf dich, mein lieber Gott, ich traue,
Ich bitt', Herr Christ, verlass mich nicht.
In Gnaden meine Noth anschaue.
Du weisst gar wohl, was mir gebricht.
Schaff's mit mir, wiewohl wunderlich,
Durch Jesum Christum seliglich.

Ægidius' oversættelse bygger direkte på et tysk forlæg, men forekommer mig i visse passager 
at røbe afhængighed af Rostgaards tekst, hvilket slet ikke er uinteressant på baggrund af de 
overvejelser, vi ovenfor har gjort os.

Str.1,1 er ordret overensstemmende med Rostgaards tekst. Ganske vist ikke med den ældste 
version (håndskriftet, det udaterede tryk og Holum 1713), men med den håndskrevne rettelse 
på Holum 1713 såvel som med teksten i 1738-samlingen. I Str.2,2 har Ægidius igen fælles 
tekst med Rostgaard 1738. Bag str.3,5-6 med rimordene "Aand" og "gavne kand" anes 
inspiration fra Rostgaards "Skabermand" og "feile kand", dvs. igen den sene version fra 1718 
og 1738. Derimod viser str.6,2 en ordret overensstemmelse med Rostgaard uden år og 
udg.1713.

Materialet er for spinkelt til vidtgående slutninger, men formodentlig har Ægidius kendt 
en afskrift eller et tryk af Rostgaards oversættelse i et stadium imellem udg.1713 og 1738. 
Ægidius-oversættelsen vidner altså om, at Rostgaards oversættelse
har været i cirkulation blandt salmeinteresserede. Måske har Ægidius kendt Rostgaards 
oversættelse fra et eksemplar af det udaterede tryk med Rostgaards håndskrevne forbedringer 
ligesom på eksemplaret fra Holum 1713.

Den anonyme oversættelse fra skillingtrykkene
Ved en undersøgelse af Det kgl.Biblioteks gudelige skillingsviser er jeg stødt på en gammel 
hidtil overset oversættelse af Neumarks salme. I en kapsel med flyveblade 'Trykt i dette Aar" 
og samlet under stikordet "Psalme og Psalmer" (sign. 4,- 322 oktav) findes oversættelsen i to 
flyveblade. Det ældste tryk - fremover kaldt A - rummer som den første af 'Tvende deylige 
og Aandelige Nye Psalmer" 31) en tekst, der på titelbladet annonceres som "Min Siæl og Sind 
lad GUD kuns raade, etc. Kand siunges under den Tydske Melodie: Wer nur den lieben Gott 
låss't walten."

Det andet flyveskrift - fremover benævnt B - mangler formlen ’Trykt i dette Aar", men er 
dog registreret som et sådant tryk. Titelen er "Fire smukke nye Aandelige Psalmer". 32) Her 
optræder "Min Siel og Sind lad Gud etc" som den tredie salme. Trykkeren er L.N.Svares 
Efterleverske i store Kannikestrædet no.39, hvorfor vi kan datere trykket til tidligst år 1777 
33).

Ulige sværere er det at datere A. Biblioteca Danicas datering til midten af 1700-tallet, jf.note 
31, er for sen. Det rektangulære træsnit på A's titelblad synes mest almindeligt i perioden op 
til 1740. Typerne på titelbladet genfindes i en række andre tryk fra ca.1730. I "En Deylig 
Morgen-Psalme" 1729 34) er et indledende barokornament næsten, hvis ikke ganske identisk 
med det afsluttende i A.

Titelbladets "Imprimatut", der er trykfejl for "Imprimatur", sætter os i stand til med en vis 
forsigtighed at datere trykket til senest foråret 1738 35). Fortsættelsen "See Udtog af
Psalmebogen" bereder vanskeligheder. Hvilken salmebog hentydes der til, og hvad er
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meningen med udtog? I Kingos salmebog 1699 er ingen af flyveskriftets to salmer optaget. 
Det er de heller ikke i "Udtog af den Nye forordnede Psalme-Bog... Anhang til D.Kingos 
Psalme-Bog", Kbh.1742.

Efter den forsøgsvise datering af de to skillingstryk ud fra titelbladenes oplysninger vender 
vi os til salmens tekst. De to tryk gengiver den med ikke ubetydelige forskelle. Den har 
undergået forvanskninger. Værst er det gået ud over A-trykket, medens det senere B-tryk 
gengiver en mere oprindelig tekst. Dog vælger jeg at gengive teksten efter A som den ældste 
kilde. B-teksten gengives sideløbende, hvor den afviger fra A.

[A]
Den Første:

Min Siæl og Sind lad GUD kuns raade. 
Og haabe paa din Fader bliid.

Thi han kand dog med Himmels Naade 
Bekrone dig til evig Tiid,

Den sig fortroer udi GUds Haand,
Han bygger ey paa løsen Sand.

2.

Hvad hielper at vi meget sørge.
Hvad gavner os vort Suk og Qval, 

Hvad hielper os at vi hver Morgen, 
Begræde Sorgen uden Tal,

Jo meer vi sørger i vor Nød,
Jo større bliir vor Sørge=Brød.

3.
Thi er det bredre[!] tidt at lide,

I Haabet og det lade skee 
Alt med GUD Faders Villie blide,

Og til hans Forsyn stedse see.
Thi GUD, som kiender best hver Mand, 
Han veed vel hvad os feyle kand.

4.
Han udseer Tiden at husvale.

Han veed vel hvad os nyttig er;
Naar vi af troend' Hierter tale,

Det merker strax vor Fader kiær,
Saa kommer GUD førend vi troe.
Og skienker Glæde, Trøst og Roe.

5.
Tænk ey udi din Modgangs Time,

At du af GUD forladen er.
Thi snart forgaaer en Sørge=Time,

Han holder dig da meere kiær,
Tænk Tiden snart ombytter sig,
Og Modgang er foranderlig.

[B]
Den Tredie.

Hvad hielper os at meget sørge

Jo meer vi sørge udi vor Nød

Thi det er bedre tidt at lide,
I Haabet og sig selv fomøie,

Og hans Forsyn af Himmels høie,

...førend vi troer.

Tænk Tiden snart forbytter sig.
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Det koster GUD jo gandske ringe.
En fattig Mand at giøre riig.

Den Riige og til Armod bringe.
En Stor og Nedrig giøre liig,

Thi GUD som er hvers Over=Mand,
Ophøye og fornedre kand.

7.
Siung, læs og gak paa HErrens Veye,

Og giør dit Embede med Fliid.
Fortroe GUDS Løfte som han siger.

Og hav til Fiimmelen din Liid,
Thi den biir en lyksalig Mand,
Som fast paa GUD fortrøste kand.

Den danske oversættelse er en meget fri gendigtning af Neumarks salme. Hvorvidt A eller 
B er primær, afgøres imidlertid ikke ved en sammenligning med den tyske tekst, men med 
en svensk oversættelse!

Malling II, 252 noterer under sin gennemgang af Neumarks salme, at den blev oversat til 
svensk af G.Ållon 36) allerede 1684 som "Min sjal och sinne, låt Gud råda".

Den danske og den svenske oversættelse er identiske! Det drejer sig om den samme frie 
gendigtning, og det kan foreløbig slås fast, at det ene skandinaviske land har lånt fra det 
andet.

Den hidtil tidligst kendte svenske tekst er fra 1684. I Swedbergs vragede Psalmbok 1694 
findes den med små ændringer og med endnu en variant i Psalmboken 1695 37). Af disse 
tre tekster er den ældste mest overensstemmende med de danske tryk. Af disse igen stemmer 
det sene B-tryk bedst overens med den ældste svenske tekst.

Den svenske oversættelse fra 1683
Ved et besøg på Lunds Univ.Bibl. lykkedes det mig at finde en endnu ældre forekomst af 
"Min Siål och Sinne" end den hidtil 38) kendte. Salmen optræder allerede i "En Christens 
Gyllende Clenodium, Eller Siåle=Skatt... å nyjo i trycket vtgången och medh åthskillige Bocker 
Och Stycken forbåttrat", Gotheborg (Larss Lonbohm) 1683, hvor den med overskriften "Om 
Troon och Hoppet" figurerer som den første af tretten viser i et "APPENDIX, Eller Andeliga 
Wijsor" s.376 39).

6.

Min Siål och Sinne låt Gudh råda/
Och hoppas på tin Fader blijdh/
Ty han kan dock medh Himmelsk Nåde/ 
Bekrona tigh til ewigh Tijdh/
Then sigh fdrtroor vthi Gudz Hand/
Han bygger ey på losan Sand.

Hwad hielper oss at mycket sorja/ 
Hwad gagnar oss wår Pust och Qwaal/
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Ornamenteringsmaterialet i A-trykket er et endnu ikke fuldt udnyttet spor 
til datering af trykket. Her gengives i naturlig størrelse det indl. ornament 
på 2. blad redo foroven, frise 2. blad verso forneden og afsluttende ornament 
blad 4 verso forneden.
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Hwad år at wij hwar Morgon borja/
Begråta Sorgen vtan Taal/
Ju mehr wij sorja i wår Nddh/
Ju storre blijr wårt Sorgebrodh.

Ty år thet båttre lijtet lijda/
I Hoppet och sigh sielff fornogd/
Medh Gudz wår Faders Willie blijda/
Och hans Forsyyn aff Himmels Hogd/
Ty Gudh som kånner båst hwar Man/
Han weet wål hwad oss feela kan.

Han vthseer Tijden at hugswala/
Han skickar wål thet nyttigt år/
Hwad wij aff troget Hierta tala/
Thet måreker strax wår Fader kår/
Så kommer Gudh for ån wij troo/
Och skåneker Hugnad/ Trost och Roo.

Tånck ey vthi tin Mootgångz Timma/
At tu aff Gudh forlåten år/
Ty snart forgår en Sorgedimma/
Han håller tigh tå mehra kår/
Tånck Tijden snart forbyter sigh/
Och Mootgång år foranderligh.

Thet kostar Gudh ja ganska ringa/
En fattigh Man at gora rijk/
Then Rijker år/ til Armodh bringa/
En stoor och nedrig gora lijk/
Ty Gudh then hogsta Vnder=Man/
Vphoija och fbrnedra kan.

Siung/ Låås/ och gack på HErrans Wågar/ 
Och gor tin Kallelse medh Flijt/
Fortroo Gudz Loffte som han såger/
Och haff til Himmelen tin Lijt/
Ty then blijr en Lycksaligh Man/
Som fast på Gudh fbrtrosta kan.

Følgende vers fra denne tidlige svenske tekst bedes sammenholdt med B-tekstens afvigelser:

Str.2,1 Hwad hielper oss at mycket sorja 
Str.3,2 I Hoppet och sigh sielff fomogd/
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Str.3,4 Och hans V'orsyyn aff Himmels Hdgd/
Str.5,5 Tånck Tijden snart forbyter sigh/

Det fremgår klart, at B's afvigelser følger Clenodiet. Kun to mindre betydningsfulde steder 
er A mere overensstemmende med Clenodiet:

Str.2,5 Ju mehr wij sorja i wår Nodh/
Str.3,1 Ty år thet båttre...

og her må vi da foreløbig 40) antage, at A har en mere oprindelig tekst.

Bygger den svenske tekst på den danske eller omvendt?
Endnu står hen i det uvisse, hvilket af de to nordiske lande, der var først ude med denne 
oversættelse. For selv om Clenodiet 1683 må være ældre end A-trykket (fra før april 1738), 
indebærer det ikke nødvendigvis, at den svenske tekst er forlæg for den danske. I betragtning 
af, at B-trykket har en mere intakt tekst end A, må der nødvendigvis have eksisteret mindst 
ét nu tabt dansk tryk inden A. Argumentationen må derfor se bort fra tekstkildernes alder 
og finde andre kriterier til at vurdere den svenske og den danske teksts forhold til hinanden.

Hvis det er sandt, hvad A oplyser på titelbladet, at "Min Sjæl og Sind.." er "oversat af 
Tydsken paa Dansk", er sagforholdet jo klarlagt! Interessant er også, at A kan henvise til 
salmens tyske forlæg som dens melodi. Det gør Clenodiet 1683 ikke!

I Johan Brunsmands "Aandelig Sjungelyst" Kbh.1676 findes salmen "Min sjæl og sind 
ophøjer Herrens naade", altså samme ordpar i den indledende anråbelse som i den frie 
gendigtning af Neumarks salme. Det var mere tænkeligt, at en dansk end en svensk 
oversætter har ladet sig inspirere af Brunsmand.

Den væsentligste grund til at regne den danske tekst for oprindelig ligger imidlertid i, at 
visse passager her synes mere bundne af det tyske forlæg end Clenodiet. Til Neumarks 
spørgsmål med det samme verbum anvendt tre gange i str.2,1-3:

Was helfen uns die schweren sorgen?
Was hilft uns unser weh und ach?

Was hilfft es/ dass wir alle morgen., 
svarer Clenodiets:

Hwad hielper oss at mycket sorja/
Hwad gagnar oss wår Pust och Qwaal/
Hwad år at wij hwar Morgon borja...

Den danske tekst har i 3.1inie bevaret både Neumarks verbum og slutordet:
Hvad hielper os at vi hver Morgen...

I str.4 udtrykkes den sikre forvisning om Guds forsyn:
Er kennt die rechten freuden-stunden;

Er weiss wohl/ wenn es niitzlich sey/
Wenn er uns nur hat treu erfunden/...

Clenodiet har:
Han vthseer Tijden at hugswala/
Han skickar wål thet nyttigt år/
Hwad wij aff troget Hierta tala...
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A og B synes nærmere det tyske forlæg ved i lin.2-3 at anvende dettes henholdsvise verbum 
og tidsadverbium:

..Han veed vel hvad os nyttig er;
Naar vi af troend' Hierter tale...

Den svenske tekst kan have ændret verbet for at undgå gentagelse af udtrykket "Han weet 
wål hwad.." fra sidste linie i frg.strofe og dermed variere sproget i forhold til et eventuelt 
dansk forlæg.

Trods disse argumenter må Clenodiets tekst dog anses for den primære. Den er i en 
adskilligt bedre forfatning end såvel A som B. I str.2 har den rimet "sorja-borja", hvor den 
danske beskedent rimer "sørge-morgen". Stort bedre er det ikke i str.5, hvor "Modgangs Time 
- Sørge-Time" skal gøre det ud for et rim. Clenodiets "Mootgångz Timma - Sorgedimma" lyder 
mere overbevisende! I str.7 henter Clenodiet også prisen hjem med rimet "Wågar-såger", hvor 
den ordrette overtagelse af rimet til dansk bliver "Veye-siger".

Endnu to passager giver prisen til den svenske tekst. I str.2-3 giver Neumark udtryk for, at 
korset og lidelsen kun bliver større for den kristne, når han hengiver sig til bedrøvelsen. I 
stedet skal han i tillid til Guds forsyn forholde sig i ro, holde igen med fortvivlelsen og søge 
ind til en indre tilfredshed:

Man halte nur ein wenig stille/
Und sey doch in sich selbst vergniigt/

Wie unsers Gottes gnaden-wille/
Wie sein allwissenheit es fugt...

I den frie svenske oversættelse er "ein wenig stille" forstået om den korte tid, man bør holde 
ud og vente ("lijda" i betydningen "vente") i håbet, i overensstemmelse med Guds vilje og 
forsyn:

Ty år thet båttre lijtet lijda/
I Hoppet och sigh sielff fornogd/
Medh Gudz wår Faders Willie blijda/
Och hans Forsyyn aff Himmels Hogd...

A og B synes i lin.l at ændre "lijtet lijda" til "tidt at lide". Man kunne tænke sig, at "tidt" er 
trykfejl for "lidt". Dog er det et spørgsmål, om den danske tekst nødvendigvis er blevet 
nonsens: det er bedre at lide tit! Sætningen kan også forstås sådan: det er tit bedre at lide! - 
"lide" rimeligvis stadig i betydningen "vente".

De næste tre linier deler B med den svenske tekst. A derimod har fundet det anstødeligt, 
at man "sig selv fornøie" og erstatter udtrykket med det resignerende "det lade skee", hvorved 
linien "Alt med Gud Faders..." imidlertid mister sin sammenhæng med konteksten.

I str.6 beskriver Neumark, hvorledes det er den almægtige en smal sag at vende op og ned 
på menneskers liv. Strofen konkluderer lin.5-6:

Gott ist der rechte wundermann/
Der bald erhoh'n/ bald stiirtzen kan.

Ved at ombytte det tyske forlægs lin.l-4 i rækkefølgen 1 4 3 2 gengiver den svensk-danske 
tekst meningen hos Neumark. Clenodiet fortsætter:
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Ty Gudh then hogsta Vnder=Man/
Vphoija och fornedra kan.

Den danske oversætter har studset over "hogsta Vnder=Man", der unægtelig klinger 
selvmodsigende. Uden kendskab til den tyske tekst, hvor "Wundermann" er umisforståeligt, 
har han glattet modsigelsen ud på pudsig vis:

Thi Gud som er hvers overmand...!
Man ville kunne argumentere for, at de sidstnævnte to forbedringer til det værre ikke er 
tvingende grund til at erklære den danske tekst for sekundær. "Forbedringerne" behøvede jo 
ikke findes i den danske 1.udgave, der eventuelt kunne have været forlæg for teksten i 
Clenodiet 1683, men være kommet til langt senere. Det væsentligste argument for Clenodie- 
tekstens førstefødselsret er da også stadig dens ubedragelige gode rim i modsætning til 
sekundavarerne på dette felt i såvel A som B.

Den danske transponerings svenske forlæg
Efter konstateringen af, at A og B var mere overensstemmende med Clenodieteksten end med 
den ændrede version i 1694- og 1695-års psalmboken, er alle sammenligninger foretaget med 
udgangspunkt i Clenodiet 1683. Det var metodisk hensigtsmæssigt, så længe der stadig var 
tvivl om, hvorvidt den svenske tekst var primær. Nu hvor dette må betragtes som givet, 
melder det spørgsmål sig, om det er muligt at præcisere, hvilket svensk tryk der har dannet 
forlæg for den danske transponering. Adskillige senere svenske salmesamlinger kan lades ude 
af betragtning. Enten fordi deres version af salmen er beslægtet med den i Swedbergs 
salmebøger 41), eller fordi de udviser helt andre forskelle eller har en med Clenodiet ganske 
overensstemmende tekst.

Et tryk fortjener særlig opmærksomhed, salmesamlingen "Otia Sacra, Eller Andelig Sabbathz 
Roo, Och Hwijla.." Sthlm.(Henrich Keyser) 1691 42). Her har salmen melodiangivelsen 
"Under sin egen Thon", dvs. sandsynligvis den samme melodi som foreslås i A og B. Som det 
vil erindres, mangler Clenodiet 1683 melodihenvisning. Otia Sacra har endvidere en særlig 
variant 43) i str.3,3: "Med Gudz Faders Wilie.." svarende fil det danske "..med GUD Faders 
Villie..", men afvigende fra Clenodiets "Med Gudz wår Faders Willie..". Otia Sacra skriver i 
str.4,5 "foran" ligesom A og B "førend" i ét ord, medens Clenodiet har "for ån". Dersom Otia 
Sacra er forlægget, går regnestykket op på endnu et sted. Det noteredes sidst i afsnittet om 
den svenske oversættelse fra 1683, at A i str.3,1 undtagelsesvis lå Clenodiet nærmere end B, 
der som en hovedregel repræsenterer den bedste tekst. Denne regel behøver ikke brydes, hvis 
Otia Sacra er forlæg. Dens tekst på dette sted: 'Ty thet år båttre" er lig B: 'Thi det er bedre". 
A derimod har forbedret sit forlæg og byttet om på ordene og stemmer derved tilfældigvis 
overens med Clenodiet.

Ved at inddrage Otia Sacra fra 1691 i overvejelserne er det altså lykkedes at præcisere 
yderligere to forhold. Dels understreges B's kildeværdi endnu engang, dels er tidligste tids
punkt for den danske transponering af den svenske tekst rykket frem til år 1691.

Er Gustav Ollon den svenske salmes oversætter?
Den svenske tekst er tidligt blevet tilskrevet Gustav Ollon. Det sker i Olaus O.PIantins 
"Dissertationes historico-philologicae PER1 HYMNOPOIÅN.. Pars prior & posterior" Upsaliæ 
1728 og 1730. Ved oplysningerne om hver enkelt salme i Psalmboken 1695 skriver Plantin s.80 
til nr.45 "Når iagh nu min boon vthgiuter": "Sveth.Gust.Ollon..". Efter en kort præsentation 
af Ollon: - født i Ostergothland 1646, var "Camerarus" , dvs.kammerskriver ved Stora
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Sjotullen i Stockholm og døde 1703 - giver Plantin den værdifulde hymnologiske oplysning: 
"Hune constat Auct. esse. n:o 261. 268. 299. 300. ex MSS. adhue apud hæredes ejus residuis". 
Dvs. at det for Plantin i 1730 står fast ud fra manuskripter, der indtil da beror hos Ollons 
arvinger, at Ollon er forfatter til de pågældende salmer. Andet og mere får vi ikke at vide her. 
Senere tiders hymnologer har imidlertid formået at lægge adskilligt mere ind i Plantins 
lapidariske notits. Oscar Lovgren ved således, at en af Ollons venner (nemlig Plantin) selv har 
fundet Ollons egenhændige manuskript til salmerne blandt de efterladte papirer 44), og Emil 
Liedgren nævner som argument for, at Plantin er godt underrettet, at han var frænde til 
Ollon, idet en søster til Ollons anden hustru var gift med en herredshøvding Anders Plantin 
45). De nære relationer mellem de to frænder har dog ikke været tættere, end at Plantin 
husker fejl om dødsåret. Ollon døde den 20.juni 1704 46) og fik således et år mere at leve i, 
end hans ven og frænde Plantin kunne unde ham. Strengt taget behøver Plantin aldrig 
nogensinde have set Ollons manuskripter med egne øjne, men refererer måske blot, hvad 
andre har bemærket. Især er det dog en tilsnigelse at hævde, at det er ud fra de pågældende 
manuskripter, at Plantin tillægger Ollon forfatterskabet til også "Min siål och sinne" 47). 
Plantin nævner fra manuskripterne kun de fire salmer 261, 268, 299 og 300. Men "Min siål och 
sinne" har nr.288!

Under gennemgangen af nr.288 48) nævnes Ollon som oversætter med ordene "Sveth. G 
Ollon; vide nr.45." Men henvisningen til nr.45 gælder alene Ollons biografiske data. Med 
hensyn til nr.288 har Plantin ikke noget manuskript af Ollon at støtte sig til, men må have sin 
viden eller formodning fra andre. Plantin var jo ikke ene om at tilskrive Ollon æren som 
salmedigter. Således bemærker han s.55 til nr.85 "Om nåd och rått", som han selv anser for 
Swedbergs oversættelse, at andre vil give Ollon æren: "Alii G.Ollon tribuunt". Ligeledes har 
andre villet gøre Ollon til oversætter (Alii habent Gust.Ollon) af nr.155 "Min Frålsare", mens 
Plantin tillægger Amnelius denne salme. Vor konklusion af dette må blive, at Plantin, ud fra 
sin viden om nogle sete eller usete manuskripter, er overbevist om, at Ollon har forfattet 
nr.261, 268, 299 og 300. Sin viden om Ollons indsats m.h.t. nr.45, 157 "Up min tunga", 174 
"Thenne år den stora dagen" og 288 kan Plantin have skaffet sig andetsteds. Måske tilslutter 
han sig for de sidste fires vedkommende de "alii", som han er uenig med vedr. nr.85 og 155.

Det har hidtil kunnet støtte Ollons ophavsret til "Min siål og sinne", at den i 1684 blev trykt 
i Stockholm, hvor Ollon havde boet en årrække, først som skriver i rigsråd og general
guvernør Gustaf Kurcks tjeneste, fra den 19.juni 1682 som kammerskriver i Likvidations
kommissionen 49). Det spørgsmål skal stå åbent, om den endnu tidligere forekomst i et 
Goteborg-tryk peger bort fra Ollon og hen mod en oversætter fra det vestlige Sverige?

Neumarks salmes videre skæbne i Danmark i Pontoppidan 1740 og Guldbeig 1778
Senest i 1683 blev Neumarks salme oversat til svensk. Året forinden udkom Peder Møllers 
danske oversættelse. Hvor den frie svenske gendigtning hævdede sig som eneste svenske 
fortolkning i mere end 300 år helt frem til Psalmboken 1986, fik salmen på dansk grund en 
mere omskiftelig skæbne.

Peder Møller gav Neumarks salme et dansk ansigt i den periode, hvor han var både dansk 
og tysk præst på Amager. At salmen dog ikke havde fundet sin endelige skikkelse fremgår 
af de småforbedringer, som Johan Brunsmand tilførte Møllers tekst allerede i 1687, hvorved 
den fik forlænget sin levetid i en enkelt salmebog helt frem til 1760. Da var dog Frederik 
Rostgaards oversættelse fra 1694 omsider lukket ind i Pontoppidans salmebog 1740 (forkortes 
Pont.) nr.417 og fik nu det blå stempel som den danske kirkes version af salmen.
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Nogle år tidligere må den svenske tekst have fundet indpas som skillingsvise i Danmark. 
Det er sket i tidsrummet 1691 - 1738, der var præget af krige mellem de to lande. Formodent
lig er den svenske salme kommet hertil med flygtningestrømmen fra Skaane. I den subkultur 
blandt fordrevne og småkårsfolk, som skillingtrykkene henvender sig til, har der været 
marked for den så sent som i 1770erne.

Da det blev Rostgaards oversættelse, der havde fremtiden for sig, er det dens skæbne, vi 
videre skal følge. Det er ikke Rostgaards ældste version af salmen, men muligvis 1718- 
udgaven, der er lagt til grund for Pont.1740. Rostgaards samling fra 1738 nåede næppe at 
kunne danne forlæg, idet Pontoppidans arbejde med salmebogen på det tidspunkt var vidt 
fremskredent. Således har Pont.nr.417 str.4,4 hykle=iid som i 1718, hvor 1738 nr.XXXIII 50) 
har Hyckler=Iid. Men i ordstillingen str.1,1: "Hvo ikkun lader HErren raade", hvor 1718 stadig 
har det oprindelige "Hvo ikkun Herren lader raade", stemmer Pont. overens med 1738- 
udgaven. Pont. nr.417 synes altså at have gjort brug af et mellemstadium mellem 1718 og 
1738. Forklaringen kunne være, at Pontoppidan som forlæg har haft 1718-udgaven i et 
eksemplar med Rostgaards håndskrevne ændringer. En anden mulighed er med H.Hejselbjerg 
Paulsen at antage, at der må være udkommet en nu ukendt udgave af Rostgaards oversættel
ser mellem 1718 og 1738 51), som Pont. kan have benyttet. Formodentlig på egen hånd har 
Pontoppidan foretaget flg. ændringer: str.3,1 "Staa, christen siel!" 52), str.3,3 "naade=ville" 53) 
og str.4,6 "Og vil os..". Pont.s mel.angivelse "Vaag op, og slaae paa etc." er, som det vil 
erindres, allerede i 1697 foreslået af Peder Møller til hans oversættelse af Neumarks salme. 
Samme tekstændringer og melodi gik videre til Guldbergs salmebog 1778 nr.117, hvor disse 
yderligere ændringer forekommer: str.1,3 aid slags (alskens); str.3,3 Naade=Villie (naades 
ville); str.6,5 Under=Gierningsmand (vunder-giernings-mand); str.7,2 vinskibelig (vindskibe- 
lig)-

Neumarks danske og svenske Waterloo i henholdsvis 1798 og 1978 
Efter denne trofaste videreførelse af Rostgaards oversættelse blev salmen i lighed med så 
mange andre omarbejdet til ukendelighed i Evangelisk=kristelig Psalmebog 1798 nr.301 og 
tillige, hvilket også er typisk for denne salmebog, reduceret til 5 strofer. En elskværdig 
sidestilling mellem den danske 1798-version og Olov Hartmans svenske bearbejdelse fra 1978 
i Den svenska Psalmboken 1986 nr.575 viser bemærkelsesværdige og tankevækkende over
ensstemmelser i behandlingen af traditionen. Den progressive holdning gør kort proces med 
Neumark, Rostgaard, Ollon, ortodoks forsynstro, enderim og alt, hvad der indtil 1798 i 
Danmark og 1986 i Sverige gjorde denne salme til et trosvidnesbyrd fra 1600-tallet.

Egen Melodie.
Hvo ikkun lader Herren raade.
Han bygger fast paa Klippegrund; 
Han seer Guds hielperige Naade 
I Sorrigs og i Rædsels Stund.
Men hvo sin Lid til Verden slaaer, 
Paa troløs Sand hans Bygning staaer.

Min sjal, låt Gud i allt få råda, 
han vet ditt val, han kånner dig. 
Han år din hjalp i all din våda, 
på orons dag år han din frid.
Den som sig låmnar i Guds hand 
han bygger ej på losan sand.
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2. Med Viisdom du, o Gud! afmaaler 
Den Tid, naar Hielpen nyttigst er;
Og naar vort Hierte det kun taaler,
Da er din Haand til Redning nær.
Ja tidt, før vi det ventede,
Kom ned fra dig Forbarmelse.

3. Saa ville vi da med vor Byrde 
Gaae stille frem den tunge Vei!
Vi lide paa den gode Hyrde;
Ei sover han, han slumrer ei;
Og al vor Tarv og Trang han veed;
Thi er al Sorg kun Daarlighed.

4. Hvad hialp mig al min Jammerklage? 
Den er mig ei til Lettelse;
Saa tidt jeg føler, at min Plage 
Ved Mismod bliver tungere.
Ei lindrer Veemods hede Graad;
Den skaffer mig ei Trøst, ei Raad.

5. Min Gud! saa vil jeg troe og bede.
Og ærlig røgte Pligt og Kald;
Og lide paa, at du er rede.
At hielpe, naar jeg hielpes skal.
Da er mit Sind, mit Hierte trygt.
Paa Klippegrund mit Haab er bygt.

2 Låt ingen vågra dig din glådje, 
att Herrens nåd år ny var dag.
Tag mot med oppen hand de skanker 
du får från himlaljusens Far.
Giom inte bort vad gott han gjort.
Låt vårlden veta: Gud år god.

3 Låt ingen hindra dig att ropa, 
når sorgen vårker i di tt brbst,
som Herren Kristus sjålv har ropat. 
Ånnu i dag finns en som hor.
I natten lyssnar han ånnu.
Herren, din Gud, gor morkret Ijust.

4 Tro ej att Gud dig ålskar mindre 
den dag når stormen bryter ut.
Hans kårlek våxlar ej med vinden, 
den liknar rymdens klara djup.
Droj, o min sjål, i denna rymd.
Den år av Herrens ku nskap fylld.

5 Sjung, bed och gå på Herrens vågar, 
och gor vad Gud dig kaliar till.
Sått lit till ordet som han såger, 
så oppnas himlen over dig.
Den fast på Gud fortrosta kan 
han vilar evigt i Guds hand.

Iflg. V.E.Brummers utrykte salmehistorie pag.452 har W.H.F.Abrahamson 54) ansvaret for 
den version med en udeladt str.5, som tryktes i 1.prøvehefte 1793 55). Den kritiske 
kommission fyldbyrdede udvandingen i Ev-kr nr.301. Her er der kun svage mindelser om 
Rostgaards tekst. Hvor Neumark og Rostgaard i str.l udtrykker tillid til Gud, har Ev-kr i 
tillidens sted en advarsel til dem, der "bygger paa troløs Sand" - i øvrigt en besynderlig 
metafor, som hverken vor Herre, Neumark eller Rostgaard skal have skylden for! Str.2 og 
3 i Ev-kr har svage allusioner til Neumark str.4 og 3. Str.4 i Ev-kr bygger på Neumarks 
2.strofe, men giver den en snusfornuftig og sentimental drejning. Str.5 runder salmen af med 
at understrege den hjælperige nåde og klippegrunden fra str.l.

Hartmans bearbejdelse er mere talentfuld bl.a. ved at have godt greb om metaforen. Det er 
imidlertid ikke her stedet at vurdere Hartmans poetiske formåen som sådan, men at 
konstatere, hvad der bliver tilbage af traditionen, når Hartman har været der. Desværre ikke 
ret meget. Talentfuldt mestrer han kunsten at berolige reaktionære brugere ved i den 
indledende og afsluttende strofe at overtage enkelte ord og metaforer fra go'e gamle Ollon 
for derigennem at demonstrere, at alt er ved det gamle. Det er det dog på ingen måde. 
Hartman overtager suverænt den mellemliggende tekst og digter her for den moderne kirke
fremmede om Gud, at "på orons dag år han din frid", idet han, dvs. Hartman, ved hjælp af 
manglende rim søger at fange den sækulariserede svenskers interesse, der åbenbart vokser.
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når rimenes antal og kvalitet daler.
En kritisk bemærkning til de historiske oplysninger til nr.575: Hvorfor er Ollons navn 

udgået, når Neumarks er bibeholdt? En saglig begrundelse kunne være, at der kan herske 
tvivl om, hvem der faktisk leverede den første svenske oversættelse i 1683. Men så kunne 
man have nøjedes med at skrive "Svensk 1683" eller "Gustav OHon(?) 1683". Begrundelsen er 
nok snarere at finde i den næsten principielle traditionsforsagelse, der ligger bag ved den nye 
svenske salmebog. I traditionens sted er trådt en vildtvoksende økumenisme, der ikke kan 
bruge Ollons navn til noget som helst, fordi han kun er svensk, men ved at skilte med 
Neumarks navn belejligt kan signalere den svenske kirkeligheds internationale og økumeniske 
vingefang. Med alle de ovennævnte forbehold er det imidlertid et faktum, at selv Hartman 
forholder sig til Ollons tekst. Det ses i str.1,1 og 1,5-6 og 5,2-5.

Hvad den pietetsløse omgang med traditionen forårsagede
Nu skal den nye svenske salmebog til at stå sin prøve, og jeg vil nødig spå om dens fremtid. 
Jeg har kun en anelse om, at en så gennemført tidstypisk salmebog, der så eftertrykkeligt gør 
op med traditionen, samtidig med at den bliver til i en periode, der forekommer mig at ligne 
en kirkehistorisk bølgedal, kan få en betydning lig den, der blev Ev-kr til del. Er min elsk
værdige vurdering rigtig, kunne svenske hymnologer måske have interesse i at vide noget 
om eftervirkningerne efter den famøse Ev-kr 1798. Det er ikke her stedet at skrive denne 
salmebogs virkningshistorie. Kun skal kort siges, at det synspunkt hen imod midten af det 
19.århundrede deltes af stadigt flere, at Ev-kr var en katastrofe for den danske kirke. Men 
skaden var sket, og fremkomsten af den næste salmebog kunne åbenbart ikke reducere Ev-kr 
til en betydningsløs parentes. En salmebogs indhold står nemlig ikke kun at læse i en 
kombination af papir og tryksværte, men bliver til liv og vaner henholdsvis død og uvaner 
i menigheden og former den enkelte kristnes tankesæt og forestillingsverden. Som tiden gik, 
blev de omkalfatrede salmer fra 1798 for nogle en kilde til tilbagevendende pine, medens 
andre affandt sig med det mindre gode for at undgå det, som kunne være endnu værre. 
Derfor skulle der tre officielle danske salmebøger til for at overvinde skaderne efter Ev-kr, og 
stadig er der skæmmende spor i DDS 1953 efter den rationalistiske katastrofesalmebog.

En af dem, der var blevet præget af Grundtvigs tanker om at overvinde Ev-kr ved at vende 
tilbage til den gamle ubrudte salmetradition, var præsten i Vesterborg på Lolland, Lars 
Nannestad Boisen (1803-75), der i 1841 udgav en salmesamling 'Tro, Haab og Kjærlighed", 
tænkt som et supplement til Ev-kr. Her findes Neumarks salme som nr.19, men vel at mærke 
i Rostgaards oversættelse. Til grund er lagt teksten i Pont. , der gengives med kun disse 
sproglige ændringer: str.3,6 tjene (feile); 6,2 Ham ikkun (hannem kun); 7,6 bliver (vorder). 
Virkningen efter Ev-kr viser sig imidlertid deri, at str.5 er udeladt. Menigheden var ved 
brugen af Ev-kr blevet bildt ind, at salmer med syv strofer var unødvendigt lange til det 
formål, der nu var tiltænkt salmen: at stemme sindet til andagt. Derfor er det et typisk 
knæfald for tidsånden, at selv de, der protesterer imod den, må erkende det umulige i at 
lancere de gamle salmer i deres oprindelige længde.

Det gælder også P.Hjort, der i "Gamle og Nye Psalmer" 1843 nr.260 gengiver salmen med 
kun fem strofer, idet Rostgaards str.3-5 udelades. Rostgaards tekst lægges til grund i str.1-3 
og 5. Dog med disse justeringer: str.1,2 sætter fuldt paa ham (paa ham setter al); 1,3 for al 
Slags (fra alskens); 1,4 i (af); 2,4 Begræde, hvad Gud lader skeel; 2,6 utilbørligt (sligt unyttigt); 
5,1 (7,1) da (kun); 5,2 (7,2) Vær tro og ydmyg i dit Kald; 5,3 (7,3) haab (tænk); 5,4 (7,4) Da 
visselig det fremmes skal! Ændringerne i sidste strofe lugter fælt af Ev-kr. Dog nøjes man ikke
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med lugten. Allerede str.1,5-6 har denne formanende og tankevækkende moddigtning af 
Rostgaard:

Men hvo sin Lid til Verden slaaer,
Hans Huus paa troløs Sand kun staaer.

Vi genkender formuleringen med den tvivlsomme metafor fra Ev-kr! Heller ikke Hjort kan 
rende fra at være barn af sin tid og værdsætte den belæring, der ligger i advarslen. Også 
oplysningstidens poetiske sprog har sine værdier for Hjort, hvilket yderligere fremgår af, at 
hans str.4 kun er en lettere bearbejdelse af Ev-kr nr.301 str.2:

Hans Viisdom naadigen afmaaler 
Den Tid, da Hjælpen tjenligst er.
Og naar vort Hjerte det kun taaler.
Da er hans Haand til Redning nær;
Ja, tidt før Haabet glimted svagt,
Hans Sendebud har Trøst os bragt.

Samme år 1843 aftrykte Jacob Christian Lindberg Rostgaards tekst i "Rosen-Kjæden" nr.233 
under overskriften "Hengivenhed i Guds Villie". Uden kompromisser er alle syv strofer 
gengivet efter Pont. Kun ændres str.1,3 Ham (Den); 1,3 al Slags = Guldberg (alskens); 3,6 
hjælpe (feile); 5,5 Med Tiden (Ved Tiden); 6,6 reiser (reise).

Det blev ikke Lindbergs "hårde linie", men de midtsøgende kræfter, der prægede den 
version af salmen, som optoges med kun fire strofer i forslaget "Psalmebog. Samlet og udgivet 
af Roskilde-Konvents Psalmekomite",Kbh.l850 nr.41 og 2.udg.Kbh.l852 nr.38. Her er str.l 
uændret overtaget fra Ev-kr. Str.2 er Rostgaards str.2, dog med Hjorts ændringer i lin.4 og 6. 
I lin.2 er "vor" ændret til "vort". Str.3 indledes 

Guds Viisdom naaderig afmaaler 
Den Tid da Hjælpen tjenligst er,...

og viser sig at være Hjorts ovennævnte bearbejdelse af Ev-kr str.2, kun justeret i l.linie. Str.4 
er Rostgaards str.7 med alle Hjorts ændringer 56).

Kompromisset afvistes. Ligesom Monrad i 1854 nr.328 57) således overtog også Ingemann 
i Konventssalmebogen 1856 nr.38 ord til andet teksten fra Ev-kr nr.301.

At meningerne brødes om den bedste version af Neumarks salme, fremgår af den 
grundtvigsk sindede P.A. Fengers 'Tillæg til evangelisk-christelig Psalmebog" 1857, der s.80 
henviser til Ev-kr nr.301 58) og derved indirekte siger god for denne tekst. Da Fengers tillæg 
i 1880 blev til en egentlig "Kirke-Psalmebog", blev versionen fra Ev-kr optaget som nr.133 59).

Anderledes stillede en anden grundtvigianer, Peter Rørdam, sig. Da han i juni 1852 udgav 
et salmehefte med 37 salmer, nummereret 683-719, hvor Neumarks salme er nr.706, sker det 
iflg.Steen Johansen 111,92 i "en (omtrent) uændret gengivelse af den ældre oversættelse (ved 
Fr.Rostgaard)" 60). Ved selvsyn har jeg dog noteret flg. afvigelser fra Pont.: Str.1,2 sætter paa 
Ham (paa ham setter); 1,3 frier Han (vil hand frie); 1,4 redder (redde); 2,1 al vor (os vor); 2,2 
vort (vor); 3,3 Naades Ville (naade-ville); 4,1 hvad (hvem); 5,3 den kun (kun den); 5,5 Med 
Tiden (Ved tiden); 6,5 Under-Gjernings-Mand (vunder-giemingsMand); 7,5 bliver (vorder). 
Alle disse ændringer på nær den i str.5,3 gik videre til Rørdams Lyngbysalmebog maj 1856 
nr.806, hvor yderligere disse ændringer kom til: str.1,6 Hans Huus grundfast paa Klippen 
staaer.; 2,3 hjælper det, at (hielper, at vi); 2,4 Vi suurt til Jord og Himmel see!; 3,6 tjene (feyle); 
4,1 Han til vort Bedste alt vil fremme. Jeg har en begrundet formodning om, at både
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ændringerne fra juni 1852 og maj 1856 skyldes N.F.S.Grundtvig. De fleste af dem indgår 
nemlig i den vidtgående bearbejdelse ved Grundtvig, der fremkom samme efterår i et nyt 
oplag af Lyngbysalmebogen 61). Dette kun som en lille korrektion til Steen Johansen, der 
antager Rørdam for ophavsmanden til de nævnte beskedne ændringer.

Trods Grundtvigs frie bearbejdelse er han dog i det store og hele loyal mod Rostgaards 
oversættelse. For Grundtvig i 1856 er det uinteressant at forholde sig til salmens tyske tekst. 
Det er den gamle danske tradition, der skal gøres samtidig og dermed brugelig for en ny 
generation af danske menigheder. Det er denne bearbejdelse af Grundtvig, som med 
ændringer i 1885 og 1947 foreligger i DDS 1953. Dette skriver også Malling II, 251f, der dog 
ikke har set, at adskillige af Grundtvigs formuleringer vandt indpas også i den gamle sønder- 
jydske salmebog 1889 nr.447.

Samtidig med fremkomsten af Grundtvigs bearbejdelse udkom i Sønderjylland pastor 
N.E.Engells "Psalmebog til Opbyggelse i Kirken, Skolen og Hjemmet", Flensborg 1856, hvor 
nr.139 er udgiverens lempelige bearbejdelse af Rostgaards tekst med alle syv strofer. Der er 
tale om godt et dusin små tekstændringer for at gøre sproget tidssvarende. Men typisk er det 
for den sønderjydske tradition, at der ikke er problemer med at videreføre de gamle salmer 
og synge dem i deres fulde længde. Således også i Meyer og Boesens "Psalmebog", Haderslev 
1844, hvor Rostgaards oversættelse er aftrykt nr.441 med alle syv strofer efter Pont. med en 
enkelt ændring i str.6,2 ham ikkun (hannem kun) = L.N. Boisen 1841. Hele Rostgaards tekst 
lever videre i de sønderjydske salmebøger 1889 og 1925 med ændringer fra Grundtvig og 
andre.

Det må være nok med de nævnte eksempler til at illustrere følgerne af den pietetsløse 
"modernisering" af Neumarks salme i 1798. Billedet aftegner fire tendenser: 1.Moderniseringen 
lever videre i 100 år frem til "Psalmebog for Kirke og Hjem" 1898. 2. Den gamle form fra 
Rostgaards hånd og autoriseret i Pont.1740 fastholdes med stor trofasthed i andre dele af 
kirken i de samme 100 år. 3. Midtsøgende kræfter søger på et tidspunkt at etablere 
kompromisser mellem den gamle og den nye form. 4. Den fuldbyrdede voldtægt anno 1798 
mod Rostgaards salme afstedkommer en manglende respekt for skikkelsens autoritet og 
urørlighed. Den indbyder til alle mulige forsøg på tilnærmelser fra alle mulige, der betragter 
skikkelsen som allemandseje og med alle midler forbedrer og opdrager den til en ydmyg, 
konturløs tjenerinde.

Der vil nok være dem, der kun ser det ideelle i det sidste perspektiv. Den autoritetsløse 
tekst har ingen rettigheder og kan som menighedens ejendom behandles efter forgodtbe
findende. Skikkelsen kan formes, deformeres og befamles ad libitum af enhver talentløs 
salmebogskommission, hvor altid nogen vil elske at sætte og se sine egne fingeraftryk. Men 
for de fleste mister en stadigt foranderlig skikkelse den tiltrækning, som boede i det 
oprindelige kunstværk.

Det er min påstand - og jeg mener i det foreliggende tilfælde at have leveret endog rigeligt 
med dokumentationsmateriale for den - , at en salme, som har mistet sin uskyld, hurtigt 
glider ind i afdelingen for glemte salmer.

En af dem, der forgreb sig på Rostgaards salme, var som nævnt pastor N.E.Engell med sine 
ialt 14 "småforbedringer", som ingen senere lod sig friste til at genbruge. Anderledes gik det 
med Grundtvigs mere gennemgribende bearbejdelse, der satte sig tydelige spor i de følgende 
salmebøger. Dog med en tendens til, at unødvendige ændringer snart ændres tilbage. Der 
gælder åbenbart den grundregel, at der sjældent vil være den samme pietet over for en 
ændring som over for den oprindelige tekst. Allerede i salmebogsforslaget fra 1885 nr.145
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søger vistnok C.J.Brandt i str.1,2; 1,6; 2,6 og 7,6 forsigtigt tilbage til Rostgaard. Hvor 
Grundtvig i str.7,1-4 helt har sluppet sit forlæg og digter løs på fri hånd, fremkommer Brandt 
under inspiration af Rostgaard med et nyt tekstforslag, som blev gældende frem til i dag. 
Malling II, 251 synes ikke at være opmærksom på, at alle de ændringer, han konstaterer i 
Konventssalmebogens tillæg 1890 nr.828 - og også en ændring i str.1,2, som han har overset -
alle findes allerede i forslaget 1888 nr.142.. I DDS 1953 skete i str.3 en yderligere tilba

gevenden til Rostgaard.

I Norge er det Rostgaards tekst fra Pont., der lægges til grund af Wexels i 1840 nr.384, dog 
med en udeladt str.4 og nogle rettelser 62). Hauge bruger i "Psalmebog for Kirke og Hus" 
1873 nr.281 alle syv strofer med kun disse pietetsfulde ændringer: str.2,3 vi gaa (at vi); 2,4 
Med Jamren i vor Drøvelse?; 3,3 Saa som vor Herres Naadevilje; 3,4 retter Alting (alting 
retter); 4,1 Han ser, hvad bedst vort Gavn kan fremme,; 5,3 Og den alene sig antager.

Landstads "Kirkesalmebog" 1869 nr.207 har samme udgangspunkt i Pont. og har alle syv 
strofer, men med en snes smårettelser foruden denne omskrivning af str.2,2-4: Fordi vor 
Lykke er saa krank/ Vi af os selv dog intet tage,/ Udrette intet med vor Ank,. I Landstads 
reviderede salmebog 1924 nr.182 har Gustav Jensen med Landstads tekst som udgangspunkt 
foretaget yderligere et større antal små og store ændringer uden nogen som helst skelen til 
Rostgaards tilgrundliggende tekst.

Der var derfor ikke ret meget tilbage at være trofast imod, da Kari Arnestad i 1973 gjorde 
en helt ny oversættelse, som bryder med hundrede års lappeløsninger:

1. Den som i alt lét Herren råde 
og legg sin lagnad i hans hand, 
den vil han frelse frå all våde 
og løyse ut or naud og band.
Den som til himlen set si tru, 
skal på den faste grunnvoll bu.

2. Kva hjelper all vår klynk og klage 
når lukka vik frå vegen vår,
vi berre riv alt meir or lage 
og svalar aldri hugen sår.
Vi fyller berre lidings skål 
med alle våre klagemål.

3. Ver still og tolug når du lider 
og ha di giede i din Gud
ved nådens kjelde når du strider, 
til siger skal du førast ut.
Hans visdom aldri målast kan, 
hans like du på jord ei fann.
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4. Han veit så vel om all di trengsle 
og veit den rette trøystetid.
Han ser din tanke og di lengsle 
og hjelper deg i dagsens strid.
Vår store Gud og skaparmann 
veit best om det som tene kan.

5. Tenk aldri då at Gud har svikta 
når sorg og motgang møter deg,
i ordet har han seg forplikta 
å fylgje oss på prøvings veg.
Med tida mykje vender seg, 
eit mål er sett for deg og meg.

6. Tru ei at verdsens lyst og lukke 
kan prove Herren har deg kjær, 
meir enn di sorg, når du må sukke 
og græt for børa som du ber.
Gud er den undergjerningsmann 
som reise opp og feile kan.

7.Syng, bed og høyr kva Herren seier, 
ver tru og ærleg i ditt kali.
Guds faderauga alle leier 
vil fylgje deg og fri frå fall.
Den som til Gud si von har sett, 
eig no og evig bamerett.

Det betyder dog ikke, at nu er alle bånd til fortiden kappet. Kari Arnestad forholder sig stadig 
til en 1600-tals salme, og det er ikke specielt Neumarks tyske tekst, hun lægger til grund, 
sådan som man kunne tro ud fra salmebogens historiske oplysninger. Der er stadig mindelser 
i form af metaforer og omskrivninger, som viderefører en nordisk tradition. I str.1,1 og 3 
bevares Rostgaards (og Peder Møllers) rim råde-våde, ligesom Rostgaards himmel og 
modgangs skaal bibeholdes i str.1,5 henholdsvis str.2,5.

I str.3,2 møder vi Landstads "Og vær fomøiet i din Gud", medens det i str.3,3 er Gustav 
Jensens "nådes rike kilde", der klukker i baggrunden. Fra Landstad stammer trøstetiden i 
str.4,2, medens arven efter Gustav Jensen er tydelig i str.6,5-6 og str.7,1-2 

I øvrigt disponerer Kari Arnestad ret selvstændigt over sit forlæg. Det forlades str.3,5-6 til 
fordel for en frit formet apoteose. Forlæggets str.3,5-6 flyttes over til slutningen af str.4. Str.5 
nøjes med modgangstanken, medens medgangstanken i forlæggets str.5,3-4 udfoldes i en 
selvstændig str.6. Også afslutningen str.7,3-6 er på Arnestads eget ansvar.

I det store og hele må man sige, at Kari Amestad er gået til opgaven med en god portion 
pietet over for traditionen. Der er slet ikke hos hende de udskejelser, som vi mødte hos Olov 
Hartman, hvor forlægget kun er et påskud til at lancere egne udgydelser. Hvad jeg også 
finder sympatisk ved den nye norske gendigtning er, at den tør binde an med alle de 
oprindelige syv strofer. Det bør et kommende dansk salmebogsudvalg notere sig! Herhjemme
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kører vi stadig, formedelst arven efter Ev-kr, med en torso på kun fem strofer.
Det var oprindelig hensigten at afrunde denne gennemgang med mit eget forslag til en 

lempelig restaurering af Rostgaards tekst. Inden jeg vidste af det, var jeg imidlertid havnet 
i omfattende omarbejdelser og indså, at prisen ved den tabte kontinuitet var for høj i forhold 
til den lille gevinst, jeg stilede imod: at gennemføre et mundret nutidsdansk i hele salmen. 
Alene det indledende "Hvo ikkun" voldte problemer, som ikke løstes ved at udskifte "ikkun" 
med "bare" eller "ene". Den norske løsning "Den som i alt la'r Herren råde" er slet ikke tosset! 
Men behøver "ikkun" gøres til et problem? Vi danskere synger jo glad og gerne i Jakob 
Knudsens forholdsvis nye morgensang "lad mig ikkun stævne imod min grav". Og "hvo" kan 
selv konfirmanderne i disse kosmopolitiske tider forstå, fordi det ligner det engelske "who". 
Efter at hele den danske nation i december har fornøjet sig med De Nattergales tvesprogede 
"The Julekalender", har jeg ingen betænkeligheder ved at foreslå, at man i konfirmandtimeme 
og ungdomsgudstjenesteme klarer en genstridig 1600-tals salme ved at begynde den med 
ordene "Who only lader Herren råde". Så kan til højmessebrug den mere autentiske 
Rostgaard-version få lov at forblive, som den er. Eller endnu bedre: vi kunne forsøge at finde 
bag om Grundtvigs romantiske bearbejdelse tilbage til Rostgaards egen tekst. Tilsvarende 
kunne man i Sverige med held gå bag om Wallins romantiske indgreb og Hartmans moderne 
overgreb og få en karsk 1600-tals salme til gengæld.

Et mærkeligt tilfælde eller mere end et tilfælde?
1 denne undersøgelses indledende afsnit dvælede vi ved omstændighederne omkring den 
tyske salmes tilblivelse i Kiel i januar 1641. For en jubilæumsartikel er det naturligt at tage 
afsæt i den rette datering af jubilaren. Formodentlig har ingen siden gjort sig tanker om, at 
tidspunktet for tilblivelsen kunne have nogen betydning for denne salmes form og funktion.

Under gennemgangen af Peder Møllers oversættelse nævntes, at den i Paullis Aandelige 
Psalme-Bog 1682 og i Chr.Cassubes Bibliske Kircke-Haandbog 1684 blev anbragt blandt 
salmerne til S.søndag efter trinitatis. På denne søndag, hvor fiskeren Peter oplever at se sit 
liv forvandlet ved en pludselig, fra dybet opkommen velsignelse af fisk i garnene og hvor 
Alterbogens kollekt foreskriver en tak til Guds Søn, fordi han har benådet os med allehånde 
legemlige velsignelser og fremdeles vil give lykke og salighed i vort kald, kan der være god 
mening i at synge den salme, der blev til som frugten af den unge Neumarks "hurtige og 
himmelfaldne lykke". Jeg har ikke haft mulighed for at eftergå, om denne placering i kirkeåret 
er overtaget fra en samtidig tysk praksis, men det er vel tænkeligt. Forslaget med S.søndag 
efter trinitatis tages op igen i Pont. 1740 nr.417 og videreføres i den sønderjydske salmebog 
1889 nr.447 og i Hauge 1873 nr.281.

Som den, der første gang lancerer Rostgaards salme, giver Pont. imidlertid den nye salme 
flere chancer. Den foreslås således også til søndag efter nytår, hvor evangeliet beretter om det 
efterstræbte barn, der rejser fra Ægypten til Nazaret. Dagens kollekt rummer bønnen om, "at 
vi arme mennesker, som ere fremmede og udlændige i denne farlige verden, maatte snarligen 
komme hiem til., vort rette Fædreneland". Tænker vi nu på de omstændigheder, hvorunder 
Neumark skrev sin salme - midt under en langvarig krig og langt fra sit fædreland, ribbet for 
alt jordisk gods, men med det sluttelige held at finde et foreløbigt fristed i Kiel -, kunne der 
nok drages sammenligninger herfra og til denne søndags budskab. Dette salmeforslag levede 
videre i Danmark og bestemte placeringen af salmen i Fengers kirkeårsdisponerede salmebog 
fra 1880 nr.133 63) og i de tilsvarende forslag til Kirke og Hjem 1885 nr.145 og 1888 nr.142 
og 1892 nr.133, men bliver i KH 1898 kun lige akkurat nævnt som en mulighed.
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Endelig peger Pont. på en anvendelse af salmen til 2.søndag efter Hellig tre konger, hvor 
evangeliet om brylluppet i Kana lægger op til kollektens tak for, "at du haver givet os din 
naade.." og at "vi kunde dog altid fornemme din naadige hielp... og i troe og tillid saaledes 
fremdrage vort levned her paa jorden". Disse vendinger kan sammenholdes med den nådige 
hjælp, der blev Neumark til del i januar 1641, hvor den samme underfulde Gud, der 
trakterede gæsterne i Kana med alle gode gaver, var på færde igen med hjælp i rette tid. 
Salmeforslaget blev taget op af Engell 1856 nr.139 og af Landstad 1869 nr.207 og fortsatte i 
Landstads rev. 1924 nr. 182.

Endnu en søndag er bragt i forslag. Guldberg 1778 nr.117 peger på S.søndag efter Hellig tre 
konger med evangeliet om høvedsmanden med den store tro og en kollekt med bønnen om, 
at Gud vil "naadeligen see til vor Skrøbelighed, og udrekke sin vældige Haand til at 
beskierme os.."

Ser vi nu bort fra det første og ældste forslag, er der det fælles for de øvrige, at de alle peger 
på søndage i den samme måned, hvori salmen blev til! Det kan ikke være p.g.a. nogen 
erindring om salmens tilblivelse i januar 1641 i Kiel, for siden midten af det 18.århundrede 
har den gængse beretning om salmens opståen været den, der kort er omtalt i note 1. Nej, 
forslagsstillerne har intuitivt fornemmet, at salmen hørte hjemme på en af søndagene efter 
nytår. Salmen er med andre ord af en sen eftertid blevet tiltænkt en liturgisk funktion i den 
del af kirkeåret, hvor den blev født. Forklaringen er vel den enkle, at den unge Georg 
Neumark i januar 1641 var i en sindsstemning, hvor hele det sjælelige apparat var mobiliseret 
og alle antenner ude. I denne tilspidsede situation har han registreret alle de signaler, der er 
blevet afsendt fra omgivelserne. Han har selv berettet, at det pinte ham, at tjenestefolkene i 
de gæstfrie hjem i Kiel anså ham for en snylter og nasseprins. Er det da utænkeligt, om hans 
sind har været lige så fintmærkende over for de budskaber, han har taget med sig hjem fra 
søndagsgudstjenesteme i den samme periode? Neumarks salme udtrykker således ikke bare 
nogle troserfaringer, gjort på baggrund af et helt kvartals ulykker og forhåbninger og 
skuffelser og nye håb, der til sidst indfries, men salmen er også en ung og opmærksom 
kirkegængers svar på det evangelium, han har hørt i kirken på en stribe januarsøndage i Kiel 
i året 1641. Eftertiden har da gjort den iagttagelse, at Neumarks salme er så velegnet som 
evangeliesvar ved søndagsgudstjenester i januar. Dette forhold er i grunden ikke så underligt. 
Det underlige er snarere, at der skulle gå 350 år, eller nu 351 år, inden dette blev erkendt.

Notmark, den 17.januar 1992.

NOTER:
Nærværende artikel har vokset sig stor og tyk gennem hele jubilæumsåret 1991 og har på den måde 
givet i det mindste sin forfatter lejlighed til at jubilere i tide. Læserne får fornøjelsen post festum.

1. Dette lille skrift kendes nu kun i to eksemplarer (i Gottingen og Weimar). Fotokopi i Institut fur 
Literaturwissenschaft, Kiels Universitet. Bogens sjældenhed forklarer, at der senere opstod en helt 
anden overlevering om salmens tilblivelse. Første gang på tryk i en bog af Amarantes (Herdegen): 
Historische Nachricht von des loblichen Hirten- und Blumenordens an der Pegnitz Anfang und 
Fortgang, Niimbeig 1744. Her berettes uden hold i virkeligheden om salmens tilblivelse i Hamborg 
i året 1653. Historien gengives i Anders Malling Dansk Salmehistorie 11,248. Mere udførligt i Hans 
Friese: Wer nur den lieben Gott låsst walten. Geotg Neumark und sein Lied, Evangelische 
Verlagsanstalt Berlin 1960 s.69f.

2. Oplysningerne om Thrånendes Haus-Kreutz, Weimar 1681, både om de sjældne eksemplarer og 
deres indhold, er fra Erich Trunz: "Wer nur den lieben Gott låsst walten". Georg Neumarks Lied und
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seine Entstehung in Kiel, Jahrbuch fiir Liturgik und Hymnologie 1986 s.49-65. Såvel direkte citatersom 
min frie genfortælling baseres på Trunz, der s.50-53 gengiver den salmehistorisk bemærkelsesværdige 
note om begivenhederne "in Cymbrien'1 i sin helhed.

3. Messen fandt sted i ugen efter Michaels-dag den 29.september.

4. Garleber Heide identificerer Erich Trunz i lighed med tidligere hymnologer (f.eks. Malling 11,248) 
med skovområdet ved Gardelegen 50 km nordnordvest for Magdeburg. Mærkeligt, at Neumark er 
kommet så langt mod nord og altså synes at have passeret Magdeburg. Det stemmer ikke med hans 
egne oplysninger om, at Magdebuig besøges efter overfaldet, samtidig med, at det tilkendegives, at 
overfaldet ikke får ham til at vende om: "..Was solte ich nun thun? Wiedrum zuriikk und umkehren, 
war wegen groser Unsicherheit gar nicht rahtsam. Entschlosse mich derohalben unter dem Schirm 
Gottes, mit ein paar guten Freunden fortzuwandem...Da ich denn zum ersten nach Magdeburg gelang- 
te..."(Trunz s.51). Man kunne af dette få mistanke om, at Garleber Heide må være en lokalitet på vejen 
mellem Leipzig og Magdeburg? Eller også er fremstillingen upræcis, og Neumark er returneret sydpå 
til Magdebuig for at slikke sine sår, hvorefter han er rejst mod nord igen ad Luneburg til. I brev af
5. nov.l991 vedgår Erich Trunz, "dass in meiner Darstellung von Neumarks Reiseweg etwas nicht 
stimmt", men "gliicklicherweise ist es kein besonders wichtiges Thema." Det kan han have ret i. I et 
nyt brev af 17.december oplyser Trunz, at Gardelegen i Hiibners Zeitungslexikon, 1711 kaldes 
Gardeleben. I Zedlers Universal-Lexicon fra 1.halvdel af 18.årh. står. "Garleben: siehe Gardeleben". 
Desuden hedder det i samme leksikon: "Garlebische Heyde ist eine grosse morastige Gegend in der 
alten Mark Brandenburg, nahe Gardeleben, davon sie auch den Namen hat." Trunz konkluderer i dette 
brev, at Neumark efter udplyndringen altså må have valgt, ikke den kortest mulige vej mod nord, men 
den efter forholdene mest sikre vej nordpå. Og den går i første omgang mod syd til Magdebuig. Det 
er den nærmeste by, hvor den udplyndrede student kan vente at finde førstehjælp blandt standsfæller.

5. Stambogen er forløberen for vore dages poesibog. I den indskrev gode venner og bekendte deres 
ønsker for bogens ejer.

6. Oplysninger om pastor Becker i Trunz s.56. Om Matthias Moth, Poul Moth og Sophie Amalie Moth 
i Dansk biografisk leksikon X (1982) s.79-81.

7. "Welches schnelle, und gleichsam vom Himmel gefallene Gliikk, mich hertzlich erfreuete, und noch 
des ersten Tages, meinem lieben Gott zu Ehren, das hin und wieder wohl bekannte Lied: Wer nur den 
lieben Gott låst walten, und hoffet auf ihn allezeit, den wird er wunderlich erhalten in aller Noht und 
Traurigkeit, etc. aufzusetzen, und hatte gnug Ursache, der Gottlichen Barmhertzigkeit, vor solche 
erwiesene unversehene Gnade, so wol damals, als noch itzo und biss an mein Ende, hertzinnigklich 
Dank zu sagen." Trunz s53. Trunz sætter s.57 Neumarks ankomst i Kiel til begyndelsen af januar. 
Salmen er formodentlig blevet til i samme måned. R.Jauemig anslår i sin artikel Aus welchem Anlass 
und wann entstand Geoig Neumarks Lied "Wer nur den lieben Gott låsst walten". Musik und Kirche 
21.Jahigang 1951 s.89-91 salmens tilblivelse til første halvdel af januar 1641.

8. Trunz s57.

9. Friese s.l8f.

10. Friese s.29f.

11. Trunz s.64f. Friese s.32f.41f.

12. Trunz s.54f. Friese s.19.

13. Trunz s.64.

14. J.N.Skaar: Norsk Salmehistorie I, Bergen 1879 s.500f.

14a. Malling VIII, 112.

15. Opregnet i H.Ehrencron-Mullers Forfatterlexikon VI, 47-49.
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16. "Siælens aandelige Lyst=Have udi huilcken Een Gudelskende Siæl sig dagiigen kand hente Trøst... 
Efter Begiæring eenfoldig fremstillet af S.Nyborrig.. Kiøbenhafn 1682. Bekostet af K.M.Boghandler 
Daniel Paulli boendis ved vor Frue Skole". Bibl.Danica 1,314 og V,40 kender udgaverne Kbh.1682,1769 
og 1784. I udg.1769, hvoraf jeg selv ejer et interessant eksemplar, findes der ingen salmer. Det for 
denne undersøgelse lykkeligt opdukkede eksemplar af udg.1682 har tilhørt P.Severinsen og findes 
stadig i dennes intakte og værdifulde salmebogssamling, der velvilligt af sønnesønnen provst Helge 
Severinsen for nylig er deponeret i Det teologiske fakultets bibliotek i Aarhus. Jeg takker biblioteks
leder cand.theol. Carsten Bach-Nielsen og sognepræst Jørgen Kjæi^gaard for deres hjælpsomhed med 
materiale fra denne bogsamling.

16a. Senere igen har jeg konstateret, at Dansk Salmeregistrant engang efter 1970 og inden 1978 har 
noteret denne forekomst af salmen. Dette fund er endda kort anført i Malling VIII,131, der dog ingen 
konsekvenser drager.

16b. "Tilgift paa nogle ny aandelige Psalmer" s.297-320 i "Siælens aandelige Lyst-Have", Kbh.1682 
rummer følgende syv salmer af Peder Møller: I.Jeg tacker Gud af gandske hierte (tekst af Neumark, 
mel.: Wol dem der sich nur låsst begniigen). - Il.Vore trætte øyen=laage luckis nu søfn=fulde til (tekst 
af J.Franck, mel.: Nu vel an vær frisk til mode). - III. JEsum jeg ey slippe maa (tekst af C.Keymann, 
mel.: Meinen JEsum lass ich nicht). - IV. Hvo som kun vil Gud lade raade (tekst af Neumark, mel.: Wol 
dem der sich nur låsst begn.). - V. Du verdens folck far vel (mel.: Fryd dig du Christi Brud). - VI. 
Steds' i glæde! steds' i glæde! (mel.: JEsu heil den alten Schaden). - VII. Jeg er med dig, min Gud, 
fomøyet (mel.: Wol dem der sich nur låsst etc.).

De fire første er her trykt for første gang. Nr.5 fandtes allerede i Cassubens salmebog 1675, og nr.6-7 
i Daniel Paullis salmebog 1680. Alle syv aftrykkes i den nævnte rækkefølge i Cassubens appendix 
qvarta.

17. C.F.Bricka Dansk biografisk Lexicon XII,83f. Malling VII,89.

18. Om denne salmebog se Malling VIII,157f. Bibl.Danica V sp.42 anfører en lignende salmebog, 
bekostet af Chr.Geertzen Kbh.1697.

19. Denne tekst er aftrykt i Malling 11,249.

20. Biografiske oplysninger om Frederik Rostgaard findes i Chr.Bruun: Frederik Rostgaards liv og 
levnet, Kbh.1870. 578 sider. Malling VII,200-204. Dansk biografisk leksikon XII (1982) s.404-406.

21. Bruun s.38-44.

22. Bruun s.43 og 544. Malling 11,250 har som kildehenvisning kun Bruun s.43 og angiver altså ikke sin 
kilde til dateringen 26.december 1693. Formodentlig er den dog Bruun s.544. Malling redegør ikke for, 
hvorfor han foretrækker Bruuns ene datering og fortier den anden. Jeg finder det derfor i dag forkert, 
at Frontsalmebogen 1988 nr.27 lod sig forlede af Mallings i dette tilfælde tvivlsomme autoritet til at 
datere Rostgaards oversættelse til 1693 og foreslår, at årstallet rettes til 1694, som er det af Rostgaard 
selv i 1738 og 1742 bevidnede trykkeår.

23. Langebekske Collectanea 184a, læg 1, Kgl.Bibl. Håndskriftsamling.

24. Signatur TI 213 ODE SACRA, Wer nur den lieben Gott låst walten, und hoffet auf ihn allezeit etc. 
Ex Germanico in Latinum sermonem conversa. Et serenissimo atque celsissimo Principi ac Domino Dn. 
Rudolpho Augusto, Brunsvicensium & Lunæburgensium Duci, Patriæ Patri opt.max. Sup auspicium 
anni å partu Virginis M DC XC11 Xenii loco Humillime oblata a Johanne Noltenio". 12 blade. Salmen 
har 7 strofer.

25. Bruun s.15. Om medlemmerne af salmebogskommissionen anno 1696 se Malling VIII,207.

26. Malling 11,250 aftrykker teksten efter 1718-udgaven, men desværre med fejl. Str.5,5 skal lyde: "Ved 
tiden meget endrer sig/", og i str.6,6 staves verbet "fælde kand". Neumarks salme er den femte af kun 
6 tekster i dette uprætentiøse, anonyme tryk, der er uden trykkested og -år (hvorfra har man overhove
det nogen viden om trykkeåret 1718?) og også mangler enhver overskrift og melodiangivelse til de seks
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tekster.

26a. I de få tyske salmebøger, der har været til rådighed for denne undersøgelse, er registreret, at i 
såvel Liinebuigisches Gesang=Buch, Liineburg 1694 nr.l439og i Schraders Vollståndiges Gesang=Buch, 
^ondem 1731 nr.254 findes Rostgaards varianter i str.1,3; 2,1; 3,3; 4,1 og 5,3.1 Vollståndiges Revalisches 

-■sang=Buch, Reval 1706 nr.954 findes de kun i str.1,3; 2,1; 3,3 og 4,1. Af særlig interesse bliver derfor 
e salmebøger, der også deler teksten i str.3,6 og 4,2.

27. Om Steinn Jonsson se Jon Helgason: Islands kirke fra reformationen til vore dage. En historisk 
fremstilling, Kbh.1922 s.129-135. Biografiske oplysninger i Islenzkar æviskrar fra Landnamstimum til 
arsloka 1940, IV.Bindi, 351f, Reykjavik 1951.

28. Bruun s.l.

29. Citatet fra forordet såvel som denne salmebogs nr.291 gengives efter eksemplar i forfatterens eje, 
der er den udgave af Vamæssalmebogen, som iflg.titelbladet er tiykt Flensborg, ..hos Christoph.Fogel / 
Aar.1717. Et træsnit på titelbladet viseret bjerg med et tempel på toppen, hvorfra der opstiger offerrøg. 
Denne udgave formodes ikke, trods trykkeåret 1717, at være l.udgaven. Den er da også sammenbundet 
med En liden Og Andægtig Bønne-Bog, Flenssburg (Christ.Frid.Holwein) 1744 og Den Nye Alterbogs 
Collecter, Epistler Og Evangelier, Tønder (Claus Kiessbuy) 1739 og En Samling af de Opvekkeligste 
og Opbyggeligste Evangeliske Psalmer.. Trykt og bekostet i Aar 1743.

30. Eduard Emil Koch meddeler i sin Geschichte des Kirchenlieds und Kirchengesangs der christlichen, 
insbesondere der deutschen evangelischen Kirche. Vierter Band. Zweiter Haupttheil, Stuttgart 1853, 
s.446, at Val.Sittig døde i 1681. Den citerede 8.strofe har Koch fundet i Gross Wurtembergisches 
neuvermehrtes Kirchengesangbuch, Stuttgart 1711 nr.41 (jf. forkortelsesliste Vierter Band pag.VI 
fodnote og omtale af denne salmebog i Zweiter Band, Stuttgart 1852 s.302ff). Det er dog nok mere 
relevant med H.Hejselbjerg Paulsen i Sønderjydsk Psalmesang 1717-1740, Christiansfeld 1962 s.l 15 at 
pege på Hamburgisches Gesang-Buch 1700 som forlæg for denne 8-strofede version.

31. Biblioteca Danica I sp.373 placerer trykket mellem flyveblade fra 1749 og 1751.

32. Biblioteca Danica V (1963) sp.63.

33. Rasmus Nyerup: Bidrag til de Kjobenhavnske bogtrykkeres historie. Læsendes Aarbog for 1800, 
s.85, Kbh.1801 oplyser, at L.N.Svares enke, der ligesom sin mand var meget produktiv som trykker af 
flyveblade, overtog trykkeriet ved mandens død i 1777 og døde selv en halv snes år senere.

34. Biblioteca Danica I sp.371.

35. Iflg. forordning af 6.5.1667 skal censuren skrives foran i bogen og trykkes med. Regelen gentages 
i Danske Lovs hovedbestemmelse om censur, 2-21-1 (Erik Reitzel-Nielsen: Censuren af Pontoppidans 
katekismusforklaring, Kirkehist.Saml. 1960, s.16 og 32). Dvs. at foruden censurens indhold og påskriften 
"imprimatur" skulle også censors navn anføres. Snart blev dog censurens indhold udeladt, og censurens 
blå stempel blev det enkle "imprimatur", oftest ledsaget af censors navn (Reitzel-Nielsen s.33). Irritation 
hos de teologiske professorer, der fungerede som censorer, over at lægge navn til mindre lødig 
litteratur, førte til et reskript af 10.10.1738 om, at "Censors Navn maa ei i Fremtiden trykkes paa den 
approberede Bog, men hans Censur under hans Haand indgives ad acta facultatis, og der gjemmes, 
hvorefter Notarius Facultatis Theologicæ kan sætte imprimatur in fidem protocolli Facultatis N.N. paa 
Bogen" (Reitzel-Nielsen s.33. Reskriptet forandredes ved nyt reskript 19.4.1765 og ophævedes 14.9.1770. 
L.Fogtman: Kongelige reskripter, etc.. (1730-1739), s.618.). Efter nævnte dato er censurerede tryk altid 
approberet med formlen "Imprimatur in fidem protocolli Facultatis", hvortil føjedes ikke censors, men 
notarius' navn. Da formlen mangler på A-trykket, må det være ældre end 10.10.1738. Fra denne dato 
blev alle censurerede skrifter indført i fakultetets to censurprotokoller, hvoraf den ene, "Fortegnelse 
over de til Facultatis Theologiæ censur indkomne smaae Skrifter" endnu eksisterer. I denne fortegnelse 
findes intet tryk med A's titel, hvad der bekræfter ovennævnte datering.

Seneste trykketidspunkt kan måske rykkes endnu nogle måneder. Ved reskript af 18.4.1738 blev det 
befalet bogtrykkerne i København ikke at trykke viser eller historier, gejstlige eller verdslige, som ikke 
forud var blevet censureret og med påtegning approberet. Såvel approbation som bogtrykkerens navn
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skulle nu være påtrykt (Fogtmans reskripter til 18.4.1738). Dette reskript blev tit overtrådt, men da 
trykkeren har fundet det ulejligheden værd at skaffe approbation til A, er det usandsynligt, at han ikke 
skulle have adlydt også reskriptets andet påbud om at anføre sit navn på trykket.

Forudsætningen for, at de nævnte argumenter holder, er dog, at approbationen ikke bare er arvet fra 
en tidligere udgave. For det andet er reskriptet af 18.4. 1738 kun relevant, såfremt flyvebladet er trykt 
i København.

36. Malling svinger mellem stavemåden Ålion og Ollon, Malling I, 449. Den svenske digter anvendte 
selv stavemåden Ålion, mens andre oftest skriver Ollon (Jan Liedgren: Två ostgotar i Stockholm. Några 
nya bidrag til eet par psalmisters biografier [Gustav Ålion og Petrus Brask. Om Ålion kun s.94-95], 
Acta Ostrogothica III (1935) s.94).

37. Det er næppe Swedberg, der ændrer teksten. Beckman har uret i, at Swedberg i str.l ændrer "sigh 
fortrooer" til "sigh betroor" (J.W.Beckman: Den Nya Swenska Psalmboken, Sthlm.1845, s.596, note 2). 
Ændringen findes allerede i både "En Christens Gyllende Clenodium” Sthlm.1690 og i "The 
Christtrognas Andeliga Klenod” Sthlm.1691, begge Univ.Bibl.Lund.

38. Oscar Lovgren følger i Psalm & Sång Lexikon, 1964 sp.446 Beckman i at anføre "En Christens 
Gyllende Clenodium" Sthlm.1684 som ældste findested.

39. Da nogle af de følgende tolv salmer optræder for første gang, skal de her alle nævnes: 2. "Huru 
lustige och skona" (Beckman s.707: tidligst i Clenodiet 1684). - 3. "Jesu åminnelse år soot" (Esbjbm 
Belfrage: 1600-talspsalm, Lund 1968, s.57). - 4. "Hwar medh skal jagh nu lofwa" (Belfrage s.189). - 5. 
"Alt effter Gudz Behagh!" (Belfrage s.l42ff). - 6. "O Gudh, O Gudh så from" (Lovgren sp.284: tidligst 
Clenod.1684). - 7. "Ach Jesu Christ tin Nådh betee" (Emil Liedgren: Svensk Psalm och Andlig visa, 
Sthlm.1926 s.322: tidligst 1684. Ligeså Beckman s.920. Lovgren sp.562 undlader derimod at anføre 
salmen som forlæg for en i 1793 foretaget bearbejdelse). - 8. "Jagh låter Herrans Nåde" (Liedgren s.265f: 
tidligst 1684). - 9. "Af allo Hiertans Grunde" (Liedgren s.325 kender Aff all min Hiertans Grund fra 
Keysets Manuale 1686). - 10. "Beromma wil jagh O Gudh tigh". - 11. "O Herre Gudh och Fader kår" 
(Liedgren s.258: tidligst Eberts Clenodium 1690). -12. "Dødzens Macht och Tyrannij" (Liedgren s.270: 
tidligst Clenod.1684). - 13. "Jesus thet år ett trostrijkt Nampn" (Beckman s.214).

40. Se længere fremme under Den danske transponerings svenske forlæg!

41. Jfr. note 37.

42. Eksemplar i Univ.Bibl.Lund.

43. Iflg. Beckman s.597 har Manuale, Sthlm.1691 samme variant.

44. Lovgren sp.504.

45. Emil Liedgren s.304.

46. Lovgren sp.504. Jan Liedgren oplyser s.95, at Ollons anden hustru Elsa Wulf, der var svigerinde 
til Anders Plantin, døde den 17.juni, og tre dage efter fulgte Gustav Ollon hende i graven. Der har altså 
ingen enke været til at gemme manuskripterne.

47. Sådan må jeg tolke Lovgrens kortfattede oplysninger.

48. Efter at Neumark og hans salme med Wetzels Hymnopæographia som kilde er omtalt Plantin s.67.

49. Jan Liedgren s.94.

50. Ligeledes 1742-udgaven nr.XL og håndskrift Thott 202 oktav (Kgl.Bibl.) s.96f.

51. H.Hejselbjeig Paulsen: Sønderjydsk Psalmesang 1717-1740 fra Ægidius til Pontoppidan, 1962 s.238, 
hvor dog den postulerede Rostgaard-udgivelse dateres til mellem 1718 og 1725, idet Georg Grabows 
En værdig Giæst, oversat af Eiler Hagerup, udkom i 1725 med en række Rostgaard-tekster, som ellers
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tidligst kendes fra Rostgaards 1738-udgave. Eiler Hagerup har dog som præst i Kalundborg 1715-1727 
og som prinsesse Charlotte Amalies fortrolige haft gode muligheder for en personlig kontakt til 
Rostgaard og kan have fået de nævnte salmer i håndskrift. Men antagelsen af en tabt salmesamling 
vinder i styrke, ved at Rostgaards dedikation til prinsesse Charlotte Amalie i både 1738- og 1742- 
samlingen er dateret "Kraagerup dené.Junii 1731." En Rostgaard-samling fra 1731 ville være et missing 
link i dansk salmebogshistorie, der dels ville kunne forklare det store antal Rostgaard-tekster i 
Pont.1740, dels bidrage til en datering af det i note 50 nævnte hs. Thott 202. Men en Rostgaard-samling 
fra 1731 forklarer selvsagt ikke tilstedeværelsen af følgende række Rostgaard-salmer allerede i Grabows 
andagtsbog fra 1725: Jesus er mit liv i live; Nu skalt du, min siæl dig smykke; O Jesu! du min 
Brudgom sød; Kiære siæl du dig nu svinge; En fattig giæst du seer, o Gud; Min siæles soel og glæde; 
O Jesu! dig taksigelse; Syng min mund, bliv stedse ved; Uforfalsket Christendom; Op til himlens 
englers skare.

52. Således skriver dog også Thott 202 side 96.

53. Thott 202 s.96 skriver "naadig ville".

54. Om Abrahamsons indsats vedr.Ev-kr nr.301 se også P.Severinsen: W.H.F.Abrahamsons Bidrag til 
"Evangelisk-kristelig Psalmebog", Kirkehist.Saml. 4.rk. V, 819 og Malling VI, 8.

55. V.E.Brummers håndskrevne og udaterede salmehistorie på 3323 paginerede sider, hvortil kommer 
bilag og et håndskrevet indbundet eksemplar (i to bind) af "Salmebog for Kirke og Hjem. Et Forslag", 
Odense 1925, fortjener den største opmærksomhed. Den lærde sognepræst i Veminge på Fyn fra 1894 
til 1912 nåede aldrig at se sit store salmeværk udgivet, hvilket er at beklage, eftersom værket har 
kvaliteter både ved en gennemtænkt disposition og ved en imponerende detaljerigdom. Et tilsvarende 
vældigt registreringsarbejde som det, vi i dag kender fra Mallings salmeværk, blev foretaget af den 
omhyggelige V.E.Brummer i årene efter Vemingetiden - pag.1844 i bind VI findes dateringen 16/9 - 
15/11 1917 - og med et mere sikkert jugement end Mallings. Til forskel fra Malling er den musikalske 
Brummer også interesseret i melodisiden af salmerne. Således skriver han pag.454 om Neumarks 
melodi: Smuk, men for vemodig! Derimod er Madsen Stengaards tone til "Udrundne er de gamle dage" 
fortrinlig. Pag.1754 foreslår han til salmen egen melodi eller mel. som "O havde jeg dog tusind tunger". 
Til nærværende undersøgelse har jeg fra familien, som har omfattet mit arbejde med kærlig interesse, 
fået oplyst de uddrag af værket, som vedrører Neumarks salme. Jeg benytter lejligheden til her at sige 
hjertelig tak for stor hjælpsomhed. Henvisninger i større omfang til Brummers salmehistorie kan 
imidlertid næppe være den almindelige læser til ret megen praktisk nytte, hvorfor jeg har begrænset 
dem til de tilfåelde, hvor jeg har måttet stole på Brummers undersøgelser, fordi jeg selv mangler den 
pågældende salmebog. I andre tilfælde henvises p.g.a. en heldig iagttagelse eller fordi jeg gerne lader 
Brummers dømmekraft i en sag komme hymnologien til gode. I øvrigt har jeg mere end én gang 
måttet konstatere ved nærværende arbejde, at mine egne afdækninger af sammenhænge vedr. 
Rostgaards salme for længst var gjort af den beskedne pastor Brummer.

56. Af Brummers salmeværk pag.2245 fremgår, at "Roskildekomiteen har haft det lidt vanskeligt med 
denne salme. Pram Gad ville vist have redaktionen som i Ev-kr, men Hammerich har været 
misfornøjet, og følgen er som sædvanlig blevet et kompromis. Af Rostgaards oversættelse i Pont. har 
man da skabt en salme på 4 vers." Efter en gennemgang i detaljer konkluderer Brummer: "Noget 
underligt pluksammen, som ganske vist ikke er så vandfyldt som Ev-kr, men dog tarveligt. Det må 
i sandhed have været svært for Hammerichs poetisk-romantiske natur at samarbejde med den langt 
mere prosaiske Pram Gad."

57. Oplysningen om Monrads salmebog 1854 stammer fra V.E.Brummer pag.453 og 2246, men er 
kontrolleret af mig.

58. Denne iagttagelse er allerede gjort af V.E.Brummer.

59. V.E.Brummers kommentar pag.453: "I sandhed: Fenger er her uhyre nøjsom!"

60. Steen Johansen: Bibliografi over N.F.S.Grundtvigs skrifter, 1952, III, 92.
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61. Steen Johansen III, 168. Grundtvigs tekst i syv strofer fra 1856 er aftrykt i Grundtvigs Sangværk, 
1951, S.bind nr.27 og Malling II, 251.

62. Oplysningen om Wexels 1840 nr.384 stammer fra Brummers salmeværk og har ikke kunnet 
kontrolleres.

63. V.E.Brummer gør pag.453 rigtigt opmærksom på, at allerede P.A.Fengers tillæg 1857 side 80 under 
søndag efter nytår har en henvisning til Rostgaards salme i Ev-kr. nr.301.

Sommersalmer i metermål
Redaktionens opfordring til at indsende sommersalmer til vort tidsskrift er blevet fulgt af 
mange, og vi bringer efterfølgende med tak et udpluk af disse bidrag. Alle lader sig indpasse 
i den spændetrøje, som det opgivne metrum må have været.

Det dommerpanel, som Landsforeningen af menighedsrådsmedlemmer nedsatte, kom til at 
bestå af Margrete Enevold, Eva Meile og Erik A. Nielsen. Vi har grund til at formode, at disse 
tre er gået seriøst til værket. Forespurgt om bedømmelseskriterierne siger Eva Meile, at juryen 
har lagt vægt på, at teologien i teksterne skal være holdbar. Sproget må være uden epigoneri, 
således at teksten fremstår nutidig og autentisk. Der var i det indsendte materiale langt 
mellem de deciderede højmessesalmer, og de friskeste tekster var ikke just de mest konforme 
med den traditionelle gudstjeneste.

Som nævnt i sidste nr. har konkurrencens arrangører spændt ben for offentliggørelse af 
andet end vindertekst og -melodi. Det har skabt ærgrelse også i juryen, at konkurrence
betingelserne hindrer den i at kontakte de anonyme bidragydere om f.eks. forslag til 
forbedringer eller offentliggørelse. På redaktionens opfordring har Eva Meile dog fundet det 
foreneligt med anonymitetssikringen at give os denne liste over de efter juryens skøn mest 
værdifulde anonyme tekster.

1. Alverden fryder sig for Gud
2. Da Noa gik af arken ud
3. En haves ro, en sommersol
4. I paradis var tusindfryd
5. Nu lyser tusind glædesblus
6. Når solen højt på himlen står
7. På listesko går natten hjem
8. Vor sommersol er sprunget ud

En tilsvarende liste over gode melodier er sværere at udarbejde, men kan muligvis 
fremkomme senere. Redaktionen vil, med henblik på evt. optagelse i næste nr., være glad for 
at høre fra ophavet til de nævnte tekster, hvoraf kun en enkelt er indsendt til indeværende 
nr.

Vi håber også i et kommende nr. at kunne bringe et bidrag fra en af juryen, måske med et 
signalement af en god sommersalme.
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Og så er der i denne omgang kun tilbage at oplyse, at der blev kåret tre vindere af 
konkurrencen. Årets sommermelodi blev komponeret af Erling Lindgren, lærer på Vestervig 
Kirkemusikskole. Vinderteksten er skrevet af sognepræst Lisbeth Smedegaard Andersen, 
Holmens Kirke. Endelig bliver også Niels Nørager, Åbyhøj, præmieret for sin melodi til 
Smedegaards tekst. Det har p.g.a. det fremrykkede tidspunkt ikke været muligt at bringe 
vinderbidragene til veje til dette nr. af HM.

J.L.

P.H. KATBALLE

P.H. KATBALLE
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Sommersangen 
Det forjættede land

Alverden fryder sig for Gud.
Sin skabers fyldte lommer 
den ser i mark og skov tømt ud 
som bugnende skærsommer.
Se landet, det forjættede, 
af blomster farvemættede, 
kærtegnet blidt af vinden.

Nu falder regnen fra sin sky 
som friske styrtebade, 
og jorden takker våd og ny 
for himmelens kaskade 
og giver af sit overskud, 
og mælk og honning flyder ud 
af gule mælkebøtter.

Nu leger sommersolen med 
dugdråberne i spindet:
Gud smiler gennem tårer ned 
og varmer vintersindet.
I duggen står hans kontrafej, 
åh sommer, vi besværger dig!
Stå stille, sol, stå stille!

Er det vor tro: med retsbevis 
vi evigt arver landet, 
så brister vores paradis 
og løber ud i sandet.
En sommer er som livet kort, 
kun flygtigt kaldes landet vort, 
i tiden en oase.

Her vil vi sanse, som vi kan 
den ufortjente nåde 
i dine varme favntags brand 
og dine kys så våde, 
i glimt fra Paradisets kyst, 
hvor evigt vi skal finde trøst, 
når sommeren er omme.

JANUS BØGH LAURSEN, 14. juni 1992
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En Sommersalme

Nu skinner sol fra himlen blå 
og virker så fornøjet, 
og grønt har skoven taget på 
som ny i sommertøjet, 
endnu en gang Guds skaberord 
fornyet har den hele jord, 
og smiler fra sin himmel.

Og fugle synger dagen lang 
i skov, på mark, i haver, 
de priser Gud med deres sang 
og takker for hans gaver.
Og blomster springer ud og gror 
og kappes om i deres flor 
at takke deres skaber.

For fuglesang og løvets dragt 
og fluer, som er glade, 
og sommerfuglen i sin pragt 
og smukke blomsterblade, 
det synger alt sin Herres pris, 
så lad os da på samme vis 
vor Gud og skaber love.

Som vinter tog om jorden fat 
og lagde alting øde, 
er der for os en grænse sat, 
dog leve skal de døde, 
for Kristus løste dødens bånd

o
og han er med os ved sin And 
i livet og i døden.

Og er vor sommer ikke lang 
og lunefuld tillige, 
så minder den dog om en gang, 
hvor mørket helt skal vige,

o
når Gud og Fader, Søn og And 
vil række ud sin milde hånd 
og skabe evig sommer.

BJORN SIGURBJORNSSON 1992
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Trinitatis

Når mark og enge står i flor 
og staudebedet fester - 
når morgenstundens fuglekor 
er som et helt orkester, 
da spiller Skaberen - og vi 
er noder i Hans symfoni 
af lys og lyd og farver.

Vi nødes til at tænke på, 
om vi er rene toner.
Dit svar som Fader er: "Forstå, 
at Jesus os forsoner.
Når du er døbt med dåbens vand, 
da bliver du for mig som han: 
mit barn, som livet arver."

Gud, send du os din Helligånd, 
som lærer os at skønne, 
skønt vi er grå, så har du hånd 
om os i alt det grønne.
Og livet gror, når vi kun tror, 
at du står inde for dit ord; 
da har vi alt at vinde.

Guds kærlighed er stedsegrøn, 
den favner alt det skabte 
og håber altid på sin løn: 
at finde det fortabte.
Så glæd dig nu, du, barn af Ham, 
som sletter ud al skyld og skam 
og vækker død til live.

FRANK KÆRGAARD
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Sommersalme

Og der blev lys! For solens glød 
må død og mørke vige.
Nu vaelder frem af jordens skød 
et under uden lige:
Et farvespil - et blomsterflor - 
småfugles fryd. Den faldne jord 
i lys fra Himmerige!

Hvert blad blev grønt - blev glædens tegn, 
der dødens spor udsletter - 
velsignet falder sommerregn 
med liv i lyse nætter.
Så tyst atomers muntre dans 
i skaberhånd sig skønt i krans 
mod livets under retter.

I grå beton - fabrikkers røg - 
blev mange øjne blinde.
Og midt i al trafikkens støj 
var frydesang kun minde.
En blomst, en fugl dog vejen fandt - 
det lød i fryd: Din vinter svandt!
Nu sangens tid er inde!

Så danser vi på solskinsvej.
Vi drages fra det lave.
Naturens under åbner sig - 
et glimt af Edens have.
Til skov og strand! Kom ud! Kom ud! 
Lovsyng din skaber! Pris din Gud!
Hvert under er hans gave.

Og visner bort naturens pragt - 
det ej vor fryd skal hindre.
Vi ved det jo - Set. Hans har sagt:
Dit lys skal blive mindre!
Og hvis alt lyset svinder bort, 
skal Jesus selv i natten sort 
som himmellyset tindre.

Da uden frygt vi vejres hen 
med blomster græs og avner.
Vi vågne skal med fryd igen.
I Paradis vi havner.
Da glemt er hvert et kuldegys.
Gud er vort liv! Gud er vort lys! - 
hans kærlighed os favner.

P.H. KATBALLE

135



Sommersalme
Gud, dine sommervinde bor 
som lyst i fuglevinger.
Det er så mageløst et kor, 
du stemmer med din finger.
Et vingeslag, en himmelport 
fortæller om, hvad du har gjort 
som tegn på Himmerige.

Du sætter knop på bøgegren 
og græs på trævlerødder.
Hvor underligt, at vore ben 
kan flytte vore fødder.
Den jord, vi gør til stenet land, 
får farve af en løvetand 
som tegn på Himmerige.

Med lyset åbner du for os 
Det rige, som vi arver.
Vi ændrer ikke med vor trods 
din glæde over farver.
Da du kom til os i vor dåb, 
stod himlen åben med et håb 
som tegn på Himmerige.

Hvor bliver klodens runding grøn 
af håbet, du forkynder!
Du rørte jorden, da din Søn 
tilgav os vore synder.
Og ser du, at vi visner hen, 
får vi vort liv fra dig igen 
som tegn på Himmerige.

Når du, og Gud, en påskedag 
har overvældet døden, 
er Kristus i vort åndedrag 
og vækker morgenrøden.
Han spreder lyset på dit bud, 
så bøgehækken springer ud 
som tegn på Himmerige.

Stem i med tak for Helligånd! 
ja, syng, vor klode svæver!
For vi er i vor Skabers hånd 
med alt, hvad hånden kræver.
For Kristus er vor himmelport, 
han bringer glæden. Gud har gjort. 
Han er vort himmerige.

JENS SIMONSEN, 1991
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Den danske sommer

At sommer, vinter, sol og regn 
skal veksle alle dage, 
det loved Gud med himmeltegn 
den rest, som blev tilbage, 
da den var frelst i Noas ark 
og stod igen på Herrens mark, 
der nu som før var Jorden.

Og tider veksled. Gud holdt ord, 
holdt vandene tilbage, 
men formede i syd og nord 
forskelligt år og dage.
Han spredte os fra Ararat 
til midnatssol og tropenat 
og til de lyse nætter.

Os danske gav han her mod nord 
den lune, lyse sommer, 
hvor skoven grønnes, kornet gror 
og byger går og kommer, - 
gav væde nok til væksters liv, 
gav solskin nok til tidsfordriv, 
gav nok af hvert til alle.

Hvert folk fik sit, og vi fik vort, 
vi fik den danske sommer, 
og når vor dag biir klam og kort, 
så véd vi, julen kommer.
Vort år blev fuldt af lys fra Gud, 
af sommersol og julebud 
i engles solskinsklæder.

Ja lyset fik vi året rundt, 
for både lyse dage 
og lys i mørke blev forundt 
den rest, som blev tilbage, 
da vi blev frelst i Noas ark 
og fik vor del af Herrens mark, 
den del, som hedder Danmark.

Så tak for Danmarks frugtbarhed, 
dets sol og sommerglæder, 
og tak for trøsten, som kom ned 
til os i solskinsklæder!
Vi fik det hele ufortjent, 
så lysets børn skal dele pænt.
Der'r nok af hvert til alle.

THØGER FABER GRUNDT VIGSEN, 1992

137



NORDISKA EKUMENISKA RÅDET
Nordic Ecumenical Council

Nordisk Økumenisk Råd 
Nordisk Økumenisk Råd 
Fohjoismainen Ekumeeninen Neuvosto 
Kirkrusamband Nordurlanda

" PSAUtENS LIV OCH LIV I PSALMEN "
Inbjudan till 
en nordisk hymnologikonferens 
den 1-4 oktober 1992 
Graninge stiftsgård, Sverige

År 1982 arrangerade Nordiska ekumeniska rådet en 
nordisk konferens om hymnologi. "Hymnologi i dag" var 
temat for denna nordiska sammankomst i Trondheim, vilken 
samlade ett stort antal deltagare bl a med anledning av 
den då pågående psalmboksrevisionen i de nordiska 
kyrkorna•
De nya psalmbockerna har redan varit i bruk ett tag och 
tillåggsarbetet har också hunnit såttas i gång i några 
av de nordiska kyrkorna.
I detta låge vill Nordiska ekumeniska rådet inbjuda till 
en bred nordisk psalmkonferens, som år avsedd fdr psalm- 
forskare, psalmdiktare, tonsåttare, musiker samt for 
medlemmar i de nationella psalmkommittéerna.
Konferensen kommer att åga rum 1-4 oktober 
på Graninge stiftsgård, som ligger på 30 min 
bussavstånd från Stockholm.
Ett syfte med denna nordiska sammankomst år att 
utvårdera den genomforda psalmboksrevisionen och det 
fSrnyelsearbete, som pågår i kyrkorna och samfunden i 
dag, utan att gldmma den ekumeniska och samhålleliga 
aspekten i utvårderingen.
Ett annat syfte år att inspirera och forstårka den 
nordiska psalmgemenskapen.
Vi hoppas på stort representativt deltagande från de 
nordiska lånderna. F6r att få någon samordning i varje 
land, fdrmedlas de nationella kontaktpersonernas namn 
och telefon på baksidan av programmet. Genom dessa eller 
genom NER kan man få nårmare information.
Med en varm vålkomstonskan bifogas program och 
anmålningstalong till denna konferens.

NORDISKA EKUMENISKA RÅDET

PakJganen-Wiberg

Teltfon:
. 018-16 95 OO(vtul) 

018-16 95 11 (direktor)

Adress:
Nathan SOderbloms plan 1 
Box 640
S-751 27 Uppsala, Sverige 018-16 95 07,16 95 08 (assistenter) 16 48 07 - 0

018-16 95 09 (sekreterare)
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So kommer du till Graninge:
• VAC II) HUN STOCKXX.M HOT GUSTAVMCdG • AVTAC 1AHMMTA OMHCI'

• CA VA»MOOv*G|N HOT GUlTAVMf aG • AVTAC 'GAAAAMGt VA 1X10*1. •
A »aAAi ]UAUH • M HM HIO BUU »AAh UUSUN • mAilAATI *XAA_i CAAO*

GRANINGE STIFTSGÅRD 
Graningevågen 30 
132 36 Saltsjo-Boo 
to1 08- 747 88 10

Helpension aed konfcrensavgift^
SEK 850 enkel rua / dygn 

750 dubbelrua / dygn 
6.25 enkelrua aed toalett i korridorff

Bifogad svarstalong skickas till:
Nordiska ekuaeniska rådet. Box 640, S-751 27 Uppsala 
Kontakt vid eventuelle forfrågningar:
Nordiska ekuaeniska rådet, tel 018-16 95 08 eller
Thorbjdm Amason, Island, 
Peter Balslev-Clauscn, Danaark 
Anne-Lisbeth Gjovikli, Norge, 
Svein Elligsen, Norge 
liannu Vapaavuori, Finland, 
Monica Wasberg, Sverige,

01-62 15 00 
31627927 
02-60 46 90 
041-30 156 
90-1802 418 
08-73 77 187

NORDISKA EKUKENISKA RÅDET

-pWiwns liv
øei;

Uvtptelmen

5'^ NORDISK HYMNOLOGIKONFERENS
ærey* 1-4 OKTOBER 1992

GRANINGE STIFTSGÅRD, SVERIGE

PROGRAM

•* TORSDAG DEN 1 OKTOBER ••
17.00 Middag
18.30 6ppnande

". . sjunger og leker og klapper 
eders små hender . ."
Psalaens liv och liv i psalaen 
Kyrkoherde Ingeaar Thorin 
AftonbOn

*• FREDAG DEN 2 OKTOBER ••
08.00 Frukost
08.45 Morgonbon
09.00 Utvardering: Vad blev det av den nya

psalaboken?
Rapport från varje nordiskt land 
aed diskussion, sång och kaffe

12.00 Lunch
13.30 Tre aspekter på de nya nordiska 

psalnbdckema:
Den teologiska aspekten - 
Professor Gustav Bjbrkstrand
Den ausikaliska aspekten - 
Professor Harald Herresthai
Den litter&ra aspekten - 
Lektor Bent Winfeld
Diskussion och kaffe

17.00 Middag
19.00 Psalakvåll: Nordens ståaaa i

psalnbdckema
Forlagsredaktør Åge Haavik

** LORDAG DEN 3 OKTOBER **
08.00 Frukost
08.45 Morgonbdn
09.00 Psalaen fraa eaot år 2000

Biskop Jan Arvid HelIstron
Diskussion och kaffe

10.30 Panelsantal: Det frantida
psaInboksarbetet och psalabok- 
sanarbetet i Norden 
Psalafdrfattare Svein Ellingsen

12.00 Lunch
13.15 Sektionsarbete / grupparbete

Kaffe
16.00 Plenua
17.00 Middag
19.30 Festkvfill

•• S6NDAG DEN 4 OKTOBER *•
08.00 Frukost
09.15 "Fasilsstoff” - bversikt
11.00 Gudstjånst
12.00 Lunch
13.00 Psalaer son springer grinser

Fdrfattare Anna-Maija Raittila
Uppsuaaering och kaffe

15.00 Hearesa
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ANMALNINGSTALONG, HYMNOLOGIKONFERENS 1-4 OKT 1992 
VID GRANINGE STIFTSGÅRD
NAMN_____________________________________________
YRKE/TITEL _________________________
SAMFOND STILLHORIGHET_____________________________
ADRESS _____ __________________________________________________
TELEFON _____________________________
FAKTURAADRESS _________________________________________________
ANKOMST _____________________________
AVRESA _______________________________
Logi och konferenskostnad for hela tiden enl nedan, var vanlig 
kryssa for det alternativ som onskas.
DENKELRUM CUdUBBELRUM lII ENKELROM toalett i

2.550 SEK 2.250 SEK korridor 1.875 SEK
TALONGEN NER TILLHANDA SEN AST DEN 1 SEPTEMBER 1992.
ADRESS: BOX 640, S-751 27 UPPSALA.

Forfatternes adresser

Sognepræst P.H. Katballe, Kirkegade 15, 8722 Hedensted.

Sognepræst Frank Kærgaard, Sdr. Stenderup, 6092 Varmark.
Janus Bøgh Laursen, 9500 Hobro.

Sognepræst Jens Lyster, Notmark 4, 6440 Augustenborg.

Sognepræst Bjom Sigurbjornsson, Lyngby Rosenvænge 5, 2800 Lyngby. 

Sognepræst Jens Simonsen, Brændkjærgade 49, 6000 Kolding.
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Hymnologiske Meddelelser udkommer årligt med 4 numre å omkring 50 sider

Udgives af Salmehistorisk Selskab, Københavns Universitet, Institut for Kirkehistorie, 
Købmagergade 44-46, DK-1550 København K., Danmark

Organ for Nordisk Institut for Hymnologi - NORDHYMN

Medlemskab af Salmehistorisk Selskab tegnes hos kassereren. Institut for Kirkehistorie, 
Købmagergade 44-46, 1150 København K., giro 2 20 11 19.
Hos kassereren kan også bestilles ældre årgange af tidsskriftet.

Salmehistorisk Selskabs bestyrelse:

Universitetslektor, dr.phil. Steffen Amdal,
Ruegyden 80, 5250 Odense SV. Tlf. 65 96 37 08.

Sognepræst, ph.d. Peter Balslev-Clausen, sekretær,
Ahlmanns Allé 14, 2900 Hellerup. Tlf. 31 62 79 27.

Universitetslektor, cand.theol. Jørgen I. Jensen,
Steenstrups Allé 17, 1924 Frederiksberg C. Tlf. 31 37 39 73.

Professor, dr.theol. Steffen Kjeldgaard-Pedersen, formand,
Kong Valdemars Vej 25, 4000 Roskilde. Tlf. 42 36 72 21.

Forretningsfører, merkonom Vagner Lund, kasserer,
Caroline Amalievej 27, 2800 Lyngby. Tlf. 42 88 48 65.

Sognepræst, cand.theol. Jens Lyster, næstformand.
Notmark præstegård, 6440 Augustenborg. Tlf. 74 47 31 44.

Sen.stip., cand.scient. Nils Holger Petersen,
Brødrene Reebergsvej 5, 2000 Frederiksberg. Tlf. 31 30 40 21.

Universitetslektor, organist, mag.art. Torben Schousboe,
Tryggevældevej 132, 2700 Brønsnøj. Tlf. 31 28 02 05.

Hymnologiske Meddelelsers redaktion:

Peter Balslev-Clausen (ansvarshavende), Jørgen I. Jensen, Steffen Kjeld-
faard-Pedersen, Vagner Lund (redaktionssekretær), Jens Lyster og Torben 

chousboe.

Nordisk redaktionskomite: (styringsgruppe for Nordisk Institut for Hymnologi)

Professor, fil.dr. Folke Bohlin,
Kvarnkroken 4, S-222 47 Lund, Sverige. Tlf. 046 13 30 70.

Docent, fil.dr. Karl-Johan Hansson,
Skolhusgatan 41 B 10, SF-65120 Vasa, Finland. Tlf. 9 61 12 61 26.

Forlagsredaktør, cand.theol. Åge Haavik,
Terrasseveien 34, N-1322 Høvik, Norge. Tlf. 02 53 91 54.

Professor, dr.theol. Steffen Kjeldgaard-Pedersen, formand,
Kong Valdemars Vej 25, DK-4000 Roskilde, Danmark. Tlf. 42 36 72 21.

Lektor, fil. & teol.dr. Pétur Pétursson,
Hjardarhaga 11, IS-107 Reykjavik, Island.

Hymnologiske Meddelelsers støttekreds:

Professor Leif Ludwig Albertsen, univ.lektor, mag.art. Skirne Helg Bruland, pastor Helge 
Dahn, dr.phil. Erik Dal, statsstipendiat Svein Ellingsen, biskop Jons. W. Jacobsen, biskop 
Johannes Johansen, professor, dr.theol. Theodor Jørgensen, sognepræst Holger Lissner, 
sognepræst Kaj Mogensen, universitetslektor, dr.phil. Erik A. Nielsen, professor, dr.theol. 
Bent Noack, konservatoriedocent Ingolf Olsen, domorganist Svend Prip, biskop Erik Nor
man Svendsen, kgl. konfessionarius, professor, dr.phil. Christian Thodoerg.

Tidsskriftet udgives med støtte fra Carlsen-Langes Legatstiftelse, Svend Viggo Berendt og hustrus 
Mindelegat, N7F.S. Grundtvigs Fond samt Kulturministeriet.
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