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Fra: Melodisamlingen til "Bibelhistoriske sange om den gamle og den nye pagt" samlet, og udgivet ved 
Marie og Jørgen Glenthøj. Forlaget BFIS 1991. (Se anmeldelse side 216)
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142b Frelseren i sin moders by
Henrik Colding-Jørgensen 1990
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ved Marie og Jørgen Glenthøj. Forlaget BHS 1991. (Se anmeldelse side 216)
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INGER SELANDER

Moderna psalmer for den svenska psalmboken

Psalmen år en genre som i sårskilt hog grad pråglas av spånningen mellan bundenhet till 
traditionen och stråvan efter fornyelse. Aktualitet och samtidsspegling år nodvåndigt, om 
kyrkan skall kunna fylla sin uppgift att till varje generation formedia evangeliet. Beståm- 
mande for såvål psalmskapande som psalmboksarbete år psalmens funktion som gudstjånst- 
sång, dvs lovsång, bon och bekånnelse i anslutning till det kristna dogmat i en form låmpad 
som uttryck for ett kollektiv.

Kan nutidens existentiella frågor och mystika erfarenheter gestaltas i ett modernt lyriskt 
och musikaliskt idiom till en sång som uppfyller psalmens krav på overblickbarhet och 
sångbarhet? Modern religios lyrik kånnetecknas av individualism och ger uttryck for en 
obeståmd mysticism, ofta kallad privatreligiositet. Kan man inkludera åven det religiost 
diffusa eller mångtydiga i en psalmbok?

Ett generellt krav på en psalm år att den skall vara forankrad i dogmat, men tolkning och 
formulering av dogmat har också foråndrats. I det kontinuerliga teologiska arbetet har 
samtidens problem konfronterats med evangeliet. Generellt kan man såga att två huvudstrom- 
ningar bryts mot varandra i 1900-talsteologin. En linje år mer kulturoppen med rotter i 1800- 
talets liberal teologi, syftande till en syntes mellan kristendom och kulturliv, som man 
uppfattar som beståmd av humanism. Representanter for denna linje år Rudolf Bultmann och 
Paul Tillich, vilkas teologi dock år mycket olikartad. Den senare tolkar evangeliet utifrån 
existentialanalys. En utveckling långs denna linje år sekulariseringsteologin, enligt vilken 
kristendomen begrånsas till det humana och losgores från tradition och historia. Till denna 
linje hor också befrielseteologin med dess inriktning på politiskt arbete bland fortryckta 
folkgrupper samt feministteologin och den ekologiska teologi, som utvecklats de senaste 
decenniema.

En annan linje med Karl Barth som fråmsta foretrådare utgår från den kierkegaardska 
traditionen och slår vakt om kristendomen som det helt annorlunda - kristendom och 
kulturliv år antiteser. Denna linje våxte fram efter forstå vårldskriget som en reaktion mot 
syntesen. Den barthianska dialektiska teologin, som uppstod som reaktion mot de 
humanistiska vårdenas bankrutt under forstå vårldskriget, inlåter sig inte i dialog med 
kulturen. Man avstår från att kritisera och reformera, dårfor att kulturlivet hor till vårlden, 
som inte kan forvåntas anpassa sig till kristendomen, men man år ingalunda kulturfientlig. 
Med en tillspetsad formulering: attityden år totalt oppen.

Mot dessa båda huvudstromningar inom modem teologi har uppstått olika roreiser med 
tonvikt på kristologi och tradition, t ex Jesusrorelsen och den karismatiska roreisen med 
extremrorelsen Livets Ord.

Olika teologiska stromningar bryts alltså mot varandra i kyrkan. I vilken utstråckning 
skall dessa få representeras i psalmboken? Det år inte oproblematiskt att såga att psalmen 
skall vara forankrad i dogmat.

Modem lyrik kan givetvis inte heller såttas på enhetliga formler men ett i dessa 
sammanhang viktigt drag år det forsvagade sambandet med vokalmusiken. Formellt- 
strukturellt kånnetecknas modern lyrik av rytmisk och strofisk oregelbundenhet. Instrumen- 
talmusiken år ofta en viktigare forebild ån visan och den arkitektoniska uppbyggnaden
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viktigare ån det fonologiska vålljudet. Detta gor modem lyrik svåranvåndbar som unison 
sång med dess krav på strofisk komposition. Vidare år den moderna lyrikens diktion, dess 
uppbrutna syntax och svårtydda bildspråk, svårforenlig med den unisona sångens krav på 
overblickbarhet och begriplighet. Jag talar hår inte om modernistisk lyrik (i Sverige med 
genombrott under 1940-talet) som omojligen kan vara en modeil for psalmen. Forutom dessa 
formella drag kånnetecknas modernistisk lyrik också av innehållsfaktorer som avpersonali- 
sering och negerande av alla vården. I stållet for tro på humanistiska vården som gemenskap 
och tilligvenhet gestaltas isolering och antipati. I den mån det finns ett intresse for det 
magiska och mytiska vånder man sig hellre mot andra religioner ån kristendomen.* 1 Psalmen 
år en typ av visa, och av pragmatisk-funktionella skål måste den alltjåmt ha den formella och 
innehållsliga enkelhet som traditionellt forknippas med visan. Det signifikativa for det mesta 
av samtidslyriken år inte de visartade dragen åven om visan fått en renåssans inom olika 
protestrorelser de senaste decenniema.

Kristna lyriker som Majken Johansson, Ingemar Leckius och Staffan Larsson har tyvårr 
inte blivit representerade i psalmboken, trots att de år fornyare av den kristna lyriken och har 
behandlat centrala trosfrågor på ett nytt och personligt sått. De anvånder sig emellertid av 
en poetisk diktion som ligger nåra de svenska 40-talisternas strukturellt oregelbundna form 
och innehållsligt fdrtåtade och komplexa bildspråk. Deras lyrik tilfredsståller inte psalmens 
krav på metrisk och strofisk regelbundenhet eller innehållslig overblickbarhet.

Ett nårmande till det moderna tonspråket år inte heller oproblematiskt. Otraditionella, 
ofta atonala tongångar med en melodik som varken hor till dur eller moll eller till de 
traditionella kyrkotonartema år svårforenliga med psalmens krav på sångbarhet for ett 
musikaliskt odifferentierat kollektiv. En diffus eller oregelbunden rytmik ståller stora krav på 
forsamlingen. Koralen måste ha en viss folklighet, vara ekonomisk med verkningsmedlen for 
att fungera i det kommunikationssammanhang som gudstjånsten utgor. Den modema koralen 
bor nårma sig vår tids konstmusik men samtidigt måste den fungera som bruksmusik. 
Psalmens funktion som kollektiv gudstjånstsång och dess plats i gudstjånsten måste beaktas.

Ytterligare en komplikation ligger i att psalmen som sång år en symbios av text och 
musik, år en tredje konstart. De speciella problem som interaktionen aktualiserar år 
mångfasetterade. Text och melodi måste ha samma emotionella budskap, samma ståmning. 
Eftersom samma melodi måste anvåndas till alla strofema bor dessa vara rytmiskt lika. 
Liknande krav måste man också stålla på ståmningen som inte bor våxla for mycket mellan 
de olika stroferna. Text och melodi bor inte heller ge associationer åt olika håll. Måste det inte 
också råda stilistisk homogenitet mellan psalmens båda skikt? Måste inte en modern psalm 
ha såvål ett samtidsspeglande innehåll uttryckt i en modern språklig form som ett modernt 
tonalt idiom?

Detta var en del av de problem som den svenska psalmkommitté som tillsattes 1969

1 Modernismen i skandinavisk litteratur som historisk fenomen och teoretisk problem var 
åmnet for en konferens anordnad av International Association of Scandinavian Studies
i Trondheim i augusti 1990. En samlingsvolym (med samma titel) med forelåsningar, 
som visar det mångtydiga i begreppet modernism, publicerades 1991. Denna artikel år 
en utvidgning och bearbetning av mitt inlågg i Trondheim.
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stålides infor, då den sokte efter nya psalmer.2 Problemen kan sammanfattas i motsatsbe- 
greppen oppenhet-slutenhet, mångtydighet-entydighet, komplexitet-enkelhet, fbmyelsestrå- 
vanden-traditionalitet och det galler psalmens alla tre dimensioner, den teologisk-innehållsli- 
ga, den språkligt-litteråra och den tonala. Estetiska krav stålides mot teologiska eller kyrkligt 
pragmatiska. Som adjungerad hymnolog i psalmboksarbetets slutskede kom jag att få inblick 
i och forståelse for det modosamma arbete som resulterade i Den svenska psalmboken, utgiven 
1986. (Den besvårligaste delen av kommitténs uppdrag blev emellertid revisionen av de gamla 
psalmerna, men det år ett annat problemområde).

På ett tidigt stadium hade psalmkommittén intentionen att med psalmboken inforliva 
modern religids lyrik, som inte skrivits som psalm. Några diktér med existentiellt innehåll av 
Karin Boye, Jan Fridegård, Hjalmar Gullberg, Pår Lagerkvist, Artur Lundkvist, Harry 
Martinson och Nelly Sachs valdes ut av psalmkommittén och forsågs med nykomponerade 
eller åldre melodier och presenterades for kyrkomdtet 1975 i Psalmer och visor. Tillagg till den 
svenska psalmboken.3 Med undantag for Harry Martinsons sommarpsalm, "De blomster som 
i marken bor", som skrevs på psalmkommitténs begåran och alltså var avsedd som psalm, 
awisades dessa texter. Några av dem fdrpassades av kyrkomdtet 1975 till en avdelning 
låsepsalmer i det psalmbokstillågg som kyrkomdtet godkånde for bruk i fdrsamlingarna, 
benåmnt Psalmer och visor 76. Ett fåtal ingick i det supplement till psalmboken som 
psalmkommittén presenterade i sitt slutbetånkande 1985, men de fdrsvann helt då 1986 års 
kyrkomdte som hade att ta slutgiltig stållning till psalmboksfdrslaget besldt att låta 
supplementet utgå. Kritiken riktade sig mot det allmånreligidsa innehållet eller en med den 
kristna tron ofdrenlig gudsbild.4 Det senare gålide de rader ur Artur Lundkvists Agadir-dikt, 
som Anders Frostenson bearbetat till en trestrofisk psalm, "Djupen såtter han i skålvning", 
vilken fått en kongenial men svårsjungen tonsåttning av Sven Eric Johansson. (Se Ex. 1 på 
nåsta sida).

I denna psalm på teodicéproblemets tema framstålls Gud som allorsaklig, "det finns ej 
annan hjålp mot Gud ån Gud". Denna uppfattning år, menade en kritiker, mer influerad av 
den religiosa miljo i vilken dikten kommit till, dvs den islamska vårlden, ån av den kristna 
gudsbilden. Remissinstansemas synpunkter har analyserats av psalmkommittéledamoten, 
nuvarende professom i etik i Lund, Goran Bexell i en utfdrlig artikel, "Exklusivitet eller

2 Hur psalmkommittén uppfattade problematiken och hur man motiverat sina 
losningar har dess sekreterare redegjort for i de utredningar som publicerats: Statens 
offentliga utredningar (SOU) 1975:2. Tillagg till den svenska psalmboken. Del 1:1 (se spec 
avd 2.3); SOU 1981:49. Den svenska psalmboken. Betankande av 1969 års psalmkommitté. 
Band 1: SOU 1985:17. Den svenska psalmboken. Historik, principer, motiveringar. Volym 2. 
Slutbetånkande av 1969 års psalmkommitté. Utforligast år redogorelsen i SOU 1985:17. Jfr 
åven de artiklar om teologi, språk och stil i psalmboksfdrslaget 1975 av några med- 
lemmar i psalmkommittén, "Och en framtid full av sång". Kommentarer till psalmer och 
visor. Red. A. Frostenson. Stockholm 1975.

3 Jfr SOU 1975:2. Psalmer och visor. Tillagg till Den svenska psalmboken. Forslag angivet av 
1969 års psalmkommitté. Del 1:1, s. 29 f.

4 Allmanna kyrkomdtet 1975, Protokoll, Bihang, Samling 8, Sårskilda utskottets betankande nr 
1, s. 9 ff. Angående supplementet, se Allmanna kyrkomdtet 1986, Bihang 6-15, Sårskilda 
utskottets betånkande (KB 1) s. 11 f.
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Djupen satter han i skalvning
Ex. 1
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Melodi och sats: Sven-Eric Johansen, 1971 
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Artur Lundkvist, 1961, bearb: Anders Frostenson, 1970

inklusivitet? Några lyriska texter i 1970-talets svenska psalmarbete".5 Bexell menar att 
"Lundkvists dikt i Frostensons bearbetning inte entydigt kan sagas vara uttryck for respektive 
stridande mot en kristen, biblisk ståndpunkt." Från litterår eller litteraturvetenskaplig 
synvinkel kan man, anser jag, resa principiella invåndningar mot att gora ett utdrag ur en 
lång, komplicerad dikt vilken som helhet ger uttryck åt en helt annan livshållning ån den som 
kommer fram i utdraget. Artur Lundkvist, som godkånt Frostensons bearbetning, anmårkte 
emellertid att de andra tolkningar av håndelsen som forekommer i dikten också borde få 
komma till tals i psalmen. En naturlig fråga i detta sammanhang år, om det år mojligt att 
bortse från forfattarens vål kånda ateistiska livsåskådning i tolkningen och bedomningen av 
denna psalm. Receptionen påverkas givetvis av de kunskaper man har om genesen.

5 Svenskt gudstjdnstliv. Arsbok for liturgi, kyrkokonst, kyrkomusik och homelitik. Laurentius 
Petri sdllskapets årsbok Årg. 52/53, 1977-78. Lund 1980.
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Åven om det inte var melodin som avgjorde att psalmen flyttades till låsepsalmerna 1975 
kan man misstånka att den i ett senare skede kunde ha lett till uteslutning av psalmen, 
eftersom liknande tonartsmåssigt svåvande melodier av Sven Erik Back kom att utmonstras, 
vilket man kan beklaga. Johanssons melodi år exempel på stor foljsamhet mot textens rytm. 
Som helhet understryker den våndan infor det obegripliga. Innehållet i frasen "All vår 
såkerhet bryts ner som halmstrån" understods genom melodins nedåtgående rorelse i for de 
traditionella koralema fråmmande tonsteg (v 1). Melodin tvingar fram ett långsamt sjungande 
som befråmjar eftertanke. Om nu inte sångaren måste koncentrera sig på tontråffning!

Harry Martinsons sommarpsalm, "De blomster som i marken bor", tillkom efter det att 
Anders Frostenson i borjan av 1970-talet intresserat Martinson for psalmforfattande. Koralen 
år skriven av Erland von Koch till Martinsons av psalmkommittén anonymt utsånda text. Jag 
har i en spedalstudie over denna psalm satt in den i det martinsonska forfattarskapets 
kontext samt visat hur både text och melodi ger associationer till den kånda sommarpsalmen 
av Carl David af Wirsén, "En vånlig grdnskas rika dråkt" med melodi av Waldemar Åhlén.6 
Denna psalm vållade inte någon diskussion som avsatt spår i kyrkomotesprotokoll.

En forfattare vårs hela forfattarskap har en klart kristen inriktning år Ylva Eggehorn. Hon 
anvånder sig såvål av det visartat enkla som det språkligt mer komplicerade och av henne 
finns flera psalmer i vår nya psalmbok. Textema år skrivna som psalmer eller andliga visor, 
med ett undantag, dikten "Var inte rådd".

Ex. 2

Var inte rådd. Det finns ett hemligt tecken Text Ylvj Lfutchorn 1972 
Musik: L iMohcrn 1974

r r r f f" •T r r
1 Var in te rådd. Det finns ett hem ligt tee - ken. ett namn som skyd . dar dig nu
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3 Var in tc rådd. Det finns cn mork- lagd hamn. du ser den in . tc nu. men
4 Du ar p» vag. En dag biir nat ten vit. En dag och stjår - nor våx cr

- fa
ur hans

Din cn - sam - 
och hur han 
En dag skali 
Var in * tc

har strån- der in mot Iju -
tar cf - ter di - na steg:
bc - kan - na hogt hans namn.
Det . finns en mork * lagd hamn,

1 het 1 san - den finns det
har han stimt mo - tc

som ing - cn - ting bc
tc nu, men far • das

frin c - v«2 lang
ham kår3 du

du ser4 rådd.

61 Selander, "'De blomster som i marken bor'. Harry Martinsons sommarpsalm" i I 
musemas saliskap. Konstartema och deras relationer. Red. B. Olsson, J. Olsson, H. Lund. 
Lund 1992.



Denna text år intressant ur flera synvinklar. Innehållsligt, motiviskt, år dikten modern: 
den handlar om fråmlingskap, rådsla och ensamhet. Samtidigt som den bildmåssigt år 
fdrankrad i Bibeln år den oppen mot den anonyma religiositeten. Den gestalt som år 
nårvarande som en beskyddande vån under livsresan och samtidigt våntar vid dess slut har 
inget namn, vilket kan fbrklaras med att Ylva Eggehom skrev dikten till trost for en judisk 
flyktingflicka med svåra minnen från koncentrationslåger. Om diktens tillkomst har Ylva 
Eggehom beråttat i ett TV-program for ett par år sedan. Det hemliga tecken som nåmns i 
forstå strofen år en komplex symbol. Det alluderar såvål på Kainstecknet som på det i 
Uppenbarelseboken nåmnda tecknet som skall skydda de troende i den yttersta tiden. 
Psalmen ger uttryck for en omsorg och omsinthet som jag uppfattar som kvinnlig. Det mbte 
som beskrivs i den andra strofen har drag av den sensualism som år ett av den Eggehomska 
diktens signum och som anknyter till Hoga Visan och klassisk mystik tradition. Bildspråket 
år inte helt entydigt och inte avsett att vara det. Dikten har en allmångiltighet som har gjort 
den omtyckt inte minst bland ungdomar. Den ångsliga flykting som soker sig våg genom 
morkret år också den alienerade Envar. Gudsbilden forenar immanens, som nårvaro och 
delaktighet i hemlbsheten, med transcendens, som gestaltas med Edith Sodergranska 
kosmiska bilder i sista strofen, "En dag biir natten vit. / En dag och stjårnor våxer ur hans 
famn". Åven om inget gudsnam nåmns och psalmen sålunda per definition kan sågas ge 
uttryck for en anonym religiositet har åndå gudsbilden klart kristna drag i denna otraditio- 
nella psalm.

Till psalmens popularitet har givetvis Lars Mobergs melodi bidragit. Denna visartade 
mollmelodi som år låttsjungen utan att vara banal, lyfter fram textens emotionella innehåll, 
en dov ångslan som balanseras av tillforsikt. Homogeniteten text-melodi år storst i den forstå 
strofen. Upptakten "Var inte rådd" beskriver en stigande melodisk rbrelse, som understryker 
de uppmuntrande orden, medan melodin i sista frasen stillnar av neråt mot ett vilolåge. 
Liksom i de fiesta andra nykomponerade koraler år harmoniseringen inte utbytbar utan en 
integrerad del av tonsåttningen, något som Lars Moberg år angelågen om att framhålla.7

Dikten år formad som ett tilltal från ett anonymt underforstått jag till en medmånniska, 
vårs situation beskrivs. Ur strångt textexegetisk synvinkel kan man tycka att sången båst 
kommer till sin rått som solo. Når den sjunges av en forsamling biir effekten en annan. Den 
textimmanenta kommunikativa aktens jag-du forhållande upphåvs, eftersom såvål den 
talande som den tilltalade befinner sig inom samma sjungande grupp. Textens potentiella 
dramatisk-sceniska dimension fbrsvinner.

Anders Frostenson som var den drivande kraften i psalmboksarbetets tidigare skede år 
representerad med ett mycket stort antal psalmer i vår nya psalmbok, original såvål som 
oversåttningar och bearbetningar. En viss kategori av hans originalpsalmer hade emellertid 
svårt att vinna gehor i remissinstanser och kyrkomoten, nåmligen de meditativa. Detta delvis 
på grund av fortåtat bildspråk, delvis på grund av att de forsetts med melodier av tonalt 
svåvande karaktår. Flera meditativa psalmtexter av Frostenson med musik av olika tonsåttare 
gavs ut redan 1973 i ett litet håfte Tystnad, Ijus med underrubriken Meditation: ord, musik på 
forlaget Proprius. Ett exempel från psalmkommitténs forslagshåfte Psalmer och visor 1975 år 
"Ordlost med andedråkten talar vi Gud till dig" med melodi av Sven Erik Båck.

7 Samtal med Lars Moberg den 3. oktober 1992.
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Ex. 3

Ordlost med andedrakten talar vi, Gud, till dig

Melodi och sats: Sven—Erik.Back, 1971

1. Ord - lost med an - de - dråk - ten ta lar vi,
=F=

Gud,

Fi3=
till

=t=
dig —

m p-r—J— i ----- •- i
Lf

—f-=H r
2. Bar - net som so - ver, få - geln som i din vind år till,
3. år

m----------

i

—ø—
din ska - par - vi - la,

J.

år

-p—
dår

J ^
de

1
all -

U
tid var.J-Pr 1 r f-

nat - tens tyst - nad dric

r
na - ket ker vårt hjår - ta liv.

__________________O

r^f
år hos dig, 
all - tid har.

T=T
ar
Fatt

hos
bart

sig
år

sjal
ba

va, vet ej om
ra und - ret, det

det; de 
som vi

--------------J Jj- U kl 1S ff rT Anders Frostenson, 1970

Det år en lyrisk, otraditionell text med anknytning till Romarbrevet kap. 8 vers 26-27 om 
andens ordlosa bon. Personligen anser jag att det år en stark text om hur allt vilar i Guds 
hand. Budskapet år detsamma som många kristna mystiker i vår tid fort fram; det 
våsentligaste i tillvaron kan fångas in i formeln "att bara vara" och att vila i den tillit som 
skapat vårlden. Det år en psalm låmpad for meditationsgudstjånster och retreater. Melodin 
av Sven Erik Båck år också meditativ. Den har visserligen en svåvande tonalitet men år inte 
svårsjungen. Tessituran år liten (e'-c2) och några svårtråffade tonsteg finns inte. Musikrytmen 
smyger sig foljsamt efter textens prosodi. Foljsamheten mot texten visar sig också i en 
genomkomponerad harmonisering. Accentueringen av de upprepade "år” i sista strofen år 
effektfullt. Kyrkomotets sårskilda utskott som hade att ta stållning till forslaget anbefallde 
uteslutning av denna psalm med motiveringen: 'Den knappa stilen kan också i denna text 
blockera forståelsen och kan ge anledning till missforstånd."8 Det år alltså det komprimerade 
bildspråket, som vållat problem, trots anknytningen till Bibel och mystiktradition.

Bildvårlden i modem lyrik år ofta håmtad från det tekniskt-civilatoriska, till vilken 
hållningen år omvåxlande positiv och negativ. Psalmen som genre år traditionellt, ofta 
slentrianmåssigt, bunden till det bibliskt-agrara bildspråket, men på denna punkt har 
psalmkommittén efterstråvat fornyelse. De fiesta månniskor lever i dag i ståder och

8 Allmdnna kyrkomotet 1975. Protokoll, Bihang, Samling 8, Scirskilda utskottets betdnkande Nr. 
1. Stockholm 1975, s. 14. (Kommentar till nr. 709).
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samhållen. Mojligheten till identifikation måste bli storre om psalmen anknyter till den 
vardagen. Men samtidigt som man efterlyste psalmer som i stållet for det bibliska landskapet 
skildrar stadsmiljo och modema arbetsplatser med teknisk utrustning har man haft svårt att 
acceptera det vardagligt konkreta, vilket framgår av de insånda texter som sorterats bort på 
ett tidigt stadium.9 Jag tror att det inte bara har berott på bidragens ofta svaga kvalitet utan 
åven på ovanan infor det vardagligt realistiska och en forsiktighet infor det alltfor tidsbundna. 
Hur mycket tål en genre som psalmen att foråndras utan att man tycker att den sprangs? Vi 
år vana vid att psalmen handlar om det allmånna och tidldsa.

1 1986 års psalmbok har dock intagits en psalm som har konkret forankring i stadslivets 
vardag; dår talas om "skorstensrok", "plikt och stok", "verkstad, fabrik och skola", "asfalt" och 
"stadens gator". Hår finns till och med en tickande klocka. Det år K.L. Aastrups psalm, 'Det 
Ijusnar sakta igenom dimma och skorstenrok" som oversatts av Britt G. Hallqvist (nr. 182). 
Stadens attribut och det modema livsjåktets symbol, den tickande klockan, år vål integrerade 
i denna morgonpsalm i bonens form. Melodin av A. Madsen år enkelt visartad i rent F-dur. 
Genom att musiken ger betoning på sista orden i var och en av de korta versraderna tycks 
det framåtskyndande i texten understrykas.

Ex. 4
p*. t. i Jrxt KI. Aa«nir l<«0. Britt GI bllqx-m 1973Det Ijusnar sakta muml aMak™ iwz

1 Det litis-nar sak - ta i - pc - nom tlim - ma och skor-stens-rok. Nu IhV -jar da - gen sin fors-ta fim - ma nted plikt och stok.
2 En dag som and - ra då kloc-kan tic - kar om knog och jåkt. Un dag att le - va. cn nå - dc- gå - va som Gud oss råckt.
3 Få våg till verk - stad, fah-rik och sko * la vi får ett bud alt vi skall tja - na var- ann och dc - la vårt brod från Gud.

Min intention i denna artikel år att undersdka svensk originalpsalm och jag avstår dårfdr från 
analys av oversåttning visavi original och återgår till de svenska bidragsgivarna.

Modernt stadsliv gestaltas också i en psalm av Arne H. Lindgren, "Lår mig hora din rost 
på bussen en novembermork morgon i stan". (Se Ex. 5 på nåsta sida).

Sången år byggd over liknelsen om fåren och getterna (Matt. 25:31-46) och år en svidande 
rannsakan. Med undantag av den forstå strofen foljer texten mycket nåra den bibliska 
liknelsen. Då de vardagliga foreteelserna, buss och kopcentrum, mdter oss i en psalm- 
chockeras vi och biir kanske mer uppmårksamma på fortsåttningen. For den som dagligen

9 Psalmkommitténs efterlåmnade material finns i ett stort antal kapslar i Riksarkivet i 
Stockholm. Tyvårr år samlingen oordnad, vilket gor det mycket svårt att skaffa sig en 
overblick.



åker buss och upplever novembermorkret sårskilt tryckande biir texten mycket påtrångande; 
just hår i den mest triviala vardagsverklighet gåiler evangeliets bud. Det år en provokation.

Ex. 5

Lår mig hora din rost på bussen
Malt 25:31-46 Hans Nyberg. 1977

J ^ J
bus-senho - ra din rost på1. Lar mig

2. Lår mig
3. Lår mig 
47ÅITt jag 
5. For -

di - na hung-ran - de
cel -lenho - ra__ ditt rqp__från

des - sa de
mig min prak- tig - hets

Lår migen no - vem - bcr-mbrk morgon i stan.
som stråc - kes mol ri - ke - mans brod.
ge - nom an - stal-tens hår-da__be - long.
så lod di -na eg -na ord.
For - låt mig min o - hor-sam - het

har jag

di - na 6 en
i for - 
ge - nqm_ 
som
mot for -

gon i
Her - re, att du
ho - ra_ din gråt i
gjort dig, min Gud och

mig ratt-far - dig-hets-hån

dag på 
for
rum j- mets 
hår hos 
ring och

kop - cent - rums
ned - ring

Arne H. Lindgren. 1977

Texten år typisk for sin upphovsmans starka sodala engagemang. Lindgren ville gårna 
chockera, och riktade ofta anklagelser mot kyrka och samfund spedellt i sina kyrkospel. Man 
kan såga att han stod kvar i det engagemang som många greps av i anslutning till Uppsala
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ekumeniska mote 1968. Svenska kyrkans psalmkommitté har inte med psalmen i något av 
sina forslag och skalen hårtill kan vara flera. (Jag har emellertid inte funnit några an- 
teckningar om kommitténs diskussion i protokollen). Psalmens anvåndning år begrånsad. Den 
år avsedd for domssondagen, då denna evangelietext ingår i forstå årgångens låsningar, vilket 
i och for sig inte hindrar att den skulle vara låmplig for andra gudstjånster med temat 
nåstankårlek och socialt engagemang. Men genom tidsfåsteisen "novembermork" begrånsas 
anvåndningen till en viss månad. Kanske har man också funnit omnåmnandet av bussfården 
alltfor trivialt. I de nio frikyrkomas psalmbok, Psalmer och sånger har psalmen emellertid 
tagits in.10 Ordvalet bryter forvisse också mot den traditionella frikyrkliga sången men i 
frikyrkan har man alltid haft låttare att ge avkall på de estetiska kraven till formån for 
funktionen. Men också ur funktionssynpunt, med hånsyn till sångbarheten, kan man komma 
med invåndningar: Strofformen år inte helt regelbunden utan har olika stavelsetal, vilket 
kråver melismer på flera olika stållen i olika strofer, något som ur forsamlingssångens

o
synpunkt år en klar olågenhet. A andra sidan år H. Nybergs vismelodi enkel, vilket år en 
fordel for en psalm med litet anvåndningsområde. Sångens karaktår av visa markeras av att 
gitarrackompanjemang utsatts.

Bland psalmkommitténs forslag såvål 1975 som 1985 fanns en psalm av Olov Hartman 
om hur teven tar vår uppmårksamhet och om nodvåndigheten av att stånga av "de tu sen 
bildernas skårm" for att sjålen skall kunna oppna sig for det som år viktigast; den mystika 
erfarenheten av Guds nårvaro, då månniskan upplever enheten och helheten i skapelsen. (Se 
Ex. 6 på nåsta sida).

Hår liksom i Lindgrens psalm konfronteras vår vardagsverklighet med bibeltexter. De 
gåster som omtalas i strof 2 alluderar på 1 Mosebok 18:1-2, Abrahams ånglagåster, som 
traditionellt tolkats som en bild for treenigheten. I strof 4 ges åt det ord som Jesus enligt 
evangeliet i Johannes 8:6 skrev på jorden en tolkning som syftar utover den enskilda 
bibelberåttelsen om åktenskapsbryterskan; forlåtelse, utplåning av skuld och låkedom for den 
enskilde och fred i vårlden. Den sista strofen alluderar på Emmauslårjungarnas upplevelse 
(Lukas 24:) och sista raden på bonen Fader vår, "Ske i din vilja. Herre, mitt liv". Stillhet och 
meditation, avskårmande av teven med dess splittrande strom av bilder, gor inte månniskan 
vårldsfrånvånd utan samlad kring det våsentliga och dårmed utåtriktad, engagerad i vårlden. 
I Sårskilda utskottets betdnkande från Allmånna kyrkomotet 1975 (1975:1 s. 11) står endast 
foljande anmårkning: "Flyttas till Låsepsalmer." Psalmen har alltså ansetts passa båst for den 
enskilda andakten. År det på grund av ingressens uppmaning att slåcka teven? Teven hor ju 
till hemmet, ej till kyrkan. Eller år det "de tusen bildernas skårm", omnåmnandet av vårt 
moderna etermedium om ån med ett poetiskt uttryck, som varit alltfor genrefråmmande? 
Bland låsepsalmema fanns psalmen fdljaktligen i Psalmer och visor 76. I psalmkommitténs 
slutbetånkande 1985 finns psalmen med K.O. Robertsons melodi, men den horde till det 
material som Svenska kyrkans Centralkommitté lyfte ut på grund av for låg vårdering i

10 De 325 forstå numren i Den svenska psalmboken 1986 år gemensamma med fjorton 
andra samfund. Nio av dessa har samarbetat om återstående delen av psalmboken 
och har alltså numera en gemensam psalmbok, Psalmer och sånger. Det gålier Adven
tistsamfundet, Fribaptistsamfundet, Helgelseforbundet, Metodistkyrkan i Sverige, 
Svenska alliansmissionen, Svenska baptistsamfundet. Svenska frålsningsarmén. 
Svenska missionsforbundet och Orebromissionen.
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Ex. 6

Slack de tusen bildernas skårm

V 2 I Mos IS: 1-2 
v 4.Joh 8: ('»

1. Slack dc lu -sen bil - der - nas sk:irm.
2. Då slår sås - ler frum - for din dorr.

Melodi och sats: Karl-Olof Robertson, 1974

Kn år verk - lig -hc- ten i Gud.
F.n bar jord och rymd i sin hand,

J'l'J J ir t fr
3. Ryiml och tor - ne, bru- san-de hav
4. Glomtår ling - ens ska - pel - se - ord
5. Droj, o Gåst, i tja - na - rens hcm.

^ ^ If *
kår - Ick, ailt år ett i ditt djup.
Mån - sko - son, som boj - de dig ner,
Tag mitt brod och de - la mitt vin.

m i ■s^~

dig for lof - tet och van - ta til - ligt vid da - gens por -
kront med tis - tel och tor - ne, en hal - ler ha - vet gomt

5•h i, - lnÉ i
f=^r r r

dår sitt vå - sen till - ba - ka, allt har sitt nåmn hos le
giom - da or - det på jor - den, or - det med lå - ke - dom -
nåd mitt liv till ditt o - gel. Ske i din vil - ja. Her-^ §5

tar av Ijus.
sin lamn.

1 -4
... 1.............

1 0
---------jr—-----------------------------------1-------i—

• S------^ 1-----

van - dc' Gud.
och
rc.

med
mitt

fred.
liv.

—s ----------
5 > . f—^—H-J—^— ~~-J- T I

11 r- ---
O •

------ '■—- ^---------3^—1 Olov Hartman, 1969

remissvaren.11 Centralkommittén låt bearbeta psalmkommitténs forslag med ledning av re-

11 Allmanna kyrkomotet 1986. Protokoll. Bihang 1-2. Bilaga 2, Remissyttranden, s. 83. Se 
åven Allmanna kyrkomotet 1986, Bihang 1-2, Centralstyrelsens skrivelse till kyrkomotet 
1986:1, s. 14.
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missvaren, innan det lades fram for kyrkomotet 1986.12
Ett unikt samarbete uppstod under psalmboksarbetet mellan flera textforfattare och 

kompositbrer, t.ex. Olov Hartman och Sven Erik Back, Britt G. Hallqvist och den norske 
komponisten Egil Hovland, Arne H. Lindgren och Roland Forsberg. En tonsåttning innebår 
alltid en tolkning, textens ofta breda tolkningspotential begrånsas med nbdvandighet och 
fixeras. Trots många estetiskt tilltalande Ibsningar grundade på forståelse for textinnehållet 
våckte många tonsåttningar till de nya psalmerna livlig debatt. I teorin kan det synas 
sjålvklart att en modern text skall få en modern melodi for den stilistiska kongruensens skull, 
men psalmens funktion gor ofta att andra val får prioritet.

Resonemanget om forhållandet mellan text och musik i prindpdelen av psalmkommitténs 
betånkande från 1985 år motsågelsefullt, som den verklighet man tvingades anpassa sig till. 
Kommitténs uttalade mening år att musiken år underordnad texten liksom textens estetiska 
aspekt år underordnad den religidsa.13 Texten år bårare av budskapet och melodin år 
framfbr allt bårare av ett emotionellt budskap, som forstårker eller kompletterar textens. Åven 
om man från borjan menade att en modern text borde få en modern melodi och principiellt 
ansåg att en melodi inte bor anvåndas till mer ån en text har man av praktisk-pedagogiska 
skål framforda i remissvar och i kyrkomotena tvingats till många kompromisser. Psalmkom- 
mittén måste acceptera nodvåndigheten av att begrånsa antalet melodier och ersåtta nyskapat 
med gammalt insjunget material av hånsyn till forsamlingarna. Retireringen till det 
traditionella foranstaltades i flera fall av Centralkommitténs arbetsgrupp, som lade fram ett 
reviderat forslag till kyrkomotet 1986 och som också efteråt foretog en del åndringar begårda 
i kyrkomotet.

Diskussionen i såvål psalmkommittén som remissinstansema och kyrkomotena har stått 
mellan vad vi kan kalla musikesteter och musikpragmatiker. De forrå har forfåktat kravet på 
stilistisk kongruens mellan text och melodi samt vikten av tillborlig plats i psalmboken åt 
samtidens seribsa musikkultur, medan de senare har ansett det viktigast att psalmen biir 
sjungen. Många nya och svårsjungna melodier i en ny psalmbok ståller stora krav på 
forsamlingarna och i valet mellan ny text och ny melodi har man i denna grupp stannat for 
texten. Att denna grupp var i majoritet i beslutande instanser framgår av Den svenska 
psalmboken utgiven 1986. Under arbetets gång kom protester mot behandlingen av de 
nykomponerade koralerna från många kyrkomusiker, och debatten fbrdes både i tidningar 
och etermedier. Foreningen Svenska tonsåttare uttalade sig ganska skarpt i sitt remissvar 1982 
om psalmkommitténs bristande estetiska målsåttning och anvåndningen av det oprecisa 
kriteriet sångbarhet for utmonstrande av det nya. Remissvaret var skrivet av professorn och 
tonsåttaren Sven Erik Båck och tonsåttarna Torsten Nilsson och Eskil Hemberg. Utvecklingen 
mot det traditionella och utbytet av nyskrivet mot gammalt insjunget kom också Roland 
Forsberg att avge en skarp protest i egenskap av såvål tonsåttare som musikexpert åt

12 Se P.O. Nisser, "Från betånkande till psalmbok" i Vår nya psalmbok, red. av P.O. 
Nisser, Stockholm 1987.

13 SOU 1985:17. Den svenska psalmboken. Historik, principer, motiveringar, Volym 2, Slut 
betånkande av 1969 års psalmkommitté, s. 112 ff.
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psalmkommittén.14
En losning på problemet med att både få en med texten stilmåssigt kongenial melodi och 

en i gudstjånsten som forsamlingssång fungerande melodi var att forse en psalmtext med 
altemativa melodier. Så år fallet med Olov Hartmans Kristus-psalm. "For att du inte tog det 
gudomliga", vilken som forstå alternativ i 1986 års psalmbok har en modem koral av Ingvar 
Milveden som andra en vismelodi med accentuerad rytm av Borje Ring.

Ex. 7

For att du inte tog det gudomliga Text: O I laitnun l't?« 
Minik: I MilvnU-n l'tTO

I For - na.

2 For
dom - da.
dom - da.

5 l»ir - rcl • ser.

1 i,-,, an du val - dc små • lek ocli fat • rig - dom. vet vi vein Ciud år.

dig - het.2 vel
sam - het

skall kom • ma. kån -

Milvedens melodi understryker textens meditativt begrundande framstållning. I psalmboken 
saknas taktindelning, vilket understryker att sången skall sjungas textanpassat, fritt 
foredragande och varierat från strof till strof.

Taktindelning finns dock i koralboken. Harmoniseringen år mycket enkel; de båda forstå 
taktema år endast en forstårkning av melodin en oktav ner. Tonaliteten år obeståmd. (Se Ex. 
8 på nåsta sida).

Rings melodi år den som mest anvånds, detta trots att melodins accenter mycket ofta inte 
faller på semantiskt tungviktiga stavelser: "Fo'r att du inte' to'g det gudomliga' di'g till en 
krona'" etc. Den marker ad e, synkoperade rytmen hackar sonder texten, men framforandet kan 
naturligtvis gdras så att rytmen tonas ner något och sången biir till ett stilla foredragande, ett 
meditativt sjungande. Tonarten år D-dur men slutet år inte traditionellt. Melodin slutar inte 
på tonikan, vilket ger ett oppet slut och binder samman de olika stroferna i ett vidaresjungan- 
de. I slutstrofen kan man tolka det oppna slutet, som forstårks av att sista takten stråcker sig 
over två takter, såsom pekande mot något som skall komma, alltså symbiotiskt med textens

r
referens till alla vårldars bekånnelse af Jesu herradome i tidens fullbordan. Man kan tolka

14 Skrivelse från Foreningen Svenska tonsåttare till Kommundepartementet, Kyrkoen- 
heten. Departementsrådet Goran Goransson den 14. januari 1984. Skrivelse till 1969 
års psalmkommitté och Musikexperterna från Roland Forsberg den 27. januari 1984.
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Ex. 8

. Text O I LniiMn l?>7o
For att du inte tog det gudomliga h KmK wn

kro - na. val - ticgu - dom - lilog det

den på kor -set.till det yt se ger.att du lyd - de2 For
till de plå • gadu ned- steg3 For

do - en - de,for skad al4 Dår och skall koin-ma.som liardar och va - rcl - ser, va -rit.5 Dår • for skall al - la

.1 små - lek och fat - tig - dom

vad val - dig - het.2 ve t
- sam - het fin - nes

Je - sus4 he
■ kan - na

tonsåttningen som en tonmålning. Båda melodiema betonar sista frasen prosodiskt korrekt: 
ve't vi vem Gu'd å'r. Båda melodiema år kånsliga mot textens slutfraser. Tonsåttningarna 
grundar sig på mycket olika texttolkningar, men frågan om vilken melodi man foredrar beror 
i hog grad på vilken musikstil man år mest fortrogen med kyrkans i gudstjånstliv. Om 
funktionen år det primåra år det kanske fel att utgå från interaktionen text-musik. Frågan om 
den låmpligaste melodin bor då såttas in i ett storre kontextuellt sammanhang: de olika 
melodiema passar olika typer av gudstjånst, gudstjånstrum, framforandesått och ackompan- 
jemang och olika kategorier av gudstjånstdeltagare. Den pragmatisk-funktionella aspekten kan 
aldrig negliegeras i fråga om psalm. - I psalmboksforslaget 1985 fanns emellertid ett tredje 
melodialternativ till Hartmans psalm, en melodi skriven av F.I. Frisk 1983, vilken kan sågas 
stilmåssigt vara ett mellanting mellan Milvedens och Rings. Den år emellertid också mer 
intetsågande. En anledning till att man uppfattar den så kan vara, att de båda andra 
melodiema blivit forknippade med texten. Frisks melodi utmonstrades emellertid av 
Centralkommittén och kyrkomotet. (Se Ex. 9 på nåsta sida).

Anders Frostensons psalm "Guds kårlek år som stranden och som gråset" blev kånd och 
mycket spridd till en vismelodi. (Se Ex. 10 på sida 189).

Texten år lyriskt visartad, syntaxen normal och språket fritt från traditionella klichéer. 
Bildspråket innebår en fornyelse och anknyter både till Bibeln och till fråmlingskaps- och 
ensamhetstematiken i modem, existentialistisk diktning. De båda forstå raderna i inlednings- 
strofen upprepas som ett lyriskt, folkvisartat omkvåde. Guds kårlek liknas vid (strand)gråset 
som våxer så slosande rikt och vid ett dppet landskap, en strandlinje och en vid horisont. 
Implicit finns bilden av horisontlinjen, motet mellan hav och himmel, som en symbol for 
åndligt och oåndligt, månniska och Gud. Mot denna bppenhet kontrasteras i tredje strofen 
sjålens tillstånd under bilden av ett fångelse. Innehållsligt år psalmen forankrad i dogmat, 
med anstrykning av existentialtolkning; månniskan skapad av Gud får sin fulla frihet i hans 
gemenskap, det brutna gudsfbrhållandet, som resulterat i fråmlingskap, helas genom
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Ex. 9

38c For att du inte tog det gudomliga
SI Frisk 1983

F6r att du in - te tog det gu- dom-li-ga dig till en kro-na,

fbr att du val-de smS-lek och fattig-dom,vet vi vem Gud Hr.

forlåtelsen och dårmed återuppråttas också medmånskliga relationer. Men gråset som 
symbolfor Guds karlek våckte kritik från ultrakonservativt håll. Bilden sades vara 
motsågelsefull, eftersom gråset i Bibeln år en forgångelsesymbol. Anmårkningen låmnades 
utan åtgård, men den visar att brytning med det traditionella psalmspråket kan vålla 
problem. Psalmen har blivit något av ett internationellt orhånge inom kyrkoma och det måste 
i forstå hand tillskrivas Lars Ake Lundbergs medryckande vismelodi. Den tredje strofen 
om murar och galler som skiljer månniskor åt, har i lånder med fortryckarregimer tolkats 
politiskt.

En form av tolkning måste alltid ligga till grund for en tonsåttning. Och olika 
tonsåttningar leder i sin tur till olika tolkningar eller upplevelser av texten hos mottagarna/ 
anvåndama. Vilket innehåll accentueras genom Lars-Åke Lundbergs bossa nova-melodi? Ryt
men leder associationema till Sydamerika och till protestvisor. Det visartade, musikens rytm, 
tar overhand over textens, och alliansen år egentligen inte lyckad. I forstå strofen biir 
betoningarna: Gu'ds kårlek år' som stra'nden och som gråset/år' vind och vi'dd och e'tt 
oå'ndligt he'm. Vi' frihet fick' att bo dår, gå' och ko'mma.

Utan tvekan år det melodin som gjort psalmen kånd, men den inbjuder till et oreflekterat 
sjungande. Det fanns de som tyckte att det komplicerade textinnehållet knappast kom till sin 
rått till denna melodi och ett forsok gjordes att ersåtta den. Biskop Gustav Aulén skrev efter 
en visionår upplevelse av ingressens och refrångens ord om Guds kårleks oåndlighet en 
alternativ melodi, en dorisk komposition i såttning av domkyrkoorganisaten Folke Aim.16 
(Se ex. 11 på sida 190).

Denna melodi inbjuder till eftertanke och ger sakrala associationer. Det långsammare 
tempot och den mindre markerade rytmen gor att man uppfattar texten båttre. Då Auléns

15 En oversåttning av Fred Kaan ingår i den ekumeniska sångboken. Laudamus. En 
nyoversåttning har gjorts av den osterrikisk-amerikanska hymnologen Hedda Durn- 
baugh, vilket foljer Frostensons text nårmare och undviker ordet "beach", vilken kan 
ge helt felaktiga associationer.

16 G. Aulén, Från mina 96 år. Stockholm 1975, s. 228-231, 299. Enligt brev till under- 
tecknad från Inge Lofstrom foreslog han Aulén att han skulle komponera en ny 
melodi, eftersom denne tyckte att texten hade en sådan tyngd att den inte riktigt 
passade till melodin. (Brev av den 2. april 1992).
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Ex. 10

Guds kårlek år som stranden

i
Em A7

Melodi: Lars Ake Lundberg, 1968 
Pianoack.: Bertil Hallin, 1971

------- , D

1. Guds kår - lek år som stran - den och som grå - set, 
sjål - va.2. Vi vill den fri - het dår vi år oss

3. Och ån - då år det mu - rar oss c - mel - lan
4. O, dom oss, lier - rc, fri - sag oss i dom- en.

r
lim

i r * T- ~r r
Em A7 D

år vind och vidd och ett o - ånd - ligt hcm.
den fri - het vi kan go - ra nå - go t av.
och K« ■ nom gall ren ser vi på var ann.
I din for - la tcl - se vår fri * het år.

Vi fri - het lick att bo dår, gå och kom - ma,
som ej år tom het men en rymd for drom-mar,
Vårt fang - cl se år byggt av rads - lans stc - nar.
Den stråc - ker så langt din kar - lek vand - rar

att så -ga ’>7 till Gud och så - ga ”ncjH
en jord dår tråd och blom ■mor kan slå rot.
Vår fång - drakt år vårt c •get knut- na jag-
bland al • la mån - skor. folk och ra - ser hår.

som stran - den och som grå - set,

år vind och vidd ett o - ånd-ligt Wcm.

Anders Frostcnson, 1968
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Ex. 11

Guds kårlek år som stranden
ANDERS FROSTENSON 1968 GUSTAF AUl—ÉN april 1975

Koralsattning ; Folke Aim 1975

som stranden och som grå- set år vind och1 . Guds kårlek år

vidd och etl Iri - het

bo dår till Gudoch kom

1). C. ni Fint

koral presenterades hade texten emellertid redan blivit så fast forknippad med Lundbergs 
melodi att koralen var omojlig att infora.17 Eftersom bossa nova-rytmen år omojlig att få 
korrekt i forsamlingssång, har melodin i koralboken 1986 fått en utslåtad variant. En positiv 
sideeffekt av detta år att de de felaktiga betoningama biir mindre accentuerade. (Se Ex. 12 på 
nåsta sida).

17 Musikkonsulent Philip Olsson har i en uppsats ("En ny sångmusikalisk analys av 
några kyrkovisor från Hymnologiska institutet", Musikvetenskapliga institutionen i 
Lund 1982) analyserat de båda melodiema. Han framfor också en teori om varfbr 
Lundbergs melodi fick så stor genomslagskraft. Den påminner mycket om Beethovens 
melodi till An die Freude som år vålkånd i hela våstvårlden och tillhor en mycket 
spridd melodityp.
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Ex. 12

1 1 •• 1 ! •• 1 Text: A Ffwtmwn I9(*8Liuds karlck ar som stranden M^ik: lå undser* i968

år vind och vidd och ett o - ånd - ligt hem.och som grå - set, 
år oss sjål - va, 

oss e • mel - lan, 
oss i do * men.

1 (luds kår-lck år som stran-den 
het dår vi 
det mu - rar 
rc, fri • sag

den fri - het kan go * ravill den fri na - got av.
och ge - nom gall3 Och ån * då år

tel- se het år.dom oss. Iler4 O

till Gud och så - ea n 
och blom- mor kan slå r 
vårt e • get knut - na is 
skor, folk och ra - ser n

art bo dår, gå och kom - ma.
het men cn rymd for drom- mar,
år hyggt av råds - lans ste - nar.
så långt din kår - lek vand - rar

1 Vi fri - het fick
2 som ej år tom
3 Vårt fang - el - se
4 Den stråc - ker sig

ir tråd
Vår fang - dråkt år

bland al la mån

år vind och vidd och ett o - ånd - ligt hem.som stran - den och som grå - set.kår - lek

Som exemplen ovan visat har olika målsåtningar och krav ofta kolliderat. Varje enskild psalm 
har passerat många instanser och ofta modifierats i etapper. Psalmbokens tillkomst blev en 
långdragen process kannetecknad av kompromisser.18 Psalmens våg till psalmboken kan 
beskrivas i ett forenklat flbdesschema:

forf. —^ text

It Vpsalm

komp.—^ melodif _
psalm f---------------------------- 1

komm. ->■ remissinstanser-> kyrkomote

Turema fram och åter har varit många, ibland till formån for interaktionen text-melodi. Ibland 
har resultatet blivit ett nårmande till slutenhet, entydighet, enkelhet i viss mån kyrklig 
traditionalism.

18 Om psalmbokens tillkomsthistoria: Se Vår nya psalmbok, red. av psalmkommitténs 
sekreterare P.O. Nisser (Stockholm 1987) och En psalmbok biir till, Sex år med psalmkom- 
mittén av dess siste ordforande biskop Olle Nivenius (Klippan 1986). Den senare år 
mer personligt skriven.
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Åven om man generellt kan saga att majoriteten i psalmkommittén liksom flera 
remissinstanser talade for en kulturoppen linje med stor tolerans mot ett okonventionellt såvål 
verbalt som tonalt språk, visade åndå flera yttranden i remissinstanser och kyrkomoten en 
motsatt instållning. Och de mer konservativa var i majoritet i kyrkomotet, som hade 
beslutsmakten.

En hel del modema lyriska texter och långt fler melodier med modernt tonspråk 
refuserades. Man kan beklaga, att de modema koralema inte fick stå kvar åtminstone som 
alternativ till de modema lyriska textema. Genom uteslutningen av dem har, som jag ser det, 
mojligheten till en estetisk-religios interaktion text-melodi i dessa psalmer gått forlorad. 
Kanske har man också gått miste om det slitstarka. Man kan också beklaga att dristigheten 
eller generositeten inte var storre gentemot de texter som gav uttryck for en allmånt sokande 
attityd. - Psaltaren, den kristna kyrkans forstå psalmbok, har en stor spånnvid och ger t ex 
utrymme for såvål månniskans vrede som hennes fortvivlan. - Inom gudstjånstens ram kunde 
flera roster få komma till tals. Det kristna svaret Anns åndå i gudstjånsten som helhet, och 
gudstjånsten som kontext styr tolkningen av psalmen.
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JENS LYSTER

Hvem har oversat 
Jeg vil din pris udsjunge?

I Hymn.Medd.1992 s.163 nævnes under præsentationen af Reravs salmebog en morgensalme 
O Gud aff hiertens grunde. Denne morgensalme er ikke med i l.udg. af Rerav fra 1575, men 
kendes i en piratudgave fra Augustin Ferbers trykkeri i Rostock 1596. Bag piratudgaven må 
ligge en nu tabt Rerav, trykt i perioden 1592-96 sandsynligvis i Liibeck.

Morgensalmen O Gud aff hiertens grunde viser sig at være en tidlig og interessant omend 
middelmådig oversættelse af Georg Nieges Aus meines Hertzens Grunde. Da Nieges salme 
stadig er i brug i oversættelsen Jeg vil din pris udsjunge, DDS 683, kan denne lille opdagelse 
måske have en vis interesse. I alt fald supplerer den Anders Mallings Dansk Salmehistorie
II s.478-483. Da der i øvrigt kan sættes kritiske spørgsmål ved Mallings overvejelser om denne 
salmes danske oversættelse, benytter jeg lejligheden til dels at gengive nogle vanskeligt 
tilgængelige kilder, som ikke findes hos Malling, dels at foretage en fornyet undersøgelse af 
oversættelsesproblematikken.

Den hidtil upåagtede danske oversættelse1, der findes aftrykt i "En Ny Psalmebog" 
Rostock 1596 bl.l97r som den anden af tre "Tacksigelser oc Bøner om Morgenen", ser sådan 
ud (idet kilden dog mangler strofetælling og kun markerer ny strofe med indryk på linien):

En Anden.

O Gud aff hiertens grunde.

Siger ieg dig loff oc tack,
Fra denne morgen stunde.
Ind till min siste dag,
O HERRE y dit rige,
Skee deg till prifi oc ære.
Ved Christum din Søn vor HERRE,
Som leffuer met dig tillige.

2.

Oc du meg aff din naade,
Beuaret i denne nat.
Fra offuerfald oc skade.
Som Dieuelen haffde meg forsatt, [dvs. sat i værk mod mig]
Deg beder ieg inderlig,
Du vilt meg synden forlade,
Huor meth [dvs.hvormed] i alle min dage.
Jeg haffuer fortømit dig.

1 Erik Dal nævner salmen s.59 i sin bibliografi over Hans Thomissøns salmebog 1569-1676 i skemaet
"over salmer, der ikke findes i Th 1569, men i duodezudgaveme", men uden at identificere den 
som en oversættelse af Nieges morgensang.
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3.

Naadelig du vilde beuare,
Meg oc i denne dag.
Fra Dieuelsens list oc fare.
For synden oc onde anslag.
Fra brand oc Haffsens nød.
For armod oc for skamme.
Som mig kunde komme paa hande.
For en vlyckelig brad død. [dvs. ulykkelig brat død]

4.

Min Liff, min Siæl, min ære.
Min quinde oc børn saa smaa,
I din hand befaler ieg HERRE,
Saa megit som Husit formaa.
Er dine skenck oc gaffue.
Min forælder oc min Venner,
Min Broder oc alle bekender, [dvs. bekendte] 
Samegit [dvs.Saa megit] som ieg mon haffue.

5.

Din hellige Engel lad bliffue,
Oc meg ey vige fra,
Dieuelen at fordrifue,
Hans falskhed at ieg vndgha, [dvs. undgaa]
I dette Jammerdal,
At ieg icke sanck til grunde.
Bort meth den falsche hunde.
Men komme i den euige Sael.

6.

Gud Fader vil ieg lade raade,
Som machten haffuer schøn.
Han fører meg fra all vaade,
Giffuer mig den euige Løn,
Paa hannem kaster ieg min tro.
Min Liff, min Siæl, min ære.
Vil icke mere begere.
Men altid huos hannem boe.

7.

Nu ville vi tacke oc loffue,
Christum aff Hiertens grund.
For sine schencke oc gaffue.
Som beuiser oss mangelund,
Oc bede i trofasthed.
At han oss alle tillige.
Vilde giffue Himmerige,
Bode [dvs.både] giede oc salighed.
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8.

Voriss Bischop oc vilde spare,
Meth alle Prediker Herr, [dvs.prædikanter her]
Giffue sundhed oc rel [vel?] beuare,
Dit naffn til loff oc ær.
At di maa fordrage fri.
Din Hellige ord oc lære,
Oc dennom naadelig regere,
Beuare fra Kettery. [dvs. kætteri]

9.
Du vilt naadelig bescherme,

Dit Raed [dvs.råd] oc menige mand.
Dy Rige met di arme, [dvs. de rige (sammen) med de arme]
Som er i dette Land,
I dine bolige fin.
For Pestilentz, for Hunger,
Armod ocsa [dvs. og så] for kummer.
Alt efter vilie din.

10.

Der for vi Amen monne sige,
Oc tuifle der icke paa.
Han hielper oss alle tillige.
Nar [dvs.når] vi aff Verden skal gaa.
Der for kommer vi til dig.
Grib an din gieming met giede,
Giff oss din naade oc frede, [dvs. fred]
O HERRE forlad oss ey.

11.

Der for O kiere Christne,
Tencker her altid oppa, [dvs. oppå]
Vocter eder fra Dieffuelsens liste,
Huor meth han oss efter mon gaa,
Oc bede ydmygtlig, [ydmygelig?]
At vi huos [dvs. hos] hannem monne bliffue.
Nu oc euindelige,
Oc før oss i Paradis.

Som man kan se, har Augustin Ferber ikke rådet over nogen danskkyndig sætter endsige 
korrekturlæser. Det er simpelthen endnu værre, end når Det danske Bibelselskab trykker 
salmebøger! Men også, når vi ser bort fra det massive opbud af stave- og trykfejl, må det 
erkendes, at det poetiske niveau er lavt. Det kan derfor ikke undre, at denne tidlige 
oversættelse efter et par genoptryk af Rerav i Liibeck 1602 og 16082 gled ud lige så stille.

2 Erik Dal sammesteds s.59. Jens Lyster: En nyligt fundet Thomissøn fra 1602, Hymn.Medd.1973 
s.l34f. Jens Lyster: Hans Thomissøns salmebog - mutatis mutandis. Et bidrag til Dansk Salmebogs
historie 1569-1608, i Hvad Fatter gjør... Boghistoriske, litterære og musikalske essays tilegnet Erik
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Der var da for længst fremkommet en ny og mere lødig oversættelse. Da Hans 
Christensen Sthens En liden Vandrebog (fremover forkortet Vb) engang i løbet af 1590erne 
blev forøget med et tillæg bestående af "nogle faa Sange, som mand kand bruge til Skibs, eller 
andensteds paa Reysen, effter som leyligheden sig begiffuer", må vi formode, at Jeg vil din 
Prijfi vdsiunge stod i spidsen for tillæggets 10 salmer. I senere udgaver af Vb har en forlægger 
placeret yderligere 30 traditionelle salmer foran Sthens beskedne tillæg.

Fra den ældste bevarede udg. af Vb, trykt hos Salomon Sartor i København omkr.1612- 
17* 3, skal morgensangen nu gengives for første gang:

En Christelig Morgensang,
Siungis met de Noder:
Aus meines Hertzen grunde, etc.

J Eg vil din Prijfi vdsiunge,
I denne Morgenstund,

O Gud met Røst oc Tunge,
Aff gantske Hiertis grund.

Ved din Søn lEsum Christ,
Som er vor Frelser kiere,
Oc vil vor Talfimand være.

All Ære bør ham foruist.
2.

At ieg vdaff din Naade,
Er nu beuaret vel,

I denne Nat fra Vaade,
Baade til Liff oc Siel, 

leg beder ydmygelig.
Min synd du vilde tilgiffue.
Met huilcken ieg her i Liffue,

Haffuer tit fortørnet dig.
3.

Du vilt oc nu tillige,
I denne dag vocte mig.

At Sathan mig ey skal suige.
Met Synd eller skade slig.

Fra Ilds vaade oc Haffs Nød,
Fra Armod, skam oc skade.
Fra Fengsels tuang oc vaade.

Fra en brad oc hastig Død.

Dal, Herning 1982 s.324f.

3 Det benyttede eksemplar af Vandrebogen tilhørte omkr. århundredskiftet den hymnologisk 
kyndige sognepræst V.E.Brummer i Veminge. Det er for nylig af sønnen, civilingeniør Peder 
Brumme, skænket til Det kgl.Bibliotek. Dette eksemplar er lagt til grund for Det danske Sprog- 
og Litteraturselskabs snarlige udgivelse af Sthens Vandrebog.
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4.

Min Siel, mit Liff oc Aande,
Min Hustru, Børn ocsaa.

Befal ieg dig i Haande,
Met alt det ieg formaa.

Mit gantske Hufi oc Hiem,
Min Ære oc Gods dislige,
Oc hues ieg meer kand sige, 

Naadigst beuar oc giem.
5.

Dine Engle lad hoss mig bliffue, 
I denne farlige Tid,

Sathans List at bortdriffue.
Thi det er all hans Ijd,

At komme mig i Fald,
Sin Ondskaff vil hand øffue,
At hand kand mig bedrøffue,

1 denne lammerdal.
6.

Gud maa for alting raade.
Thi hand alting formaa.

Hand veed best Vey oc maade, 
Huor alting skal tilgaa.

Til ham staar all min Ljd,
Min Siel oc Liff at beuare.
Mig vocte fra all Fare,

I all min Liffuis tid.
7.

Nu ville wi tacke oc prjse.
Vor Gud aff Hierte oc Mund,

For Naade hand oss beujser.
Altid oc mangelund,

Oc beder ydmygelig.
Hand vil oss naadelig giffue.
At wi maa altid bliffue,

Hoss hannem i Himmerig.
8.

Alle Guds Ords Tienere oss lære, 
Oc vnderujse vel.

Guds Aand stedse hoss dem være. 
Dem beuare til Liff oc Siel,

De kunde frjmodig oc frj.
Det salige Guds Ord lære,
Hans Naffn til euig Ære,

Foruden all Kætterj.
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9.
Gud naadelig oc beskærme.

All Christen Øffrighed,
De Rige met de Arme,

I denne vor Menighed,
Du kand beuare oss best.

Fra Pestilentz oc Hunger,
Fra Krig, dyr tid oc kummer.

Altid vor Beskærmer est.
10.

Amen wi der til sætte,
Oc tuile der intet paa.

Gud skal vor Bøn vdrætte,
Effter hans Villie saa.

Der paa tage wi nu fat.
Vort Arbeyd oc ey forhale,
Det Gud monne oss befale.

Huer i sin Kald oc Stat.
11.

Derfor i gode Christne,
Holder det altid i act.

All falske Dieffuelsens liste.
At sky, met gantske mact.

Met Tro oc ædru Bøn,
At Gud oss Naaden vil giffue,
Wi altid hoss hannem maa bliffue,

Oc faa den euige Løn, AMEN.

Denne oversættelse blev tillagt Sthen allerede af C.J.Brandt og Ludvig Helweg i Den 
Danske Psalmedigtning I, Kbh.1846, nr.266. Denne opfattelse deles af J.N.Skaar i Norsk 
Salmehistorie II, Bergen 1880 s.505f, der skriver, at uagtet salmen "har faaet Plads i den Del 
af Bogen [dvs. Vb], som indeholder flere ældre Kirkesalmer, tør man alligevel antage, at den 
er oversat af Vandrebogens Udgiver, Hans Kristensøn Sthen."

Da C.J.Brandt i 1888 udgav "Salmedigteren Hans Christensen Sthen", er han imidlertid 
kommet til en ny erkendelse. S.52 skriver han om de ti sidste salmer i Vbs tillæg, at "der 
maaske kan rejses Tvivl om Forfatterskabet til den første "Jeg vil din Pris udsjunge", da Jakob 
Madsen K(jøbenhavn], Oversætteren af David Lyndsays poetiske Skrifter (1591), 1603 udgav 
"Tvende aandelige Viser, den ene paa danske "Jeg vil din Pris udsjunge", den anden paa 
tyske, nu nyligen udsæt af tyske paa danske"4, altsaa Originalen og en Oversættelse af den, 
der samstemmer med Sthens paa et Par Smaating nær, og er den, der senere blev brugt i 
Salmebøgerne, ogsaa i den Kingoske. Den har nemlig den mærkelige Variant i S.Vers "Vor 
Bisp som os skal lære" (se Dansk Psalmed. I Nr.266), hvor Sthen synes at have anbragt en

4 Den nøjagtige titel er: Tuende skøne Aandelige Viser: Den ene paa Danske. Jeg vil din prijss 
vdsiunge, etc. Den anden paa Tydske. Aus meines Hertzens grunde, etc. Nu nylige vdsæt aff 
Tydske paa Danske aff Jacob Matzsøn K. Prentet i Kiøbenhaffn, hos Henrich Waldkirch.1603.
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Ændring. løvrigt er de ens, saa det rimeligste er, at Sthen har optaget Madsens Oversættelse, 
og at det er Grunden til, at den staar nærmest dem [de 30 foranstillede salmer], der er laante 
af Kirkesalmebogen. De øvrige ni er upaatvivlelig Sthens egne..."

Titelbladet på det unikke firebladstryk 
på Det kongelige Bibliotek (signatur 4- 
409), der har forårsaget så stor for
virring om, hvem der er ophavsmanden 
til oversættelsen "Jeg vil din prijss 
vdsiunge
I 1603 er det ikke længere sandt, at 
Jacob Matzsøn K. "nu nylige (har) 
vdsæt (salmen) aff Tydske paa Dan
ske", al den stund Jacob Matzsøn da 
har været død i mindst IVz år. Kan 
denne oplysning være usand, kan det 
vel også være usandt, at det er Jacob 
Matzsøn, der har "vdsat (salmen) aff 
Tydske paa Danske."

fer t ©en ene paa
©dnfPe.

Jfcg bfn pn'jfl* Mfirnigc/ at

Qat rinfcni paa
SpbfTc. r

mem« QtXmbcIttf.

tjbfcet dff
paa ^)anRt - . .

v*.».

prentet i
i^cnn'c^ CfBalbfire^. ^ ’

Z ^ o 3*> v

Såvidt C.J.Brandt, hvis iagttagelse citeres så udførligt, fordi den har været overset af alle 
senere hymnologer. J.N.Skaar tror således at have gjort en helt ny opdagelse, da han syv år 
senere, den 17.aug. 1895 skriver til H.F.Rørdam om Jacob Madsens 'Tuende skøne Aandelige 
Viser" Kbh.1603 (brevet aftrykt i Kirkehist. Saml.4.rk. IV.bind, 1895, s.222). Heller ikke 
H.F.Rørdam røber i sin svarartikel "Om Forfatteren Jacob Madsen Kjøbenhavn", Kirkehist.- 
Saml.4.rk.IV, 1896, s.290-300 kendskab til Brandts opdagelse, ja kender tilsyneladende slet ikke 
Brandts monografi om Sthen, siden han stadig omtaler 1659-udg. af Vb som den ældste, skønt 
Brandt i 1888 kender og benytter en 1656-udg. Eftersom Rørdams argumentation for Jacob 
Madsens forfatterskab til salmen bliver bestemmende for Mallings opfattelse, skal den her 
citeres5:

"Denne Oversættelse af Paul Gerhardts skjønne Morgensalme tillægges sædvanlig Hs. 
Chr.Sthen, fordi den findes optagen i den ældste nu bevarede Udgave af hans "Vandrebog"; 
men da denne Udgave er et Boghandlerforetagende fra 1659, er der intet usandsynligt i, at

5 Kirkehist.Saml. 4.rk. IV s.299.
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en Salme af en anden Forfatter kan være optaget i "Vandrebogen", medens det er lidet 
rimeligt, at en Forfatter skulde udgive en fremmed Salme under sit Navn, naar den virkelige 
Forfatter endnu var i Live. At Jacob Madsen var død 1603 [han døde den 19.sept.1600] gjør 
formentlig mindre til Sagen, da den Udgave af Salmen, vi nu have, kan være et nyt Optryk, 
og saadanne gjordes, som bekjendt, den Gang hyppig eller dog jevnlig af Boghandlere eller 
Bogtrykkere, uden at nogen Bemærkning tilføjedes om, at det var et nyt Oplag af en ældre 
Udgave."

At Paul Gerhardt skulle have skrevet denne salme, er naturligvis noget sludder. Paul 
Gerhardt var hensynsfuld nok til at udskyde sin fødsel, til Aus meines Hertzens grunde var 
behørigt indsunget i hele Europa. Der er imidlertid to nok så vigtige påstande i Rørdams 
overvejelser, som bør tages under kritisk behandling.

For det første har vi i dag adgang til langt ældre udgaver af Vb end på Brandts og 
Rørdams tid. I Skoklosters bibliotek findes en udateret udg. trykt mellem år 1624 og 1644. 
Andre udaterede udgaver findes i Univ.Bibl. i Oslo (omkr. 1615-20) og i Herzog August Bibi. 
i Wolfenbiittel (omkr. 1620-24). Endelig er der den endnu ældre udg., som citeres i 
nærværende undersøgelse samt et måske endnu ældre pirattryk fra ca.1610, fundet på 
Gotland i 1920erne. Samtlige disse udgaver har morgensangen Jeg vil din pris udsjunge i den 
version, der er gengivet ovenfor. Salmens plads i Vbs tillæg er derved rykket så tæt hen mod 
Sthens levetid - han døde i 1610 -, at det er mere end sandsynligt, at det er Sthen selv og 
ikke en forlægger, der har sørget for optagelsen af denne morgensang i Vb. Sthen anbringer 
morgensangen i spidsen for en række af sine egne salmer. Hvis morgensangen ikke var af 
ham, kunne han have markeret det ved at anføre oversætterens initialer, ligesom han inde i 
selve Vb sætter initialerne M.A.I.H. [Magister Albertus Johannis dvs. Hansen Helsingoriensis] 
ved DEt er foruist bland alle mand og L.I.H. ved HVo skal ledsage en Søfaren Mand. Men der er 
ingen initialer ved morgensangen. Ved ikke at sætte navn ved en eneste af tillæggets 10 
salmer tager Sthen stiltiende æren for dem alle. Sådan har man da også tolket forholdet, indtil 
Brandt og Skaar fandt Jacob Madsens skillingstryk.

For det andet er det en tilsnigelse, når Rørdam skriver, at "det er lidet rimeligt, at en 
Forfatter [Jacob Madsen] skulde udgive en fremmed Salme under sit Navn, naar den virkelige 
Forfatter [Sthen] endnu var i Live." Rørdam bortforklarer og bagatelliserer, at Jacob Madsen 
faktisk var død, da 'Tuende skøne Aandelige Viser" udkom i 1603. Han postulerer, at dette 
tryk kan være et genoptryk af et skillingstryk fra Jacob Madsens levetid. Ja, vist så, den 
mulighed foreligger naturligvis, men det er ligeså muligt, at Madsens vise først er trykt efter 
hans død. Og da mister Rørdams argument sin slagkraft.

Om Jacob Madsen oplyser Rørdam i nævnte artikel, at han - uvist af hvilken grund - var 
blevet afskediget fra præsteembedet i Gentofte og henlevede sine sidste år i fattigdom i 
København. For at kunne ernære sig og sin familie påtog han sig forskellige oversættelses
arbejder for københavnske forlæggere. Men blandt de trykte poetiske udgivelser fra Jacob 
Madsens levetid er der så vidt vides ingen salmer. Måske er det arvingerne, der efter Jacob 
Madsens død er faldet over et utrykt manuskript, som de derefter har ladet trykke for at få 
mest muligt ud af dødsboet. Arvingerne behøver ikke have haft kendskab til baggrunden for 
denne oversættelse. Jacob Madsens håndskrift har for dem været garantien for, at han måtte 
være morgensangens oversætter.

Jamen, hvis Jacob Madsen ikke er oversætteren, hvilket forhold har han da til Nieges 
morgensang? Jo, han kan være den, der har foretaget den kritiske revision af en allerede 
foreliggende oversættelse. Sagen er den, at Jeg vil din pris udsjunge findes i to versioner, der

200



adskiller sig fra hinanden, ikke dybtgående, men dog kendeligt. Mere kendeligt, end 
C.J.Brandt giver udtryk for i ovennævnte citat. Forskellen har karakter af en bevidst revision. 
Problemet er at udpege, hvad der er den oprindelige tekst, og hvad der er revisionen heraf? 
Er det Sthen, der reviderer Jacob Madsens oversættelse eller omvendt? Til besvarelsen af dette 
spørgsmål hjælper kildernes datering os kun lidet. Jacob Madsens version er først trykt i 1603, 
men må selvsagt være nedskrevet inden hans død den 19.september 1600. Vb-versionen 
kendes fra den ældste bevarede udgave af Vb, skønsmæssigt dateret 1612-17. Men intet 
hindrer, at den har set dagens lys i nu tabte Vb-udgaver fra begyndelsen af 1590erne.

Det har formodentlig styrket den hidtidige opfattelse af Jacob Madsen som oversætteren, 
at skillingstrykket fra 1603 rummer både den tyske og den danske tekst. Sådan tager sagen 
sig i alt fald ud for Anders Malling i Dansk Salmehistorie II 478, hvor han fastslår, at 
flyveskriftet gengiver den tyske tekst, som ligger til grund for den danske oversættelse. Det 
er en rimelig konklusion ud fra de kilder, Malling kendte til. Den danske oversættelse har 11 
strofer, og det samme har flyveskriftets tyske tekst, medens de andre tyske tekster, som stod 
til Mallings rådighed, havde et omfang, der varierede mellem 6, 7, 10, 12 og 15 strofer. Dog 
ikke bare i omfang, men også i indhold svarer flyveskriftets danske og tyske tekster til 
hinanden. Der havde derfor næppe været basis for at drage Mallings konklusion i tvivl, hvis 
jeg ikke for nylig havde fremdraget en tysk tekst, der på enkelte punkter kommer den danske 
oversættelse endnu nærmere. Dette heldige fund får den hidtidige forsknings argumentation 
for Jacob Madsens oversætterindsats til at smuldre. For er det ikke mistænkeligt, ja nærmest 
utænkeligt, at en oversætter øjensynligt ikke selv kender og vil vedkende sig det egentlige 
forlæg til den foreliggende oversættelse?

Nieges morgensalme i Rigas kirkeordning 1592
Den omtalte tyske tekst, som jeg hermed drager frem af ubemærketheden, findes aftrykt 

i et tillæg til "Kirchendienstordnung und Gesangbuch der Stadt Riga.." i den udgave, der er 
trykt i Riga 1592. Selve tillægget, der bærer titlen "Etlike Psalmen vnde Geistlike Leder, so in 
der Rigischen Ordeninge nicht gedriicket syn", er ikke dateret, men da det er trykt med 
samme typer som den daterede kirkeordning, tør man gå ud fra, at også tillægget er fra 1592. 
Tillægget består af 16 blade og rummer 11 salmer, hvoraf de første 10 har været trykt i tillæg 
til tidligere udgaver af Rigas kirkeordning. Den 11. og sidste salme er derimod ny i denne 
sammenhæng og har denne ordlyd 6:

1.

VAn mynes Herten grunde, 
segg ick dy loff vnd danck 
in desser Morgenstunde 
dartho myn leuent lanck,
O Godt in dynem Thron, 
dy tho prysen vnd tho ehren, 
dorch Christum vnsen HEren 
dynen eingebaren Son.

6 Teksten aftrykkes efter en kritisk udgave af Kirchendienstordnung und Gesangbuch der Stadt 
Riga nach den åltesten Ausgaben von 1530 flgg-, Hannover 1862 s.322-325, udgivet med historisk 
indledning af Johannes Geffcken. Eksemplar Kgl.Bibl. signatur 96, -80b. Teksten er i kilden trykt 
som fortløbende prosa og uden strofetælling. Kun indryk på linien markerer strofeskift.
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2.

Vnd dat du my vth gnaden, 
in desse vorgangen Nacht 
vor geuaer vnd allem schaden, 
heffst behodet vnd bewacht,
Ick bidd demodichlick, 
willst my myn Stind vorgeuen, 
wormit in dissem Leuendt 
ick hebb vortomet dy.

3.

Du woldest ock gnedichliken, 
behoden my dessen Dach, 
vor des Diiuels list vnd woten, 
vor Siinden vnd vor schmach, 
vor Viir vnd Watersnodt 
vor Armodt vnd vor Schanden, 
vor Keden vnd vor Banden, 
vor ein bosen schnellen Dodt.

4.

Myn Seel, myn Lyff vnd Leuendt, 
myn Frouw, Gudt, Ehr vnd Kindt 
in dyne Hende beuele, 
dartho myn HuGgesind, 
ys dyn Geschenck vnd Gaue 
myne Olderen vnd Vorwanten, 
myne Broder vnd Bekanden, 
vnd allent wat ick hab.

5.

Dyne hillgen Engeln blyuen, 
vnd wyken nicht van my, 
den Sathan do vordryuen, 
vp dat de bose Vyendt, 
in dessem Jamerdael, 
syne valsche tiick nicht bue,
Lyff vnd Seel my nicht bedrbue, 
vnd vor tho vngeual.

6.

Godt wil ick laten raden, 
denn he all dinck vormach.
He wert ydt ock wol maken, 
als ydt em geuallen doth,
Vp em wil ick vortriiwen, 
myn Lyff, myn Seel vnd Leeuendt, 
sy Godt dem HEren ergeuen, 
he maeckt wo ydt em geuelt.
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7.

Nu willen wy dancken vnd lauen, 
dem HEren alle tydt, 
vor syne groten Gauen, 
de he vns hefft bereidt, 
vnd bidden demodichlick, 
dat he na dessem Leeuendt, 
den Hemmel vns wold geuen, 
de frouwde vnd salicheit.

8.

Vnsen Pastores ock wold geuen, 
vnd allen Predigers fraem, 
ein gesundt vnd langes Leeuendt, 
tho ehren dyn em Naem 
vp dat se mogen fry, 
dyn Godtlick Wort vns leren, 
wult se samptlick bewaren, 
vor Erdom vnd Ketterye.

9.

Godt wold gnedich beschermen, 
dissen Raedt vnd gantze Gemein, 
de Ryken mit den Armen, 
se sint junck old edder klein, 
in synen schutz allein, 
vor Pestelentie vnd Hunger, 
vor Krych, armodt vnd kummer, 
wol na dem willen syn.

10.
Darup so spreken wy Amen, 

vnd twyuelen auch nicht dran.
Godt werdt ydt doch wol maken, 
wo ydt em deith wolgeuallen, 
darup strecken wy vth vnse Hand, 
grypen an dat Werck mit frduwden, 
wortho vns Godt hefft bescheden, 
in vnsen Beroep vnd Standt.

11.

Dariimm O leuen Christen, 
weset stedes hyrtho vordacht, 
hodet juw vor des Diiuels listen, 
weset niichtern vnde wacht, 
biddet ock demodichlick, 
dat wy mogen stedichliken, 
by Godt blyuen ewichliken, 
jummer vnd alle tidt.

Amen.
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Jeg påstår ikke, at vi her har det direkte forlæg for den danske oversættelse. Så enkelt er 
billedet ikke. Jeg påstår kun, at denne tyske tekst på flere punkter (men ikke på alle) er et 
nærmere forlæg end det, der er aftrykt i Jacob Madsens flyveskrift. Det vil ses af neden
stående række eksempler, hvor Rigateksten er anført i skarp parentes, hvorefter følger den 
danske tekst fra Vb og endelig i rund parentes den tyske tekst fra flyveskriftet 1603:

Str.2,5: Ick bidd demodichlick] Jeg beder ydmygelig (Ynd bitt demiitglich).
Str.3,1: Du woldest ock gnedichliken] Du vilt oc nu tillige (Auch wollest mich gnediglichen). 
Str.3,8: vor ein bbsen schnellen Dodt] Fra en brad og hastig Død (Fiir bosem schnellen Todt). 
Str.5,1: Dyne hillgen Engeln blyuen (flertal)] Dine Engle lad hoss mig bliffue (Dein heilge 

Engel bleiben (ental)).
Str.7,1: Nu willen wy dancken] Nu ville wi tacke (Wolln nu Dancken).
Str.7,5: vnd bidden demodichlick] Oc beder ydmygelig (Bitten sein Giitigkeit).

Især det sidste eksempel viser, at Riga-teksten er nærmere på den danske oversættelse end 
den tyske tekst, som aftrykkes i skillingstrykket 1603. Dette forhold gør det tvivlsomt, at det 
skulle være Jacob Madsen selv, der har redigeret og udgivet skillingstrykket.

Riga-teksten har en version af str.8,1-4, der kan være forlæg for Vb-teksten, hvorimod 
Jacobs Madsens tekst på dette sted følger skillingstrykkets tyske tekst. Dette forhold skal 
uddybes i det følgende.

Sthens oversættelse og Madsens revision
Uden endnu at have taget endelig stilling til, hvem der er oversætter og hvem der bearbejder, 
vil en oversigt over tekstændringerne være nyttig. I forlængelse af den tvivl, der nu er sået 
om Jacob Madsen som oversætteren, vælger jeg at tage udgangspunkt i Vb-teksten og se Jacob 
Madsens flyvebladstekst som en bearbejdelse heraf. Madsens tekst er aftrykt ret nøjagtigt i 
Malling II 480f. Kun i str.1,1 bør Mallings gengivelse rettes til "JEg vil din Prijss vdsiunge". 
Nedenfor aftrykkes Vb-teksten i skarp parentes og Madsens afvigende tekst efterfølgende på 
samme linie:

1,2: Morgenstund] Morgens stund
2,4: Baade til Liff oc Siel,] Til Liff ocsaa til Siæl:
2,8: Haffuer tit fortørnet] Saa tit fortørnede
3,1: Du vilt oc nu tillige] Oc at du vilt dislige
3,5: Ilds vaade] Ilduaade
3,8: Fra en brad oc hastig] Fra hastig oc brad
4,5: Mit] Met
4,6: Min Ære] Ære
4,8: Naadigst beuar] Naadig beuare
5,3: bortdriffue] fordriffue
5,8: denne] denne her
6,1: Gud maa] Gud skal
6,5: Til ham] Paa ham
6,6: Min Siel oc Liff] Liff oc Siæl
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6,7: Mig vocte] Oc vocte 
7,4: Altid oc] Altid i 
7,5: Oc beder] Oc bede 
7,6: Hand vil] Hand vilde 
7,7: maa altid] maatte euig 
7,8: Hoss hannem] Met hannem
8,1: Alle Guds Ords Tienere oss lære] Vor Bisp som oss mon lære,
8,2: Oc vndervjse vel] Met Prædicanter all,
8,3: Guds Aand stedse hoss dem være] Gud naadelig hos dem være,
8,4: Dem beuare til Liff oc Siel] I deris Embede oc Kald:
8,5: De kunde frjmodig oc frj] At de saa kunde frj,
8,6: salige] salig
9,3: De Rjge met de Arme] Den Rige ocsaa den Arme 
9,4: I denne] Vdi
9,5: kand beuare oss] kant beskærme
9,8: Beskærmer] Frelsere
10,1: der til] her til
10,7: monne oss] oss monne
10,8: i sin] vdi sit
11,3: All falske Dieffuelsens] De falske Dieffuelens
11,7: Wi altid hoss hannem maa bliffue] Alltid hos ham at bliffue
11,8: Løn, AMEN] Løn.

Helhedsbilledet ved en sammenligning bliver, at teksten i skillingstrykket 1603 fremstår 
med visse forbedringer, dels af metrisk art (2,4; 2,8; 3,8; 5,8; 11,7), dels syntaktiske 
korrektioner (6,7; 7,5), der ikke synes nødvendige, men dog forklarlige. Rettelserne går ikke 
i retning af større trofasthed mod det tyske forlæg, tværtimod (9,3). Iøjnefaldende er kun 
ændringen i str.8,1-5 med forbønnen for biskoppen og prædikanterne og understregningen 
af kaldstanken. Til gengæld udelades bønnen om et langt liv for gejstligheden, ganske ligesom 
det er sket for nylig med kollekten til 8.søndag efter trinitatis i den nye danske alterbog. 
Forbønnen for biskoppen har jeg blandt de tyske tekster kun fundet i skillingstrykket 1603. 
Vi kan imidlertid slå fast, at der må have eksisteret tyske tekster med denne forbøn for 
biskoppen senest i 1596. Den findes nemlig i den tarvelige danske oversættelse, som 
indledede nærværende artikel.

Det blev den danske tekst fra skillingstrykket 1603, der sejrede i kapløbet om at komme 
ind i danske salmesamlinger. Først gik den ind i Niels Heldvads "Armamentarium 
Davidicum. Det er Kong Davids TyghuS" Kbh.1630 (forkortet TyghuS) og snart efter i de 
fleste salmesamlinger. Men ophavsmanden til den danske oversættelse blev glemt. Det er en 
fejltolkning, når Malling II 482 mener, at Daniel Paullis "Dend Siungende Guds-Fryct" 1680 
endnu har bevaret mindet om Jacob Madsen, fordi morgensalmen her har initialerne J.M. 
Hvis Malling havde gjort sig ulejligheden at forfølge salmens skæbne endnu nogle få år frem 
til Kingos Graduale 1699, ville han i dettes andet register (blad Rr Iv) have kunnet læse, at 
salmen her tilskrives Jjohannes] Matthesius. Det er naturligvis lige så lidt korrekt, som når 
Rørdam udnævner Paul Gerhardt til forfatteren. Men det var ikke desto mindre almindeligt 
i 1600-talIet at tilskrive Johannes Mathesius forfatterskabet. Det ved Malling også godt II 479, 
hvor han refererer, at Michael Praetorius i "Musae Sioniae" 1610 lancerede Mathesius som
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forfatteren. Men Malling har glemt det igen, da han tre sider længere fremme tolker 
initialerne J.M. I øvrigt levede denne forfatterbestemmelse længe videre. Endnu Brandt og 
Helveg bind I, 1846, nr.266 anfører Mathesius som forfatter. Det samme gør M.B.Landstad i 
sin "Oplysning om salmerne i den ny autoriserede Kirkesalmebog", Christiania 1872.

Af Malling II 482 får man det indtryk, at det først er i Kingos salmebog, at morgensalmen 
undergår en række småændringer. De fleste af disse ændringer er dog sket længe forinden, 
hvilket fremgår af nedenstående liste over ændringer i Kingos Graduale 1699 set i forhold til 
Jacob Madsens tekst, der gengives i skarp parentes, hvorefter Gradualeteksten følger:

1.2 Morgens stund] Morgenstund = Vb
1.4 Hiertis] Hiertens = Vdkaarne Psalmer Sartor, Vb 1659.
1.8 ham] hannem = Vb 1656.
2.8 fortørnede] fortørner = Tyghufi 1630.
3.1 vilt] vilde = TyghuB,
3.5 Ilduaade] Ilds Vaade = Vb, Cassube.
3.8 hastig] en hastig
4.3 dig i] i din = Tyghufi, Vb Skokloster.
4.4 det ieg formaa:] hvis jeg formaar,
4.5 Met] Mit = Vb, Cassube.
4.8 Naadig beuare] Naadelig bevar = TyghuS, Vb 1656.
5.8 denne her] denne = Vb, Cassube.
6.2 formaa] formaar = Tyghufi, Vb Wolfenbiittel.
6.5 ham] hannem = Vb 1659, Cassube.
7.3 Naade] Naaden
7.4 Altid i] Altiid og = Vb, Cassube.
8,1 mon lære] skal lære = TyghuG.
8.7 euig ære] Lof og Ære = Tyghufi.
10.7 oss monne] monne os = Vb, Cassube.
10.8 vdi sit] i sit = TyghuG.
11.3 De falske Dieffuelens] Dend falske Diefvels = TyghuG.
11.4 met] af = TyghuG, Vb Skokloster.
11.6 Naaden] Naadig = TyghuG.
11.7 ham] hannem = Vb, Cassube.

Ligesom ved så mange andre salmer i Kingos salmebog konstaterer vi også ved denne 
morgensang, at Kingo 1699 stort set nøjes med at autorisere den tekst, der op gennem 
århundredet er blevet den indsungne og gængse. Når jeg i listen stedvis anfører sene Vb- 
udgaver, er det ikke udtryk for, at disse er nyskabende m.h.t. nye læsemåder. De er blot 
tilfældigt valgte spejlbilleder af den almindelige praksis på det pågældende tidspunkt. Men 
ellers indtager Sthens Vb netop med hensyn til denne salme et særstandpunkt ved som den 
eneste salmesamling op gennem hele 1600-tallet at fastholde den oprindelige oversættelse7. 
Alle andre mig bekendte samlinger anvender Jacob Madsens revision.

7 Dog fra og med Vb 1656 og 1696 med stedse flere tilnærmelser til Madsens tekst.
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Sthen som morgensangens oversætter
Det hidtil eneste argument for Sthen som oversætter af Nieges morgensang er, at salmen 
findes uden forfatterangivelse i den af Sthen udgivne Vb. Ganske vist kun i det senere 
tilkomne tillæg til denne bog, men her som indledning til en halv snes af Sthens egne salmer. 
Det ville være underligt, om Sthen i spidsen for sine egne tekster har sat en nyoversat salme 
af en helt anden. Holder man fast på den formodning, kan Jacob Madsens indsats kun bestå 
i en kritisk revision. At den i samtiden er blevet opfattet som en forbedring, ses af, at den 
hurtigt blev den foretrukne tekst. Malling er II 482 inde på den teoretiske mulighed, at Jacob 
Madsen også er ansvarlig for Vb-versionen, men undlader klogeligt at begrunde Vbs 
veneration for en Jacob Madsen-tekst, som Jacob Madsen selv har opgivet til fordel for en 
bedre version, begået allerede i Sthens levetid.

Argumentationen hænger langt bedre sammen, hvis vi antager, at Sthen er den ansvarlige 
for Vb-versionen. Sthen har derefter måttet døje den tort at se sit eget arbejde udsat for den 
samme behandling, som han selv udsatte andre af sine samtidige for, når han forbedrende 
moddigtede deres tekster. Jeg kan i den forbindelse henvise til, hvordan han skriver Herre Jesu 
Christ, min Frelser du est som en moddigtning af Hans Pedersøn Roskildes dommedagsvise 
O naadige Gud i Himelens trone6 og 0 Jesu Lijfsens Herre med afsæt i salmerne Jeg kand besinde 
oc ræt forfinde og Jeg vil mig Herren loffue 8 9, og jeg håber snart at kunne vise, hvordan Til trøst 
den gantske Christenhed er skrevet som en bevidst moddigtning af Jørgen Pedersens Jeg vil 
begynde en Vise, Alt om det Himmelske Road. Ikke for ingenting var Sthens motto det selvsikre 
"Sic et non aliter" - således og ikke anderledes! Med Jacob Madsens revision har Sthen måttet 
søbe den kål, han selv har spyttet i. Det er menneskeligt forståeligt, at Sthen i Vb har 
fastholdt sin egen oversættelse, men han har ikke kunnet hindre, at andre har foretrukket den 
i Jacob Madsens bearbejdelse.

Til disse argumenter føjer sig imidlertid nogle indre kriterier for Sthen som oversætteren. 
Jeg er vel vidende om, at Sthen er barn af sin tid og betjener sig af tidens sprog og ordforråd. 
Alligevel mener jeg, at der kan være visse yndlingsformuleringer, der let løber et ord
menneske i pennen og således alligevel bliver karakteristiske for den pågældendes 
udtrykssæt. Sådanne yndlingsbegreber og -udtryksformer har jeg søgt - og mener også fundet 
i morgensangen, idet jeg forlods har set bort fra alle de udtryk, der er direkte oversat fra 
Nieges tyske tekst. Tilbage bliver følgende passager, som der kan påvises sidestykker til i de 
dele af Vb, der notorisk skyldes Sthen. Den nummerering af Vb-teksteme, jeg betjener mig 
af, tager forskud på den udgivelse af Vb, som forhåbentlig kan se dagens lys i 1994, 450 året 
for digterens fødsel.

Str. 1,5-7:
Ved din Søn lEsum Christ, 
som er vor Frelser kiere,
Oc vil vor TalRmand være...

har for det første et efterhængt adjektiv "kiere" om Jesus, der minder om Vb 39 str.25,3.6.: 
..De siunge Gud Loff oc ære:..
Ved lesum Christ vor Broder kiere.

8 Se Hymn.Medd. 1980 s.124-131.

9 Se Kunsten og Kaldet. Festskrift til biskop Johannes Johansen 4.marts 1990, Herning 1990 s.28-36.
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Kombinationen af Frelser og adjektivet "kier" kendes også ellers hos Sthen, i Vb-tillægget 35 
str.23:

Lader oss formane [dvs.bønfalde] vor Frelser kier,
Vor Brudgom JEsus lille..

At det er Kristus og ikke Helligånden, der benævnes talsmand, kendes også ellers i Vb, f.eks. 
39 str.26,1-2:

Loff, Prijfi, skee dig HErre lesu Christ,
At du vor TalfSmand vorden est... 

og 39 str.28,1-2:
leg beder dig HErre for Pjnen din.
At du vilt være TalfSmand min..

Til ordvalget i str.2,1-4:
At ieg vdaff din Naade,
Er nu beuaret vel,
I denne nat fra Vaade,
Baade til Liff oc Siel...

svarer Vb 7,4-7 med bl.a. en helt enslydende linie:
O GVD skee Loff til euig tid.
For sin Godhed oc Naade,
Som mig hafuer beuaret met største fljd, 
l denne Nat fra Vaade.. 

ligesom også Vb 5,3-4 og Vb 15,3-4 ligner:
O Gud være Loff, for sin godhed oc naade.
Som mig haffuer beuaret denne Nat fra Vaade...
.. O Gud være Loff for sin godhed oc Naade,
Som mig haffuer beuaret denne dag fra Vaade..

Til str.2,6-7:
Min synd du vilde tilgiffue.
Met huilcken ieg her i Liffue..

kendes der også fortilfælde i Vb for vendingen "her i Liffue", tilmed som rimord til "giffue", 
nemlig i 49 str.4,5-6:

Beuar oss her i Liffue,
Oc siden oss Himmerig giffue..

Til tautologien "Vey oc maade" i str.6,3:
Hand veed best Vey oc maade 

kan jævnføres med Vb 3,48-49:
At wi Gud ingen tid skriffue fore,
Enten Vey eller maade at hielpe vdi..

Str.6,5: Til ham staar all min Ljd 
udtrykker en gudshengivelse, som vi genfinder i Vb 43 str.1,3:

Til dig staar all min Ljd.
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Rimet bevare-fare findes i str.6,6-7:
Min Siel oc Liff at beuare.
Mig vocte fra all Fare.. 

og tillige adskillige gange i Vb:
5,7-8: Gud opliuse mig met sin Aand oc mig beuare,
Oc fri mig fra Dieffuelen oc alskens Fare.
42 str.6,4-5: Den du vilt beuare.
Hand er vden Fare..
61,67-68: Mig oc mine fattige Børn beuare.
Fra Skam oc Last, fra wlycke oc fare...

Endelig er der bønnen om, at Gud vil give nåden i morgensangens str.11,6. Denne bøn har 
aner i middelalderlig fromhed, hvor nåden kan optræde i flertal, fordi Guds moder har flere 
nåder at give væk af. Jeg minder således om Hans Thomissøns stadig kendte moddigtning 
af en Mariavise Jeg vil mig Herren love, jf.DDS 56, hvor det i sidste strofe hedder: "..Oc giff mig 
naaderne dine". Denne strofe var højt elsket af Sthen, jf. det i note 9 nævnte festskrift s.36. I 
Vb 47 str.2,3 formes denne bøn sådan: "Du (Herre Jesus) ville mig Naaden giffue". I Nieges 
morgensang str.11,6 har den danske oversætter indlagt vendingen "At Gud oss Naaden vil 
giffue".

Med disse eksempler er vi nået til vejs ende i forsøget på at sandsynliggøre, at det er 
Hans Christensen Sthen, der kort efter 1592 har oversat Jeg vil din pris udsjunge og dernæst 
lanceret sin nye kreation i tillægget til Vb så betids, at Jacob Madsen, der døde i året 1600, 
har kunnet nå at bearbejde den inden sin død.

Hvis Nieges morgensang får lov at passere gennem nåleøjet ind i den næste danske 
salmebog, vil jeg foreslå nogle historiske oplysninger til denne salme i retning af dette: Georg 
Niege før 1582. Oversat af Hans Christensen Sthen efter 1592. Bearbejdet af Jacob Madsen 
Kiøbenhavn før 1600.
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JENS LYSTER

Et pionerarbejde
Om pastor V.E.Brummers salmeværk

I december sidste år fik jeg overdraget et manuskript omfattende mere end 3000 tætskrevne 
sider samlet i 11 bind, alle indbundet i sort shirting. Desuden en håndskrevet salmebog, et 
færdigt salmebogsforslag med titlen "Salmebog for Kirke og Hjem. Et Forslag" Odense 1925. 
På 1295 smukt skrevne sider og indbundet i to bind findes her 677 salmer + registre og tillæg. 
Altsammen et eneste menneskes bedrift.

Viktor Emanuel Brummer er født på Askø 25.febr.1855 som søn af sognepræsten på Askø, 
senere sognepræst i Oddense og Otting, Viborg Stift. Han blev student i Ålborg 1872 og 
cand.theol. Kbh.1878. Derpå huslærer hos pastor Christen Borch i Vester Homum, Års 
Herred, og fulgte to måneder senere med familien Borch til Randlev præstegård, hvor han 
var huslærer indtil dec.1880. Derefter personel kapellan i Verninge på Fyn april 1881, 
sognepræst i Aars og Haubro i Viborg Stift okt.1886, sognepræst i Verninge 25.januar 1894 
og gift i oktober samme år med Marie Sofie Luia Nielsen, født i Verninge 1875 som datter af 
landinspektøren dér. Tog sin afsked allerede 24.aug.1912, da tunghørighed vanskeliggjorde 
kontakten med hans sognebørn. Han bosatte sig i 1913 i Odense, hvor han døde lé.november 
1933.
Litt.: Max Grohshennig og Th.Hauch-Fausbøll: 'Danmarks præstehistorie 1884-1911", II, 

Kbh.1932 387. - Paul Nedergaard: "Personalhist.. bidrag til en dansk præste- og sognehistorie" 
bd.III: Fyns Stift, Verninge Sogn s.102-03.

o
Pastor Brummer indlagde sig stor fortjeneste som amatørarkæolog i de år, han virkede i Ars. 

I "Vesthimmerlands Museumsforening" 1992 nr.2 er aftrykt en posthum artikel, hvori 
V.E.Brummer beretter om de mangfoldige gravhøje i Års og omliggende sogne, som han lod 
udgrave og om den oldsagssamling, der herved blev reddet for eftertiden. Det var især de 
"forstyrrede gravhøje", hvor lodsejeren havde gravet efter bygningssten, der var genstand for 
Brummers omhyggelige eftergravninger. Fundforholdene er nøje beskrevet og fundstederne 
er fastlagt. En del af samlingen blev overdraget til Fyns Stiftsmuseum i 1912, da Brummer 
flyttede fra præstegården i Verninge til en lejlighed i Odense. I 1991 blev denne samling på 
ialt 242 sager deponeret på Vesthimmerlands Museum og er således kommet tilbage til den 
egn, hvor Brummer gjorde de enkelte fund for 100 år siden. Også ved fundet af Gundestrup- 
karret den 28.maj 1891 var Brummer stærkt impliceret, hvilket fremgår af Erling Benner 
Larsens nye bog om "Gundestrupkarret - Fundets Historie", Jysk Arkæologisk Selskab, Århus 
Universitet 1944 passim.

Brummers interesse for salmebøger og salmedigtning går tilbage til studietiden i København, 
hvor han tit afstod fra et måltid mad for at få råd til at købe en gammel salmebog. Vi véd 
konkret, at han senere - i sommeren 1884 - af antikvarboghandler Hans Jensen i Odense for 
25 kr købte 26 gamle salme- og bønnebøger, der havde tilhørt læge Axel Frederik Lassen, 
også en betydelig oldsagssamler. Flere af disse bøger var unika såsom Sthens "En liden 
Vandrebog" Lund 1673. Brummers interesse for gamle salmebøger gjorde, at han som 
sognepræst i Verninge af sin svoger, pastor John Hansen i Gislev, fik foræret en endnu ældre 
udgave af Sthens Vandrebog. Han korresponderede med salmehistorikere som P.Severinsen 
og H.Nutzhorn. Den første refererer til Brummers bogsamling i Kirkehist.Saml.S.rk. IV, 1908,
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514 og opfordrede ham i breve til at lade sine studier publicere, hvilket dog aldrig skete. Efter 
sin mands død afskrev fru Luia Brummer en artikel om "Biskop Dr.Hans Poulsen Resens 
Salmer", som - med bistand fra dr.Niels Møller - blev trykt i Kirkehist. Saml.é.rk. 1,1935, 534- 
547. En artikel, der for øvrigt giver os kendskab til en anden unik, men nu desværre 
forsvunden bog i Brummers samling, l.udg. af Joachim Moltkes "Ny oc fuldkommen Dansk 
Psalme-Bog" Kbh.1640. Det er de hidtil eneste spor i faglitteraturen efter Brummers 
hymnologiske interesse. V.E.Brummers store bogsamling, bl.a. af salmebøger, blev, efter at fru 
Brummer døde i 1936, dels bortsolgt og dels delt mellem arvingerne.

Ved sin tidlige afsked som præst, kun 57 år gammel, fik Brummer den fornødne tid til at 
udarbejde det store salmeværk, som hermed for første gang skal præsenteres for en 
læserskare. Præsentationen vil ske dels i form af en oversigt over hele værket, dels ved et par 
uddrag herfra, og efterfølgende ved en enkelt smagsprøve fra et separat hæfte med 
"Oplysninger om Danske Salmedigtere".

Salmeværket synes ved første øjekast udateret. Vor formodning om, at arbejdet først er 
påbegyndt efter afskeden i 1912 støttes af, at der pag.187 er henvist til S.Widding, Severinsen 
og Ludwigs 'Tillæg til Salmebog for Kirke og Hjem" 1913. Og pag.175 er i margen gjort 
henvisning til Gustav Jensens prøvesalmebog 1915. Pag.317 går Brummer i rette med 
"Nutzhorn II", der jo må referere til H.Nutzhorns 2.bind af "Den dansk-lutherske menigheds 
salmesang", Kbh.1918.

Jeg havde allerede belavet mig på at måtte nøjes med en datering af salmeværket ud fra 
sådanne iagttagelser af anvendt kildemateriale, da jeg pag.1396 stødte på den nydeligste 
tidsfæstelse af arbejdet. Her skriver Brummer som afslutning på sin omfattende gennemgang 
af hele forslaget 1885:"De i "Forslaget 1885" indeholdte 721 salmer er gennemgåede i tiden fra
1.April 1915 til 25.Januar 1917.1" Derefter optræder flg. dateringer, efterhånden som arbejdet 
er skredet frem: Pag.1478: 'Disse i "Forslaget 1888" tilkomne 51 salmer er gennemgåede i tiden 
fra 26.1. til 5.3. 1917." Pag.1506: "De i "Salmebogen 1898"(sic! fejl for 1892) tilkomne 25 salmer 
har jeg gennemgået i tiden fra 13.3. til 21.3. 1917." Pag.1844: "16.3 - 15.11. 1917." Pag.1958: 
"15.12. 1918". Pag.3185 i bd.XI: "Forslag til En Dansk Salmebog 1923 -". Upag.blad forrest i 
bd.X: "Forslag til En Dansk Salmebog 1924-1929."

Oversigt over indholdet i V.E.Brummers salmebogshistorie
Til brug for udarbejdelsen af nedenstående oversigt har jeg støttet mig til overskrifterne i 
selve salmeværket. Romertallene stammer ikke fra V.E.Brummer. Det skal også lige nævnes, 
at disse romertal ikke refererer til de romertal I-XI, som er påklæbet ryggen på de 11 bøger, 
der rummer salmeværket.

I. Bidrag til Roskilde Konvents Tillægs Historie. 1873. (RT1) Pag. 1-148.
II. Salmebog for Kirke og Hjem. Et Forslag. Kjøbenhavn 1885. Historisk gennemgang af 

samtlige 721 salmer i dette forslag. Pag.151-1396.
III. Tabel over forskydninger mellem Salmerne i Forslagene 1885, 1888, 1892 og KH 1898. 

Pag.1397-1406.

1 Det kan jo forekomme mærkeligt, at Brummer i tiden frem til den 25.jan.1917 kan 
konsultere det værkaf Nutzhom, der først udkommer i 1918! Forklaringen er naturligvis den, 
at Nutzhorns bog udkom løbende i hæfter, som Brummer altså har subskriberet på. 1918 er 
året, hvor hele Nutzhorns værk er udkommet.
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IV. Salmebog for Kirke og Hjem. Anden gennemsete Udgave. Kbh. 1888. Pag.1407-1478.
V. Salmebog for Kirke og Hjem. Tredje, gennemsete Udgave. Kbh. 1892. Pag.1479-1506.
VI. Kilde-Fortegnelse. En redegørelse for de skrifter, som jeg har benyttet under ud

arbejdelsen af salmehistorien. Pag.1507 - 1518.
VII. Forslag til en ny "Salmebog for Kirke og Hjem". Pag.1519 - 1739.
VIII. Revision af "Forslag" og Tekst til den ny Danske salmebog. Pag.1741 - 1844.
IX. Udskudte og nye Salmer. Pag.1845-1853.
X. Supplement til Salmehistorien. Pag.1855-1867.
XI. Oversigt over de Salmer, som er optagne i mit Forslag til en fremt[id]ig Dansk "Salmebog 

for Kirke og Hjem". Pag.1869 - 1958. (A:Danske Salmer (ordnet kronologisk) p.1871-1899. 
B: Omplantning fra fremmede Tungemaal p.1900-1907. C: Bearbejdede Salmer p.1907- 
1923. De enkelte danske digteres salmer p.1910-1923. Norske Salmer p.1923-1927. Svenske 
Salmer p.1927-1928. Islandske Salmer p.1929. Angelsaksiske Salmer p.1929. Engelske 
Salmer p.1930-1934. Fransk Salme p.1934. Tyske Salmer p.1935-1953. Davids Salmer 
p.l953f. Græske Salmer p.l954f. Latinske Salmer p.1955 - 1958).

XII. Melodier til Forslaget pag. 1959-2015. (Melodi-Samlinger p.1961. Melodiforslag til hver 
tekst i forslaget p.1962-1987. Alfabetisk Melodi-Register p.1989-2015).

XIII. Et lidet Tillæg af Salmer til mit Salmebogs-Udkast pag.2017 - 2038.
XIV. Lidt Salmebogs-Historie pag.2039 - 2110 (Salmebog for Kirke og Hjem 1898 p.2039. Dens 

tillæg p.2103. Personlige overvejelser om en kommende salmebog p.2109).
XV. Afsluttende bemærkninger til I-XIV. Pag.2110 - 2138.
XVI. Et Blad af Roskilde Konvents Salmebogs Historie pag.2141 - 2850. (Indledning p.2141- 

2196. Gennemgang af salmerne, om arbejdets fordeling, specielt Ingemanns indflydelse 
p.2196. Psalmebog 1850 (R1) p.2196-2542. Salmebog 1852 (R2) p.2543-2559. Salmebog 1856 
(R3) p.2560-2576. Gennemsynet af salmerne i R2 p.2576-2631. Ingemanns revision 
(oversigtstabel 2683-2706) p.2631-2837. Statistik [over de af Ingemann udeladte strofer i 
R3] p.2837-2842. Berggreens indflydelse p.2843 - 2846. Afsluttende bemærkninger p.2847- 
2850).

XVII. Alfabetisk Fortegnelse over de i dette salmeværk omtalte Mænd og Kvinder, som enten 
har forfattet eller bearbejdet Salmer, der bruges i den danske menighed pag.2851-2864.

XVIII.Om N.F.S.Grundtvigs "Sangværk til den Danske Kirke" I.Bd. 1837, særlig med hensyn 
til de fra Græsk bearbejdede salmer pag.2865-3050.

XIX. Fornyet Undersøgelse af Salmer i "Salmebog for Kirke og Hjem", I-IV. 1885 -1888 - 1892 
- 1898. (II. 2.Udgave 1888 p.3151-3153) Pag.3051-3153.

XX. H.Agerbek: "Uforsagt vær på Vagt" pag.3155-3184.
XXL Forslag til En Dansk Salmebog. 1923- . Pag.3185-3320
XXII. Forslag til En Dansk Salmebog 1924-1929 (Efter "Nordslesvigsk Salmebog" 1889). 

Pag.3155-3323. [Det bemærkes, at pagineringen ved XXII lader XX og XXI (der står i et 
og samme bind) ude af betragtning. XXI er tydeligvis blevet kasseret og er reduceret til 
kladde for XXII2].

2 Dispositionen i XXI og XXII er ganske den samme. Men hvor stofmængden i XXI består af
622 salmer + Aandelige Sange (ikke nærmere udarbejdet), er XXII svulmet op til 655 salmer 
+ Aandelige sange (nr.656-699) + Tillæg (nr.322a). Man kunne have forventet i XXI og XXII 
at finde kommentaren til Brummers færdige indbundne "Salmebog for Kirke og Hjem.
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Brummers tanker med salmeværket
Ud fra mit endnu kun sparsomme kendskab til V.E.Brummer og hans salmeværk, fornemmer 
jeg, at han har været et beskedent menneske, der ikke havde lyst til at træde frem med sine 
egne forskningsresultater, selv om kolleger som f.eks. P.Severinsen opfordrede ham dertil. Det 
er den eneste forklaring, jeg kan finde, på at V.E.Brummer aldrig i levende live gjorde sig 
gældende med bidrag til den hymn ologi ske faglitteratur. Man kan gætte på, at hans kendskab 
til, at den daværende hymnologiske autoritet, pastor P.Severinsen (1869-1939), arbejdede med 
en lignende stort anlagt salmehistorie - der for øvrigt aldrig blev fuldført - , kan have givet 
ham betænkeligheder ved, om nu hans eget salmeværk kunne hævde sig i denne konkurren
ce.

Det er imidlertid uomgængeligt, at Brummer havde en levende og dyb kærlighed til 
forskning i de emner, der havde hans interesse. Han var endvidere for samvittighedsfuld til 
at springe over, hvor gærdet var lavest, men med en karakteristisk myreflid valgte han at gå 
den lange og møjsommelige vej for at nå frem til nye indsigter. Det ses f.eks. af hans "Sta
tistik" p.2837-43, hvor han efterprøver en påstand fra C.J.Brandt om, at Ingemann har 
genindført strofer, der var udeladt i prøvesalmebogen 1852. Brummer ønsker dokumentation 
for påstanden, gennemgår hele Konventssalmebogen og konkluderer, at Ingemann ialt 
indskød 158 strofer, men samtidig bortskar han 22 strofer, så "Den virkelige tilvækst bliver 
således 136 ny indskudte vers. På dette forhold har C.J.Brandt ikke været opmærksom, og 
hans opgørelse i Dansk Kirketidende 1886 sp.55 er derfor ikke nøjagtig." (pag.2840).

At Brummer kunne give udtryk for stolthed ved et godt stykke forskningsarbejde, fremgår 
af hans lille personlige bemærkning pag.3050 oven på en næsten 200 sider stor undersøgelse 
af de fra græsk bearbejdede salmer i Grundtvigs Sangværk 1837: "Foranstående afhandling 
tør vist betragtes som et ikke ganske uinteressant bidrag til "Sangværkets" og de deri fore
kommende Græske salmers historie." !

Et delvist svar på det naturlige spørgsmål om hensigten med Brummers stort anlagte 
salmeværk bliver givet i nogle betragtninger pag.2109ff. Hvor stilen i øvrigt er sagligt nøgtern 
uden overflødig indblanding af personlige vurderinger, får vi nu - tilbageskuende - en række 
metodiske overvejelser på baggrund af det arbejde, der indtil da er lagt i salmeværket. Her 
træder personen V.E.Brummer endelig frem. Disse overvejelser kan ikke mindst være nyttige 
at læse for medlemmer af salmebogsudvalg. Det kunne have været fristende at aftrykke hele 
afsnittet, men tidnød tvinger mig til at nøjes med et par uddrag, der sikkert vil kunne give 
læseren et indtryk af den lidenskab, der driver det store arbejde frem:

(Note 2 fortsat)
Et Forslag I-II" Odense 1925. Men XXI og XXII er faktisk et helt andet forslag til en ny 
salmebog! Ordningen i XXI og XXII er som i den Nordslesvigske Salmebog 1889, og da der 
ved de fleste salmer er henvist til salmens pladsering i Odense 1925 (f.eks. ved nr.480: 
"Ganske som mit Forslag no.23" og ved nr.485: "Ganske som mit Forslag no.21"), er det 
tydeligt, at både XXI og XXII er udarbejdet efter færdiggørelsen af Odense 1925. Det ser ud, 
som om Brummer har fortrudt dispositionsformen i Odense 1925 (men ikke de møjsommeligt 
tilvejebragte tekstversioner af de enkelte salmer) til fordel for ordningen i Nordslesvigsk 
Salmebog 1889. Er dette måske årsagen til, at det færdige forslag Odense 1925 aldrig kom 
videre? Brummer var i 1929 74 år, og han døde 4 år senere.
For en ordens skyld skal her tilføjes - hvad dog også vil fremgå af et citat længere fremme - 
, at den historiske kommentar til Odense 1925 findes i salmeværkets afsnit VII og VIII.
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"En salmebogs-revision må fremtidig tage mere sigte på at sortere salmerne, dvs. fraskille, 
hvad der ikke er brug for eller i brug i den levende Danske menighed, medens der samtidig 
tages tilbørligt hensyn til, hvad der af godt nyt fremkommer. Og en sådan revision må, uden 
småligt hensyn, når den kun tjener til menighedens vækst, af kyndige folk foretages med 
stedse kortere mellemrum. Og på den måde vil vi da efterhånden kunne nå til en virkelig 
elite-salmebog af Dansk tone, som spænder over ca.600 - 700 numre. Ti større bør en 
salmebog vist ikke være, og i så henseende kan vor nuværende salmebog vist godt siges at 
være et passende forbillede.

Et forsøg på en sådan salmebogs-revision har jeg nedlagt i et arbejde, som nu har 
beskæftiget mig i ca.5 år. Min adkomst hertil har ikke nogen anden berettigelse end den, at 
jeg fra min ungdom har vist den største interesse for og kærlighed til den kristne salmedigt
ning, således som denne har givet sig udtryk i den Danske menighed. Men jeg håber dog 
derigennem at have vundet så megen forståelse af Dansk kristendoms tarv, at mit arbejde, 
om end kun udført i rent privat interesse, dog måske kan få lidt betydning med hensyn til 
i kommende tider at fremskaffe en virkelig god Dansk salmebog.

I de foregående bind af dette værk har jeg først (bind I p.1-44) forsøgt at give en fremstilling 
af Roskilde 1ste tillægs tilblivelse. Den er bygget på referater i forskellige årgange af "Dansk 
Kirketidende" og vil forhåbentlig findes troværdig. Særlig henledes opmærksomheden på 
afsnittet om de såkaldte "Forarbejder" (I p.14-39), nemlig de Små-tillæg, som var i brug på 
forskellige steder, og som blev bestemmende for Roskilde-tillægets indhold og omfang. Af 
disse mange små tillæg er de vigtigste i min besiddelse; de er købte på auktionen over pastor 
C.J.Brandts bogsamling og har efter al rimelighed været benyttet af ham, som vistnok med 
sit enestående kendskab til Dansk salmedigtning har haft den største indflydelse på tillægets 
tilblivelse. Oversigtstabellen [p.18-39] viser, hvorledes hoved-tillægets salmer forekommer i 
de mindre tillæg. Derefter følger (I p.44-148) endelig en kortere redegørelse for salmerne i 
Roskilde-tillæget; den er dog ikke af nogen særlig betydning, om end den dog måske 
indeholder et og andet, som tør påregne opmærksomheden.

Nu fik jeg lyst til at gå videre og gennemgik udførligt den første Prøveudgave (1885) til den 
nye påtænkte "Salmebog for Kirke og Hjem". En for en gennemgik jeg dens 721 salmer, og 
med de midler, der stod til min rådighed (Se "Kilde-Fortegnelsen" i bd.V pag.1507-18), søgte 
jeg at trænge til bunds i spørgsmålet om de enkelte salmers forfatter, affattelsestid, deres 
historiske gang ned igennem tiderne m.m. For de Græske salmers vedkommende har jeg 
væsentlig været henvist til det bekendte værk af Daniel: "Thesaurus hymnologicus"[I-V, 
Lipsiae 1855]; og det er her lykkedes mig at fremdrage adskilligt af det stof, som Grundtvig 
har bearbejdet, og som af ham i "Sang-værk til den Danske kirke" I 1836 kun er betegnede 
som værende "Efter det Græske" uden nogen., kildeangivelse..." (p.2109-12).

Pastor Brummer fortsætter afsnittet med at gøre rede for sine historiske studier i de enkelte 
tillæg, som, jo mere han trænger ind i dem, afkræver en personlig stillingtagen og vurdering. 
Jeg citerer pag.2123-2126:

"Man må ofte blive underlig berørt, når man lærer en salmes omtumlede skæbne at kende; 
der rejser sig inde i én en protest mod den behandling, salmen har været genstand for, og 
kritikken vågner. Således er det også gået mig, efterhånden som jeg fik klarhed over salmens 
form i vor ny salmebog; den historiske vej afløstes af den kritiske vej.

Mit første indtryk af "Salmebogen 1898" virker "drillende". Det var jo dette udtryk, pastor 
Esmann benyttede i sin omtale af "Prøveudgaven 1885", men dommen rammer efter min 
mening i endnu højere grad den konservative - (og konserverende) - del af det bisperåd, som
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har skænket os vor nuværende salmebog. Man kan ikke frigøre sig for indtrykket af, at 
adskillige salmer i denne er optagne "på dril", nemlig ikke fordi de i sig selv er uundværlige, 
men blot fordi de har haft plads i den gamle konventssalmebog. Jeg er bange for, at ikke én 
af højærværdighederne nogen sinde har benyttet f.eks. no.8: "Mildhed, kærlighed og Glæde", 
der er så vanskelig at synge, at man sikkert aldrig får menigheden med; og hvad der gælder 
om denne, har sin gyldighed også for mange andre salmers vedkommende. Ti som fast regel 
ved en salmes optagelse i en salmebog må det sikkert hævdes, hvad C.J.Brandt gentagne 
gange har fremhævet, at den må være "syngelig" og at den har fået en plads inden for den 
levende menigheds område. Det vil med stigende styrke blive krævet, at en salmebog for den 
kristne menighed ikke bliver en koalitions-salmebog, som bl.a. også tager hensyn til en 
almindelig religiøsitet hos folket, men at den i udpræget grad skal være en menigheds-salmebog 
uden ængstelig balanceren mellem salmedigterne; således at kun det medtages, som er i 
levende brug og kan tjene til menighedens fremvækst.

Ud fra dette synspunkt har jeg fra den nuværende salmebog måttet udsondre en række 
salmer, om hvilke det gælder l)dels, at de vistnok kun såre sjælden bruges, 2)dels, at de i sig 
selv er så ubetydelige, at de tager pladsen op til ingen nytte og uden skade kan fortrække for 
mere lødige salmer, og endelig: 3) at de gennem tiderne er bievne for mishandlede til at 
kunne gøre krav på at bevares. Dog har jeg, for at den historiske kontinuitet ikke skulde 
brydes, ment at burde bevare noget af det bedste fra den Evangelisk-kristelig salmebog, skønt 
disse salmer ikke er fri for at være lidt "vandede", selv i Grundtvigs bearbejdelse; det gælder 
no.lll og no.182 (af Kampmann), no.436 (B.C.Boye) og no.553 (Liebenberg). Tallet på de 
salmer, som jeg har ment at burde udelade af vor salmebog, udgør 135, og de findes anførte 
i nærværende salmeværk Pag.1845-1854. At jeg i alle tilfælde skulle have truffet det rette, er 
jo ikke at vente; men i hovedsagen mener jeg dog at være slået ind på det rigtige spor, når 
der i en kommende salmebog skal gives plads for nye salmer og åndelige sange, som ikke vil 
kunne undværes.

Mine undersøgelser førte mig også til en kritisk vurdering af salmernes form i vor 
nuværende salmebog. Og da bisperådet nærmest har holdt sig til - og vel heller ikke følt sig 
kompetent til at bedømme - det fra den oprindelige salmebogs-komite medtagne stof, men 
kun undtagelsesvis tilladt sig (overflødige) ændringer, må man rette den bebrejdelse mod 
komiteens arbejde, at det ikke er trængt dybt nok ind til sagens kærne, hvor det gjaldt om 
at føre de gamle salmer så vidt mulig tilbage til deres oprindelige skikkelse. Heller ikke 
versudvalget forekommer mig i alle tilfælde heldigt; for adskillige salmers vedkommende 
måtte der kunne træffes et bedre valg. Men sligt er naturligvis en skønssag og lettere at 
iværksætte for en enkelt, end hvor mange hoveder skal samles under én hat.

Jeg vil derfor nøjes med at anføre de salmer, som ved en forestående revision af vor 
nuværende salmebog bør bevares, idet de dog efter min anskuelse bør underkastes en fornyet 
kritisk vurdering. Denne vurdering er i mit salmeværk fremstillet i et "Forslag til en ny 
salmebog for kirke og hjem", som findes Pag.1519-1739. Dette "Forslag" er atter revideret 
Pag.1741-1844; og jeg har som resultat af denne revision udformet en Salmebog på 678 numre, 
færdig til at kunne trykkes. Dette udkast er siden bleven/orøgef med 12 nye salmer og åndelige 
sange, således at mit "udkast til en revideret salmebog" nu omfatter 690 numre. Af disse går 
541 numre over fra vor nuværende salmebog; 135 salmer af samme udskydes og der tilføjes 
149 numre (676 minus 135 plus 149 = 690) jfr. dog Pag.2137-38.

De salmer i vor nuværende salmebog, som jeg, i større eller mindre grad, har ændret, er 
følgende:" [ herefter følger en liste på 8 sider over ændrede salmer].
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Disse uddrag af salmeværket må gøre det ud for en smagsprøve og appetitvækker for 
hymnologer og salmebogskommissionsmedlemmer, der måtte ønske at fordybe sig i ikke bare 
et meget kyndigt, men også et meget engageret menneskes arbejde med at skabe et forslag 
til en helt ny dansk salmebog. Man kan dybt beklage, at Brummer, der døde den Ib.november 
1933, næppe i sit sidste leveår magtede at gøre opmærksom på sig selv og sit salmeværk, da 
"Sammenslutningen af Menighedsraad og Menighedsraadsmedlemmer i de sønderjydske 
Landsdele" på sin generalforsamling i Tønder den Sl.maj 1933 besluttede at nedsætte et 
udvalg, som fra sønderjysk side skulle forberede en fælles salmebog for hele landet.

Hvad skal der nu ske?
Nu er det faldet i min lod at have ansvaret for dette efterladte salmeværk, der ud fra mit 

foreløbige skøn har langt mere end antikvarisk og museal værdi. Jeg kan derfor meddele sel
skabets medlemmer om mine hidtidige initiativer i denne sag. Brummers salmeværk er den 
4.febr.l993 blevet forelagt for Salmehistorisk Selskabs bestyrelse, der gerne ser salmeværket 
mangfoldiggjort ved fotokopiering i et antal, så forskningsbibliotekerne og de teologiske 
fakulteter og måske enkelte særligt interesserede forskere kan have hver et eksemplar. Jeg har 
også haft et møde herom med overbibliotekar Erland Kolding Nielsen, Det kgl.Bibl., hvor vi 
bl.a. drøftede det særlige problem, der knytter sig til en mangfoldiggørelse af værket. Hele 
manuskriptet er skrevet med en såkaldt blækstift, en blyant med nærmest lilla farve, der 
dengang blev anbefalet som særlig bestandig. Efter ca.70 år må det konstateres, at denne 
vurdering ikke holdt stik. Skriften er i dag så bleget, at salmeværket er blevet svært læseligt. 
Ved forsøg har det imidlertid vist sig, at fotokopiering med en passende sværtningsgrad i 
væsentlig grad kan tydeliggøre skriften.

Når jeg skriver så udførligt herom, er det i håb om ad denne vej at få kontakt til 
privatpersoner og institutioner, som måske kunne hjælpe sagen videre. Jeg vil således gerne 
vide, hvem der er interesserede i at erhverve en kopi af salmeværket. Mod at betale 
omkostningerne, naturligvis! Jeg må vide, hvor mange kopier vi skal stile mod at fremstille. 
Ligeledes er jeg interesseret i gode råd m.h.t. mangfoldiggørelsen. Jeg har kontaktet Det kgl. 
Bibi., fordi jeg skønnede, at man dér må råde over avanceret teknik til at kalde den svage 
skrift frem. Men andre har måske bedre forslag? Det allerbedste ville være, om der blandt 
Salmehistorisk Selskabs medlemmer findes enkeltpersoner med god tid og gode øjne, 
kærlighed til videnskaben og flair for håndskriftlæsning (skriften er sirlig og smuk og i 
grunden nem at læse. Selv jeg, der ikke er nogen ørn til håndskriftlæsning, havde ikke svært 
ved at lave de her fremlagte afskrifter), der har mod på at gå i gang med renskrivningen af 
de godt 3000 sider? Kontakt mig venligst og gerne snart, hvis nogen har gode ideer!

Om Hans Christensen Sthens rette fødselsår
Til næste år kan vi fejre 450 året for Sthens fødsel. Han er født den 25.november 1544 
formodentlig i Roskilde eller omegnen af Roskilde. Men det har været en kompliceret sag at 
finde frem til Sthens fødselsår. Det fremgår med al tydelighed af efterfølgende artikel, som 
pastor Brummer har skrevet i det førnævnte separate hæfte, der bærer titlen "Oplysninger om 
Danske Salmedigtere. V.E.Brummer." Det første kapitel heri, pag.1-25, er den tidligere omtalte 
artikel om Resens salmer, som er trykt i Kirkehist.Samlinger 6.rk. I, 1935. Det næste kapitel 
hedder "Hans Christensen Sthenius Roschildensis" og består af afsnittene "I.En liden Vandre- 
Bog", pag.29-56, og "II.En liden Haand-Bog", pag.57-66.

Med henblik på det forestående Sthen-jubilæum har jeg valgt at aftrykke Vandrebogsartik-
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len, hvor problemet om fødselsåret indgående behandles.
Nye leksika som f.eks. Dansk biografisk Leksikon XIV, Kbh.1983, meddeler, at Sthen er født 

i 1544. Men det er en forholdsvis ny viden. Det var først i 1938, at den svenske boghistoriker 
O.Walde ud fra et Vandrebogsfragment på Gotland kunne fastslå - i "Nordisk Tidsskrift for 
Bok- och Biblioteksvåsen" -, at 1544 var Sthens fødselsår3. Der gik dog syv lange og syv 
brede, inden denne oplysning nåede til Danmark. I Kristeligt Dagblads kronik den 
24.november 1940 kunne kirkehistorikeren L.P.Fabricius berette om den igangværende 
mindefest i Helsingør i anledning af 400 året for Sthens fødsel i "omtrent 1540". Der blev til 
lejligheden sat en mindeplade op i Sct.Olai Kirke med Sthens navn og årstallene 1540 og 1940, 
så nu behøvede ingen længere være i tvivl! Elleve år senere, i Prøvesalmebogen 1951, er 
Sthens fødselsår stadig "o.l540", så endnu på det tidspunkt havde ingen i kongeriget åbenbart 
læst Waldes artikel. Endelig i 1952 kan Anders Malling i 'Dansk teologisk Tidsskrift" afsløre 
"nyheden", efter at han på Carl Gustav Wrangels bibliotek i Skokloster vest for Stockholm har 
set en tidlig udgave af Vandrebogen. "Nyheden" kommer lige akkurat tids nok til at komme 
med i DDS 1953!

Jamen er det ikke rørende at tænke på, at allerede 55 år inden Mallings opdagelse, nemlig 
den 4.august 1897, har pastor Brummer i Verninge gjort dette notat i den tidligere omtalte 
nyerhvervede Vandrebogsudgave: "...Herefter synes altså Worm at have ret, når han sætter 
H.C.Sthens fødselsår til 1544."!

Jeg synes, at denne historie er ganske lærerig, når det gælder kommunikation af nye 
indsigter. Og den er langt fra enestående4.

Som nævnt konstaterede Brummer allerede i 1897, at 1544 var Sthens fødselsår. Spørgsmålet 
er nu, hvornår han fik tid til at skrive efterfølgende artikel om sin opdagelse? Eftersom han 
i den refererer til en artikel af P.Severinsen i Kirkehist.Saml.S.rk.IV fra 1908, må den være 
skrevet efter den tid. Men hvor længe efter? Sideløbende med salmeværket eller efter dets 
afslutning i 1929?

Den, der læser Brummers artikel, vil bemærke, at hans forkortelse for Psalmebog for Kirke 
og Hjem er "Sbg 98". Det er en upraktisk forkortelse, og den i dag gængse er da også "KH". 
En undersøgelse af salmeværket gav til resultat, at Brummer har brugt "Sbg 98" i starten. Men 
allerede pag.155 har arbejdet tvunget ham til at sammenfatte en oversigt over "Forkortninger", 
og her er nævnte salmebog betegnet med en ny signatur "K.H." Forkortelseslisten indgår i den 
omfattende gennemgang af forslaget 1885 pag.149 -1396, der som før nævnt er affattet i tiden 
fra l.april 1915 til 25.januar 1917. Vi kan derfor regne ret sikkert med, at Vandrebogsartiklen 
må være skrevet efter 1908 og før l.april 1915. Denne konklusion støttes af en anden 
iagttagelse: Pag.298 og igen pag.369 og 373 i salmeværket er der i marginen gjort henvisninger 
til "mine "Oplysninger om Danske salmedigtere". "Oplysningerne" foreligger altså på dette 
tidlige stadium i salmeværkets tilblivelse. Jeg antager, at artiklerne om Resen og Sthen er 
blevet til snart efter, at Brummer oven på flytningen til Odense 1913 har fået sig etableret i

3 Jf.slutningen af artiklen om "Gamle danica på Gotland" i nærværende nummer.

4 Se f.eks. den nye 17.udgave af Højskolesangbogen, Odense 1989 nr.4, 5, 41 og 554, hvor "En 
liden Vandrebog" stadig er dateret til "o.l591", fordi den hjemlige grundtvigske ghetto ikke 
kan bekvemme sig til at konsultere hverken DDS, Mallings salmehistorie. Dansk biografisk 
Leksikon eller andre nyere opslagsværker, men har evig nok i, at Vartovpræsten C.J.Brandt 
i 1888 fastslog, at Vandrebogen udkom "o.l591"!
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sit otium og er begyndt at se sig om efter nye arbejdsopgaver. Efterfølgende artikel er med 
andre ord skrevet i perioden 1913-15.

Min gengivelse af manuskriptet er så nøjagtig som muligt. Brummer anvendte moderne 
retskrivning, så det er altså ikke mig, der pådutter ham bolle-å og substantiver med lille 
begyndelsesbogstav. I oversigten over Vandrebogens indhold har Brummer ikke lagt vægt på 
den filologisk korrekte gengivelse af teksten, da oversigten kun er tænkt til eget brug. Jeg har 
valgt at følge Brummers tekst uden korrektioner. Mine få tilføjelser er sat i skarp parentes. 
Nummereringen i skarp parentes i oversigten over Vandrebogens indhold er den tekst
nummerering, der anvendes i det bind af Hans Christensen Sthens samlede skrifter, som Det 
danske Sprog- og Litteraturselskab vil udgive i 1994. På den måde bliver Brummers artikel 
umiddelbart anvendelig som introduktion til denne udgivelse.
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V.E. BRUMMER 
(1855 - 1933)

"En liden Vandre-Bog"

Worm1 nævner følgende udgaver: a) Christiania 1659. - b) Kbh.1666, oblong. - c) Lund 1673. 
Men foruden disse må der sikkert have eksisteret adskillige andre udgaver, da Sthenius var 
i stor yndest som religiøs digter; men mange af disse, særlig de ældste, udgaver er sporløst 
forsvundne, fordi de vel bogstavelig talt er "slidte op ved den daglige brug i borger- og 
bondestuer."2

Chr.Bruun3 anfører i sit Leksikon alene udgaven 1659 (benyttet af Brandt & Helveg til "Den 
Danske Psalmedigtning"), samt desuden d) Kbh.udgave 1696, som findes i Karen Brahes 
bogsamling i Odense. Siden Worms Tid er altså udgaverne 1666 og 1673 tilsyneladende gået 
tabt.

Dog er det ikke usandsynligt, at flere af de tidligere udgaver, kendte så vel som ukendte, 
atter vil komme for dagens lys.

C.J.Brandt4 nævner således en udgave e) 1656, trykt i Kbh., hvoraf et fuldstændigt 
eksemplar er bevaret i universitetsbibliotheket i Lund, og dernæst to brudstykker: f) et 
omtrent fra samme Tid (U.B.) [Universitetsbiblioteket Kbh.] og g) et andet, som antagelig 
stammer fra det 17.årh.s slutning (Kgl.Bibl.).

Hertil kommer endvidere to eksemplarer, som er i mit eje.
Det ene (h) = c, som har til titel "En liden Wandre-Bog... componered oc skreffuen af Hans 
Christensøn Sthenio Roschild. - Prentet i Lund af Vitus Haberegger, Anno 1673"; - har bl.A-G 
8; mangler bl.H-N 1, er defekt fra N 2 til V 8 og er komplet fra Z til slutningen: Ee 7.. På det 
sidste blad: "Tryckt hos Vitus Haberegger, Academia CAROLINA Bogtrycker, paa hans egen 
Bekostning, oc findis hos hannem tilkiøbs. Aar 1673. -

Der kan næppe være tvivl, at dette er den af Worm nævnte - men atter tabte udgave 1673. 
Eksemplaret er således en literær sjældenhed.

h) Det andet eksemplar er desværre defekt, idet det mangler både begyndelse og slutning. 
Det begynder først med bl.F 2 ("O himmelske Gud oc Fader blijd") og går til Bl.Ee 6 (slutter 
med de tvende første linjer i v.8 af sangen "Himmerigis Rige lignis maa"). Desuden mangler 
to blade - T 3-4 midt i bogen. - Noget bestemt holdepunkt for bogens udgivelse findes altså 
ikke; men jeg er tilbøjelig til at antage, at det stammer fra den første halvdel af det 
17.århundrede, og at vi her måske har et eksemplar af en udgave, der er ældre end nogen 
af de hidtil forefundne.

Worm har, som bekendt, udtalt5, at Sthenius er født 1544. Herimod er fremført mange og

1 Lexikon 11,430 [Jens Worm: Forsøg til et Lexicon over danske, norske og islandske lærde 
Mænd, Anden Deel, Kbh. 1773]

2 Kirk.Saml.3R.IV,313. [Kirkehist.Saml.3.rk.IV, 1882-84]

3 Bibl.Dan.I, 359 [Bibliotheca Danica I, Kbh.1877 sp.359]

4 "Salmedigteren H.C.Sthen", Kbh.1888, p.48.

5 Worm 11,430.

219



vægtige indvendinger, fra først af i "Den Danske Psalmedigtning"6
1) At Worm åbenbart har forvekslet "ætatis" med "anno", idet der i alle hidtil foreliggende 

udgaver af "Vandre-Bogen" står, at Sthenius skrev sin "liden betractelse paa min Fødselsdag, 
som er den 25. November, paa huilcken S.Catharinæ dag falder, ætatis 44". - Men dette skal 
jo dog kun sige, at Sthenius var 44 år, da han skrev sin betractelse ("Nu er ieg lige fire oc 
fyrretiffue Aar, siden ieg arme Jordklimp [til Verden] fødder vaar", siger han selv i "betrac- 
telsen"). Men at Sthen var 44 år, da han nedskrev sin kortfattede livsførelse, er jo ikke det 
samme, som at han er født 1544.

2) Sthenius kart heller ikke være født 1544. Man beråber sig i denne henseende navnlig på 
et Kongebrev af IS.juli 16007. Heri skriver Christian IV til sin lensmand på Malmøhus, 
Christen Bamekow, at han fra "borgmestere oc Raadmænd udi vor Kiøbsted Malmø" har 
modtaget et andragende, at sognepræsten Hans Christensen Sthenius, der "nu met Suaghed 
oc Alderdom fast beladis", saa det "met Tiden vil falde hannem meget besuærligt sit Præste
embede oc dend store Menighed oc Almue der udi Byen met tilbørlig Tieneste at kunne 
forestaa", må, på grund af denne hans høie Alderdoms Skrøbelighed oc Vilkaar" blive 
befordret til de to vakante sogne udenfor Malmø "Thyelse oc Klagstrup" "paa det han udi 
denne hans tilstundende besuærlige Alderdoms Tid" kunde have sit nødtørftige Ophold oc 
Underholdning. - Denne ansøgning bevilger Kongen, idet han befaler sin lensmand at drage 
omsorg for, at Sthenius på lovlig Maade kunde blive kaldet af sognemændene. Men når der 
i året 1600 kunne tales om Sthenius' "Svaghed og Alderdom", ja endog om hans "høie" 
Alderdoms skrøbelighed, er det kun lidet rimeligt, at Sth. skulle være født 1544. -

3) Man kommer derved til de "urimeligste slutninger"8 - Det er nemlig godtgjort af 
Helsingørs tingbøger, at Sthenius i året 1565 blev skolemester (dvs. Rektor) i Helsingør; at 
han blev præsteviet 1566 og gift 15679 - Altså var han kun 21 år, da han blev rektor; 22 år, da 
han blev ordineret - NB! 3 år før den lovbefalede alder! - og 23 år, da han blev gift.

4) Er Sthenius født 1544 og skrev sin "betractelse", da han var 44 år, altså 1588, fremkommer 
som en reel indvending Sthenius' egen bemærkning om, at "I sex oc five Aar haffuer jeg 
arbeydet oc tient i Skole oc Kirke". - Thi 1588 minus 26 = 1562; og det er vidnefast, at han 
først 1565 blev ansat ved skolen i Helsingør. -

Til disse 4 punkter må jeg indvende:

1) Det er "urimeligt" på forhånd at rette den beskyldning mod Worm, at han skulle have 
forvekslet "ætatis" med "anno". - Man må meget snarere spørge, om Worm dog ikke havde 
været i besiddelse af sådanne oplysninger, som kunde berettige ham til at sætte Sthenius' 
fødselsår til 1544. - Hertil kommer, at det også vilde være mærkeligt, om ikke Sthenius selv 
skulde have omtalt sit fødselsår i sin "liden betractelse", da han dog ellers i denne med flid 
fremhæver både måneden, hvor han er født (November) og dagen (den 25de) - ja endog 
timen ("Ved Midnatz tid, der Klokken var ét”). - Det er derfor ikke usandsynligt at antage,

6 "Omrids" 1,27. [I slutn. af Brandt & Helwegs Den Danske Psalmedigtning" I, Kbh.1846, 
findes en kortfattet biografi: Omrids af Forfatternes Levnetsløb s.1-64]

7 Aftrykt i Kirk.Sml.3R.IV, 317.

8 C.J.Brandt: "Udvalg af H.C.Sthens salmer og Rim" Pag.6 Anm.

9 "Hist.Tidsskr[ift] V, 495ff. (af P.VJacobsen).
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at der i de ældre udgaver af "Vandre-Bogen" har stået "anno" og ikke "ætatis", og at denne 
læsemåde ved et boghandler-lune er rettet til "ætatis". - Og her indtræffer nu det allermærke- 
ligste, at der netop står "anno" i det mig tilhørende eksemplar af "Vandre-Bogen", som jeg mener 
at kunne henføre til den første halvdel af 17. århundrede. Det hedder med rene ord: "Paa min 
Fødsels Dag, som er den 25.Novemb. paa huilcken S.Catharinæ Dag falder Anno 44". - Man 
tør heraf indtil videre slutte, at Worm har ret.

2) Men så Kongebrevet aflS.Juli 1600? - Ja her tør det vel først bemærkes, at når der heri tales 
om Sthenius' høje alderdom, har det kun lidt at betyde, om Sth. den gang var 56 eller 60 år. 
Men dernæst ligger korrektivet lige for hånden. Både dr.H.Rørdam, som i "Kirk.Sml."10 har 
ladet brevet optrykke, og senere CJ.Brandt* 11, som i ’Den Danske Psalmedigtning"12 først 
har henledt opmærksomheden på dette mærkelige aktstykke, har begge gjort opmærksomme 
på, at Sthenius selv står helt udenfor forhandlingen om forflyttelsen. - Det er rådet i Malmø, 
der handler fuldstændig på egen hånd. Og tiltrods for, at Kongen bevilger andragendet, 
forbliver Sthenius desuagtet i Malmø indtil sin dødsdag, som indtraf 1610 (ikke 1605: Br.& 
H.)13. Man får et indtryk af, at det hele var arrangeret af rådet i Malmø for at få Sthenius 
fjernet på en lempelig måde. - Det kan vi vide deraf, at der i rådet sad indflydelsesrige 
mænd, som nok vilde fortrædige ham. Sthenius har nemlig, i en af de bøger, som har tilhørt 
ham, og som han lod forsyne med hvide blade til personlige optegnelser14, (den 7,Oktober 
1595) bittert beklaget sig over, at han "for Raad oc Ret" var blevet "overfuset", fordi han 
revsede tidens vanart og "straffede Ondskab og Synd". Han siger bl.-a.: "N.N. den ærlige 
mand, han hjælper og til, alt hvad han kan". Og denne N.N., som formodentlig har hørt til 
de indflydelsesrige personer i rådet, er da måske ophavsmanden til det andragende, som 5 
år senere gav Kongen grund til at anse Sthenius for så gammel og svagelig, at han ikke 
længere magtede stillingen som Købstadspræst. Kongens lensmand, C.Bamekow, må 
imidlertid være bleven oplyst om sagens sande sammenhæng, thi Sthenius forblev uanfægtet 
i sit embede, og først 12.0ktober 1607 fik han til medhjælper og efterfølger den senere som 
religiøs digter bekendte Hans Ravn. - Sthenius har måske haft et noget svageligt helbred; 
men at han som 56-årig mand dog endnu havde en betydelig både ånds- og legemskraft i 
behold, får man et klart indtryk af, når man hører: a) at han 16.Maj 1602 holdt en kraftig 
"Liig-Predicken" over fru Mette Ulfstand i Borre Kirke; b) at han 29.Juni 1602 var tilstede ved 
landemodet og der holdt en tale om "Tiggeri og fattigdom"; c) at han efter sin første hustrus 
død 1602 ægtede Elline Olufsdatter, med hvem han fik 4 børn; d) og at han efter hendes død 
1607 indlod sig i tredie ægteskab med Kirstine Andersdatter, der skænkede ham en søn.

10 Kirkjehist.] Sml. 3 R[ække] IV, 318.

11 CJ.Brandt: H.C.Sthen pag.70ff.

12 Br.& H. I, omrids p.27 (jf.note 6 med dens henvisning til CJ.Brandt & Ludvig Helwegs 
"Den danske Psalmedigtning" bd.I, Kbh.1846. Brummers "Br.& H" forkortes fremover BH. Det 
nævnte "Omrids" er forfattet af CJ.Brandt]

13 "Ny Kirkehist.Saml. 5 Bd. Pag.211.

14 CJ.Brandt: H.C.Sthen Pag.54, 58, 67ff.
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3) Sthenius blev i året 1566 kaldet til at være Kapellan hos sognepræsten, hr.Rasmus, i 
Helsingør og ordineret samme år.15 Er han da født 1544, må han være bleven præsteviet 
mindst 3 år forinden den lovbefalede alder. - Dette argument synes fældende - NB - hvis 
dette tilfælde var enestående. Men således forholder det sig jo ikke. En så tidlig ordination 
er ikke uden sidestykker - selv indenfor den konservative Katolicisme. Mester Hans 
Thomissøn fortæller nemlig om sin fader, Thomas Knudsen (Hygum)16, at han "udi 44 Aar 
haffuer predicket oc endnu i sit 66. Aar predicker. Gud skee Loff, lEsu Christi reene 
Evangelium vdi Hygum ved Ribe". - Da Hans Thomissøns fortale er dateret lO.August 1569, 
må faderen altså være født 1503, og denne omtaler selv i et brev, at han 1526, kun 23 år gi. - 
var sognepræst i Rødding og Skrage17, ligesom vi fra anden side kender den Kollats, 

hvormed den katolske biskop i Ribe, Iver Munk, den S.April 1527 overdrog Th.Knudsen 
S.Laurentii Kirke i Hygum. - Men kunde sligt finde sted indenfor den katolske kirke, hvor 
meget mere da i den bevægede reformationstid, da formerne endnu ikke var fæstnede! Selv 
fra den strengt lutherske periode kan der anføres eksempler18, som vistnok vilde kunne 
suppleres med flere. - R.P.Moth, f[ødt] 1642, blev 1664 sognepræst til Haslev-Bråby, kun 22 
år gi.19 - Villads Nielsen, f.1607, blev 1629 sognepræst til Udbyneder-Kastbjerg, kun 22 år 
gi.20 - Er det da så urimeligt at antage, at Sthenius, der åbenbart var tidlig åndeligt udviklet, 
siden han i sin ungdom havde rejst "in Germania", dvs. besøgt fremmede universiteter - så 
at han senere kan roses for udbredt læsning, såvel i filosofien som i theologien, kun var 22 
år gi., da han blev præst21

4) Den eneste virkelig reelle indvending, at Sthenius i året 1588 ikke kan have tjent 26 år i 
skole og kirke, efterdi han først 1565 blev ansat ved skolevæsenet i Helsingør, udlignes, fore
kommer det mig, når vi forudsætter, at Sthenius, også før han kom til Helsingør, har 
beskæftiget sig med skolegerning. - Han siger jo selv, at han har "arbeydet oc tient"; det 
udelukker jo ikke, men synes tvertimod at stadfæste, at Sthenius kaster blikket længere 
tilbage end til tjenesten i Helsingør. I alle tilfælde forekommer denne slutning langt 
rimeligere end C.J.Brandts forsøg på at forlige det uforligelige22

Ud fra disse grunde tør det vel betragtes som temmelig sikkert, at Worm har ret, og at 
Sthenius er født den 25.November 1544.

15 Jfr. Kirk[ehistoriske] Sml. 3 R[ække], IV,306ff.

16 'Den Danske Psalmebog" 1569, Fortale Bl.D III.

17 Ny Kirk-Sml. 11,255.

18 Arrebo blev 1608, kun 21 år. Slotspræst i Kbh. (Bricka I, 345) [Dansk biografisk Lexikon 
udg. af C.F.Bricka, Kbh. 1887]

19 Wiberg: 11,512 [S.V.Wiberg: Personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en 
almindelig dansk Præstehistorie] Bricka XI,489.

20 Wiberg: 111,420. Bricka XII,289.

21 C.J.Brandt: "H.C.Sthen", 57-60.

22 C.J.Brandt: "H.C.Sthens Salmer og Riim". Pag.6 anm.
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Indhold af "Vandre=Bog"
[udarbejdet ud fra de to Vandrebogsudgaver i pastor Brummers eje. Eftersom den ældre 
udgave er et fragment uden begyndelse og slutning, har Brummer frembragt nedenstående 
oversigt ved at bruge fragmentet fuldtud som kilde til nr.19-82 og supplere med nr.1-18 og 
83-91 fra udg.1673. Nummereringen af teksterne er Brummers egen, hvortil skal bemærkes, 
at Brummers oversigt kun medtager bogens rimede tekster. Bogens prosadele forbigås med 
andre ord. Umiddelbart efter Brummers nr. har jeg i skarp parentes anført den nummerering, 
som bruges i den tekstkritiske udgave, som Det danske Sprog og Litteraturselskab har under 
udgivelse. Derefter følger teksten, anført ved l.linien, efterfulgt af overskriften i parentes. 
Begge dele gengivet uden vægtlæggen på filologisk nøjagtighed. Derefter bringes evt. op
lysninger om tekstens oprindelse og den senere udbredelse i salmebøgerne, der anføres med 
disse forkortelser: Hbg.: Haandbog; Psbg 1553: Tausen 1553; Th: Thomissøn 1569; K: Kingo 
1699; P: Pontoppidan 1740; G: Guldberg 1778; E: Evangelisk christelig 1798; R, RT1 og RT2 
hhv.: Roskilde Konvent 1855 og tillæggene 1873 og 1890; Sbg 98: Psalmebog for Kirke og 
Hjem 1898; N.S.: Nordslesvigsk salmebog 1889. Endv. refererer "Wack." til Ph.Wackernagels 
'Das deutsche Kirchenlied" I-V, Leipzig 1864-77, "Koch" til Eduard Emil Kochs "Geschichte 
des Kirchenlieds und Kirchengesangs der., deut.evang. Kirche, S.Auflage", I-VIII, Stuttgart 
1866-76 og Daniel" til Herman Adalbert Daniels "Thesaurus hymnologicus" I-V, Lipsiae 
1855.]

1. [3] Fortalen til den christelige Læsere.
2. [5] O Gud være Loff for sin Godhed oc Naade.
3. [6] O allmectige, Vjse oc gode Gud (Baade Morgen oc Afften).
4. [7] O Gud skee Loff til ævig Tjd (En anden Bøn om Morgenen). K. P. G. RT2. Sbg 1898.

N.S. BH 251.
5 [9] Jeg løffter mine Øyen i all min Nød (Naar du gaar vd af dit Kammer).
6. [10] Den Herre Jesus, som taalde paa Korset Død (Naar du gaar til Bords).
7. [11] Herrens hellige Naffn være prjset (Gratias effter Maaltjd).
8. [12] O Jesu Christe Guds leffvende Søn (Naar det ringer tolff).
9. [12] Begaffve os, O Herre Gud (Naar det ringer fem).
10. [13] O Evige Gud oc Fader kier (En Bøn om Afftenen).
11. [15] O Gud være Loff for sin Godhed oc Naade (Naar du lægger dig til Søffn).
12. [16] Almectige Himmelske Fader bljd (En Bøn om Mandagen).
13. [17] Gud Fader allsommectigste (En daglig Velsignelse).
14. [18] Guds Barmhiertighed benaade mig (Aliud).
15. [19] Ah levende Gud, ieg bekiender for Dig (Et aabenbarligt Scrifftemaal oc Bekiendelse

aff dend Sl.Psalme). Også i "En liden Haandbog" 1589 B1.K4. Oversættelse af 
N.Selneckers "Ach Gott, wie bin ich so unwerth", Wack.IV 314. K. P. RT1. Sbg.98. 
N.S. BH 232.

16. [20] O JEsu Christe, Guds leffuende Søn (En anden aabenbarlig Bekiendelse). BH 254.
17. [21] O Herre JEsu allerkieriste Broder min (Naar man gaar til Alterens Sacramente).
18. [22] Jeg tacker dig HErre JEsu Christ (Tacksigelse effter Guds Bord).
19. [26] O Himmelske Gud oc Fader blid (En smuk Bøn for unge Børn). Også i "En liden

Haandbog" 1589 Bl.Q 5. BH 239.
20. [31] O JEsu Christ, Guds leffuende Søn (Naar mand vil vandre eller reyse aff By). BH 259.
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21. [32] Paa Fredsens Vey til Lycksalighed ("Naar du far aff Sted").
22. [33] I JEsu Naffn saa fare wi (En Vjse at siunge om det samme). BH 260. Tysk:

Nic.Herman: "In Gottes Namen fahren wir", Wack.111 1437. Oversat af Sth.
23. [34] Beuare oss den hellig Trefoldighed (En anden Velsignelse, naar mand vil reyse).
24. [35] Jeg beder dig HErre for din wskyldige Død (Bøn om et saligt Endeligt).
25. [36] Den signede Dag som wi nu see (Den gamle christelige Dag-Vise). Th. R. Sbg 98. N.S.

I mit eksemplar af Vandrebogen findes denne salme opført blandt de salmer, som er tagne 
fra Kirkesalmebogen23. Men der står kun (bl.V 1): 'Den signede Dag som wi, etc. Findis i 
den Bogstaff H.7.24 Blod [!]". Denne henvisning synes at bekræfte CJ.Brandts gisning: at når 
denne gamle salme fra "Paffuedømmet" er optaget i den del af "Vandre-Bogen", hvis salmer 
med sikkerhed skyldes Sthenius selv, må grunden dertil være, at Sthenius har omstøbt 
Dagvisen til H.Thomissøns salmebog.

26. [37] Den mørcke Nat forgangen er (En Morgen sang). RT1. Sbg 98. N.S. BH 245.
27. [38] Den Huse Dag forgangen er (En Afften eller Nat-Sang). K. P. G. R. RT2. Sbg 98. N.S.

BH 246.
28. [39] Til Trøst den gantske Christenhed (En christelig Vijse oc Digt om Adams oc Eves

syndige Affald fra Gud). BH 250.
29. [40] Om Ecteskabs stat wi siunge vil (Om den hellige Ecteskabs Statis Indstifftelse i

Paradifi). BH 255.
30. [41] Jeg stod mig op en Morgenstund (En arm Synders Klage-Maal). Efterligning eller

omarbejdelse af en folkevise. BH 252.
31. [42] HERRE JEsu Christ, Min Frelser du est. K. P. G. R. Sbg 98. N.S. BH 247. Sthenius'

navn var i 1843 så ubekendt, at P.Hjort ("Gamle og nye Psalmer" no.319) i anledning 
af denne salme, hvis begyndelsesbogstaver danner akrostiket "HANS ANNO" kunde 
spørge: "Hvem er denne Hans Anno?"

32. [43] O Gud effter dig mig forlenger (Et anfectet Menniskes Bøn) K. P. G. R. Sbg 98. N.S.
BH 257.

33. [44] Jeg gick mig udi Rosens Lund (Om Verdens Svig). Akrostikon: "JOHAN CHRIST".
34. [45] Det er foruist blant alle mand (Om Utroskab). Forfattermærke: M.A.I.H. (skal

måske være M.A.H.H.,nemlig Mag. Albert Hansen Hafniensis).
35. [46] Ah fromme Christne værer ved (Om Trøst oc Frimodighed).
36. [47] O JEsu Liffsens HErre (En Bekiendelse oc Bøn). K. P. RT2. Sbg 98. N.S. BH 253.

[36a.[48] leg arme Syndere maa vel klage mig (En arm Synderis Klagemaal). BH 256. 
Teksten er glemt i Brummers oversigt]

37. [49] HERRE Christ wi dig nu prise (Tacksigelse effter Maaltid). Akrostikon: HANS. BH
249.

38. [50] Til Gud alleene min forhaabning (En lærafftig oc trøstelig Vise). BH 258. Tysk:
Ambrosius Lobwasser: "Allein zu Gott mein Hoffnung steht", Wack.IV 1301. Koch 
II 401. Forfattermærke: H.C.

23 C.J.Brandt: "Salmedigteren Hans Christensen Sthen" pag.14 og 51. Jfr. "Dansk Kirketidende" 
1886 sp.817 og 1887 nr.42.

24 Skal være "G 7". [Blod er fejl for Blad]
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39. [51] Huo skal ledsage en Søfaren Mand (En Søfaren Vise). Mærke: L.I.H.(?)
40. [52] Huo Gud Allmæctigste vil tiene oc liude (Regula pietatis).
41. [53] Det siges at være en vjser Mand (En anden Regel at skicke sig)
42. [54] Hui frycter du dig Menniske (Om Døden, en nyttig Betenckelse).
43. [55] Vilt du disse Regie flittig acte (Besluttelse paa alle Regie).
44. [56] Holt Gud for Øyen (Regulæ vitæ).
45. [57] Fryet Gud alltid. Vær trøstig glad (En anden kort Regel).
46. [58] Vær stille, stadig (En anden Regel).
47. [60] O Menniske merck disse Stycker fem (Fem synderlige Stycker..huilcke ere befattede

i disse tuende gode gamle Verfi: "Mors tua. Mors Christi, Fraus Mundi, Gloria Coeli, 
Et dolor infemi, sunt meditanda tibi".

48. [61] Min HErre oc Gud min eeniste Trøst. (En liden Christelig Betractelse paa min Fødsels
Dag, som er den 25.Novemb. paa huilken S.Catharinæ dag falder Anno 44). Mærke: 
H.C.

49. [62] Symbolum Joh.Christ.Sthenij Roschild. Constans amor et labor omnia vindt. Item:
Sponsa decens virtus: Sponsus labor, ambit hic allam. Fit conjunx: Novus hine gloria 
fætus adest. Det er: Virtus er en Brud saa skiøn. Labor en Brudgom megit kiøn, 
Hand frier til hende, hun siger hannem ja. De aule en Daatter heder Gloria.

I den ældre udgave mangler desværre her 2 blade. I udgaven 1673, hvorfra slutningen af 
symbolum er taget, står herefter en streg (_____) og derefter:

"Her effter følger nogle faa Sange, som mand kand bruge til Skibs, eller andensteds 
paa Reysen, effter som Leyligheden sig begiffver."

P.Severinsen, som i "Kirkehistoriske Samlinger"25 har underkastet udgaven 1659 en grundig 
prøvelse, bemærker først: "Selve Vandrebogen er ret fast bygget" (nemlig indtil "En liden 
Betractelse") og fortsætter så: "Derpaa staar et forsvarligt FINIS26. Bladets Bagside har et 
Ornament. Her skal vi aabenbart også sætte Finis. Saa langt gaar den oprindelige Bog... Men 
saa kommer der helt for sig selv et Boghandlertillæg:"Her effter... osv. Dette er noget 
Pluksammen. Først 29 Salmer27 af Hans Thomissøns Psalmebog, Benedichts Udgave 1586. 
Derefter... (10 Sange og Viser). Saa staar der en latinsk Sentens: Victurus genium debet habere 
Liber. Og endelig nogle Rim: "Bogen taler til Læseren" og "Læseren taler til Bogen" 
underskrevne "Huldericus Lithoxius S & F." Endelig tilsidst: "En kort Undervisning, huad 
denne lille "Vandre-Bog" indeholder". Et register kun over den oprindelige Vandrebog, og "Et 
andet Register offuer de Psalmer oc Loffsang, som ere tilsætte vdi denne lille Bog". Baade 
selve Tillæget med dets Titel og dette Forhold med Registeret synes mig at sige tydeligt, at 
Tillægget er noget den oprindelige Bog og den oprindelige Forfatter uvedkommende. Bog
handlerne forøgede snart altid i det 17. Aarh. saadanne gængse Bøger med Salmetillæg. Det 
samme er sket her. Men hvem er Huldericus Lithoxius? Thi han har sikkert været

25 5.R. IV [1908] 513ff.

26 Ikke i udg.1673.

27 30 i min udg.
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Redaktøren. En slægtning af Sthenius, saa at han særlig kan have tilføjet af dennes 
efterladenskab? Vandrebogen giver os altså ikke nogen underretning om, hvem der har 
forfattet de anførte Sange (nemlig de 10 Sange og Viser), hvoriblandt jo findes perler. De ser 
ud til at være aftrykt efter flyveblade. Særlig synes det mig iøjnefaldende med de tre, der står 
midt i samlingen med overskriften: "En ny Vise", "Den anden Vise", 'Den 3. Vise". De to sidste 
findes allerede i Benedichts Optryk af Hans Thomissøns salmebog 1586, hvor de står efter 
hinanden med udtrykkelig Betegnelse, at den første er af Sthenius. Er de alle tre af ham? 
Også den sidste i bogen (Jeg veed et evigt Himmerig) røber Aftryk efter et Flyveblads 
Titelblad, men ikke efter det bevarede28. Mest interesserer vel "Af Høyheden oprunden er". 
For Tidens Skyld kan Sthenius godt have oversat den; men der er blot intet, der viser hen 
til Sthenius mere end til andre."

Jeg har anført saa meget af Severinsens opsats, fordi det forekommer mig, at han afgjort har 
ret i sine betragtninger. Sthenius' eget arbejde må være afsluttet med "En liden Betractelse", 
og om forfatterskabet til de 10 Viser og Sange må der for fremtiden tales meget hypotetisk. - 
Den Danske Psalmedigtning og siden C.J.Brandt ("Salmedigteren H.C.Sthen") tilkender uden 
videre Sthenius æren; og hvor gerne vilde man ikke sige ja dertil, da de alle synes at passe 
så godt både til Sth.s temperament og til hans sprogtone! Men det er jo allerede bevist, at "Jeg 
vil din Friis udsiunge" ikke har noget med Sthenius at gøre; og hvad der gælder denne 
salme, kan også gælde de andre Viser. Muligheden er der - til trøst i sorgen; men videre tør 
man heller ikke gå.

Vi gaar hermed over til den anden, af boghandleren besørgede og af H.Lithoxius 
redigerede, del af "Vandre-Bogen".

50. JT-2] Dig tacker ieg Kiære HErre. Th. BH 53. Tysk. Johann Kolrose. Wack.IIl 114. Koch II
54. (Oversat af Joh.Trugelli.

50b.[T-3] Den signede Dag, som vi. "Findis i den Bogstaff H 7 Blod." (Skal være G 7).
51. JT-4] Fader vor udi Himmerig (Om HERRENS Bøn). Th. K. P. G. BH 172. Tysk. Luther

1539. Wack.111 41. Oversat af ukendt til Psbg.1553.
52. JT-5] Nu er oss Gud miskundelig (Den LXVII Ps.) 1529. 1553. Th. K. P. BH 19. Tysk Mor

ten Luther. Wack.111 7. Oversat af Cl.Mortensen.
53. [T-6] Vor Gud hand er saa fast en Borg (Den XLVI Ps. Deus noster refugium). Psbg..l553.

Th. K. P. G. E. R. Sbg 98. N.S. BH 168. Tysk. M.Luther 1529. Wack.IIl 32. Oversat af 
ukendt til Psbg.1553.

54. JT-7] Alleene til dig HErre JEsu Christ. Th. K. P. G. BH 118. Tysk. Joh.Schnesing
c.1540. Wack.IIl 201. Oversat af Hans Thomissøn.

55. JT-8] Mit HA AB oc Trøst oc all Tillid (Kong Friederich den Andens, Salig Symbolum) Th.
K. P. BH 139. Tysk. Ukendt Forfatter c.1560. Wack.IV 1017. Oversat af H.Thomissøn.

56. [T-9] Jeg raaber til dig, o HErre Christ (En aandelig Vise, at siunge udi Nøds Fare).
Psbg.1553. Th. K. P. G. BH 179. Tysk. Joh.Agricola 1531. Wack.111 78. Ukendt 
oversætter til Psbg.1553.

57. JT-10] Huo som vil salig vdi Verden leffue (Den CXXVIII Psalme at bede om G.Velsignel-
se). Th. K. P. BH 67. Dansk Peder Palladius.

28 [der hentydes til ’Tuende nye Viser" Kbh.1613, Kgl.Bibl., hvis titelblad er gengivet med foto 
andetsteds i nærværende nr. I dette flyveblad har salmen overskriften "Den Anden Vise")
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58. [T-11] Dig bede wi Børnene dine (Bøner før Maaltjd). Th. K. P. BH 136. Tysk. Ukendt
forfatter. Wack.HI 1290. Oversat af Hans Thomissøn.

59. [T-12] HErre Gud du være nu priset (Tacksigelse effter Maaltid). Th. BH 134. Tysk. Ukendt
forfatter. Wack.III 1291. Oversat af Hans Thomissøn.

60. [T-13] O Gud wi tacke oc loffue dig (En anden Tacksigelse). Th. K. P. Tysk. Nicolas Boie
1541. Wack.111 1060. Ukendt oversætter.

61. [T-14] Siunge wi aff Hiertens Grund (En anden rundelig Loffsang for Guds runde Laan).
K. P. BH 240. Tysk. Ukendt forfatter. Wack.IV 785. Oversat af H.C.Sthenius. I 
"Haandbogen" 1589 bl.E 6 findes hans mærke: H.C. Vers 7 "Vor HErris JEsu Christi 
Fred" tildigtet af Sthenius.

62. [T-15] Min Siel nu loffue HErren (Den GUI Ps.: Benedic anima mea Domino). Th. K. P. G.
RT2. Sbg 98. N.S. BH 194. Tysk. Johannes Gramann (Poliander) ca.1540. Wack.111 968. 
Ukendt oversætter.

63. [T-16] Guds Godhed wille wi prijse (En anden Loffsang). Th 1586. K. P. G. R. Sbg 98. N.S.
BH 82. Tysk. Paul Eber c.1580. Wack.IV 7. Oversat af Rasmus Katholm.

64. [T-17] Alleeniste Gud i Himmerig (En Psalme at loffue oc prjse den hellige Trefoldighed
met). Håndbog 1529 [Een ny håndbog, Rostock 1529]. Th. K. P. G. E. R. RT2. Sbg 98. 
N.S. BH 199. Græsk. Latin (Hilarius). Tysk: Nicolaus Hovesch (Decius) 1526. Wack.111 
615. Ukendt oversætter.

65. [T-18] O Gud din Godhed tacke wi (En anden Tacksigelse). Th. BH 195. Tysk. Nicolas Boie
1541. En anden oversættelse (ukendt) af no.60.

66. [T-19] Christe du est baade Liufi oc Dag (En Tacksigelse om Afftenen). Psbg 1553. Th. K.
P. BH 143. Latinsk Hymne fra 7.årh. (Daniel IV 54). Tysk. Ukendt oversætter 1530. 
Wack.111 645. Ukendt oversætter til Psbg.1553.

67. [T-20] Christe du est den klare Dag (En anden Tacksigelse). Th. K. P. BH 120. Samme
Hymne. Tysk: Erasmus Alber 1558. Wack.111 1037. Oversat af H.Thomissøn.

68. [T-21] Naar min Tid oc stund er forhaand (En Bøn om en salig Stund at skillis
d..Verden). Th. K. P. G. R. Sbg 98. N.S. BH 129. Tysk. Nic.Herman 1562. Wack.111 
1414. Oversat af H.Thomissøn.

69. [T-22] Kom Gud Skaber oc hellig Aand (Den Hymne: Veni creator Spiritus). Hdb.1529.
Psbg.1553. Th. K. P. G. BH 162. Latin. Gregor den Store(?) (Daniel I 213). Tysk. 
M.Luther 1527. Wack.111 20. Ukendt [oversætter] til dansk.

70. [T-23] Vaager op i Christne alle (Om Dommedag oc Opstandelse). Th. K. P. BH 204. Tysk.
Ukendt forfatter. Wack.III 1097. Ukendt oversætter.

71. [T-24] Mit Hierte hui gremmer du dig (Trøst i Liffs fare, oc Sorrig for dette Liffs Næring).
Th. K. P. BH 116. Tysk. Ukendt forfatter. Wack.IV 190. Oversat af H.Thomissøn.

72. [T-25] Vden HErren opholder vort HuB oc Gaard (Om Verdslig Øffrighed. Den CXXVII
Ps.) Psbg.1553. Th. K. P. BH 212. Tysk. Burkard Waldis 1527. Wack.III 741. Ukendt 
oversætter.

73. [T-26] Hielp Gud at ieg nu kunde (Om Chr. Pijne oc Død). 1553. Th. K. P. BH 189. Tysk.
Heinrich Muller 1524. Wack.III 112. Ukendt oversætter.

74. [T-27] Nu bede wi den hellig Aand. 1529. Th. K. P. G. E. R. Sbg 98. N.S. BH 18. Tysk Leise.
Wack.II 43. M.Luther 1524. Wack.III 28. Oversat af Cl.Mortensen.

75. [T-28] Jeg vil mig HErren loffue (Er en gammel Sang om Jomfru Maria). Th. K. P. RT1. Sbg
98. N.S. BH 8. En Mariavise, forandret af Hans Thomissøn.

76. [T-29] Maria hun var en Jomfru reen (Chr. foruendt). Th. K. P. Sbg 98. N.S. BH 9.
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Mariavise, ændret af Hans Thomissøn.
77. [T-30] HErr Christ Gud Faders eenb. Søn (Chr.Fødsels Høytid). Hbg.1529. Psbg.1553. Th.

K. P. BH 181. Tysk. Elisabeth Creuziger 1524. Wack.III 67. Ukendt oversætter.
78. [T-31] Gud Fader oc Søn oc hellig Aand. Hbg.1529. Th. K. P. BH 164. Tysk. M.Luther 1524.

Wack-III 2. Ukendt oversætter.
79. [T-32] HErre Jesu Christ sand Men. oc Gud. Th. K. P. G. BH 81. Tysk.Paul Eber 1557.

Wack.IV 2-3. Oversat af R.Katholm.

Dette giver (selv om "Den signede dag" ikke medregnes) ikke 29 kirkesalmer, som Severinsen 
anfører efter udgaven 1659, men 30 kirkesalmer. Har Severinsen regnet fejl29 , eller er en 
salme udskudt og da hvilken?

80. [T-33] Jeg vil din PrijB vdsiunge (En christelig Morgensang). K. P. BH 266. Tysk. Ukendt
forfatter. Wack.V 252. Oversættelsen er ikke af H.C.Sthenius, men af Jacob Matzen 
(Kirkehist. Saml.4 R.IV 222 (Skaar) og IV 290 (Rørdam), [se dog også dette nr. af 
Hymn.Medd.!]

81. [T-34] Gud ville wi tacke oc være glad (Et Gratias effter Maaltjd at siunge). [BH 265].
82. [T-35] Himmeriges Rige lignes maa (En ny Vijse, tagen aff det 22 Cap. Mathei). BH 261.
83. [T-36] Guds Naade ieg altid prise vil (Den anden Vise Sommersens Tid jeg prise vil,

Christelig forandret). Th 1586. K. P. BH 243.1 Th 1586 er det angivet, at denne salme 
er af Sthenius.

84. [T-37] Et trofast Hierte O HERRE min (Den tredie Vise: Et trofast Hierte etc. også
Christelig forandret) Th 1586. K.P.G.RT2. SBg. 98. N.S. BH 244. (C J.Brandt: H.C.Sthen
pag.82).

85. [T-38] O Gud huor maa wi klage (En klagevise offuer Verdens vtroskaff). BH 262.
86. [T-39] Huo leffue vil effter sin Sinde (En Vise om Vngdommens Vstadighed).
87. [T-40] Hu em skal jeg klage mit sorrigfulde Mod (En klagelig og dog trøstelig Sang oc Vise

for en Person, der svag og til Alderdom kommen er). RT1. Sbg 98. BH 263.
88. [T-41] Aff Høyheden oprunden er. K. P. R. Sbg 98. N.S. BH 267. Tysk: Philip Nicolai 1599.

Måske allerede som flyveblad 1588 (Wack.V 394. Koch II 243. Skaar I 371 anm.) 
H.F.Rørdam hævder, at H.P.Resen er oversætteren, men med urette. C.J.Brandt 
hævder ligeså bestemt, at Sthenius har oversat salmen. Muligt, men ikke bevisligt.

89. [T-42] Jeg veed et evigt Himmerig (En aandelig Vise aff Tyske paa Danske udsat). RT1. Sbg
98. N.S. BH 264. Tysk: Ukendt Forfatter. Flyveblad 1614 og 1612. Wack.V 738. Mulig 
er Sthenius oversætteren, men det kan også være en anden.

90. [T-44] Jeg heeder Vandrebog og det med rette (Bogen taler til Læseren).
91. [T-45] "Hvad siger du lille Vandre-Bog god" (Læseren taler til Bogen).

2 Registre.

I det tilføjede boghandler-tillæg er der altså egentlig kun 2 salmer, som med fuld sikkerhed 
kan skrives på Sthenius' regning:

No:61: "Siunge wi aff Hiertens Grund"

29 [Ja, han har! Antallet af salmer i denne del af tillægget er konstant 30 i alle de udgaver, der 
kendes i dag]
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No:83: "Guds Naade ieg altid prise vil",
medens man i det sidste afsnit (no.80-89) først må frakende Sthenius retten til oversættelsen 
"Jeg vil din PrijG udsiunge" og dernæst med hensyn til:

No 84: "Et trofast Hierte O HErre min"
No 87: "Hvem skal jeg klage mit sorrigfulde Mod"
No 88: "Aff Høyheden oprunden er"
No 89: "Jeg veed et evigt Himmerig"

blot tør antyde, at de muligvis kan være oversatte af Sthenius. Enfolden og sprogtonen stemmer 
særdeles godt med, hvad vi ellers har fra Sthenius' hånd; men det samme gælder også andre 
salmer: "Paa Gud alene" og "Fryd dig Du Kristi Brud", uden at vi heraf tør drage nogen 
slutning. Indtil videre bevæger vi os paa det uvisse og må nøjes med gisninger.
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JENS LYSTER

Den treenige Jacob Madsen 
Bemærkninger til historiske oplysninger 

i Norsk Salmebok 1984.

I forbindelse med undersøgelsen af salmen Jeg vil din pris udsjunge andetsteds i dette nummer 
er jeg faldet over, hvad Norsk Salmebok 1984 (NS) har at sige om denne salmes oprindelse. 
Salmen er repræsenteret i NS 676, men kun som en torso bestående af morgensalmens str.8 
og 11. Med dette udvalg og med indledningen Vår prest som oss skal leere er salmen gjort 
anvendelig til præsteordinationer. Den tilsvarende danske strofe begynder Vor Bisp som oss 
mon lære. Det kan man synge til bispevielser.

Under de historiske oplysninger i NS figurerer Georg Nieges navn slet ikke, hvad der er 
ganske korrekt. For skønt det er ham, der har skrevet den oprindelige tyske tekst til 
morgensalmen Aus meines Hertzens Grunde, stammer netop str.8 og 11 næppe fra ham, men 
er senere tilføjet. NS nøjes her med at oplyse: Tysk 1500-tal. Det kunne præciseres til "tysk 
1592 og 1596", idet jeg henviser til foranstående artikel. Hvad den danske oversættelse angår, 
skriver NS: "Jacob Matzsøn 1603". I forfatterregisteret oplyses yderligere: "Matzøn, Jakob K. 
(1538-1606) dansk”. Bortset fra, at både fornavn og efternavn i registeret staves anderledes end 
ved salmen (er det et signal om almindelig ortografisk pluralisme i NS?), er der nu tilføjet et 
mystisk K som en slags mellemnavn. Men den pågældende dansker hed ikke Jakob 
K.Madsen, men derimod Jacob Madsen Kiøbenhavn. Den fejlagtige stavemåde "Matzøn" 
skyldes for øvrigt Malling II 481.

Så er der de kreative årstal 1538-1606! Jeg kan godt forstå, at det er utilfredsstillende for 
NS at skulle datere nr.676 til år 1603, hvis man samtidig skulle oplyse, at ophavsmanden 
faktisk døde allerede i 1600. Den slags inkonsekvenser i en hellig bog er der altid en ugudelig 
konfirmand, der kommer med respektløse kommentarer til. Det er også utilfredsstillende for 
konfirmanderne, hvis der ikke for Jacob Madsens vedkommende kendes noget fødselsår. Og 
skal vi være sandheden tro, aner vi intet om Jacob Madsen Kiøbenhavns fødselsår. Man hører 
allerede for sit indre øre den ugudelige konfirmands nådeløse opfølgende spørgsmål: 
"Hvilken garanti har vi så for, at han nogensinde er blevet født? Han er vel bare en opdigtet 
person ligesom Jesus Kristus!"

Hvad gør en salmebogskommission ved en sådan sag, hvis den er lidt kreativ og tænker 
i brugervenlige baner og gerne vil komme troen og konfirmandlæreren til undsætning?

I Wessels fædreland er det ikke ukendt "for smed at rette bager". Den norske hym- 
nologiske sagkundskab har fundet en anden Jacob Madsen med tilnavnet Aarhus, født i 1538 
og senere professor og rektor ved Københavns Universitet. Trist kun, at denne Jacob Madsen 
døde allerede i 1586! Så er han jo endnu mindre end Jacob Madsen København i stand til at 
skrive en salme i 1603. Men nu er fødselsåret da i det mindste hjemme! Og i troen på, at 
Herren hjælper sine og at den, der søger, nok skal finde, dukker da endelig den frelsende 
engel Jacob Madsen Vejle op, forklædt som biskop over Fyns stift og med et dødsår 1606, der 
ikke kunne være bedre! Halleluja, nu har jeg nok, nu stemmer regnskabet! Alt virker nu 
tilforladeligt: vi har at gøre med en salme, der overholder de logiske mindstemål, for så vidt 
som den hverken er skrevet før sin digters fødsel eller efter hans død. Hymnologen har gjort
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sit arbejde - med et behørigt offer på pædagogikkens alter! Med god samvittighed kan han 
nu istemme "Hvo vil mig anklage og for dommen drage?", dog kun så længe han forglemmer, 
at der kommer en dag, om tidligt eller silde, da enhver hymnolog i det kritiske tidsskrift 
"Hymnologiske Meddelelser" vil blive krævet til regnskab for hvert unyttigt tal, de tæller.

Nu er sandhedens time kommet. Men for denne ene gang vil vi være sandheden tro i 
kærlighed og lade nåde gå for ret. At kræve, at "nu skal der sandelig rulle hymnologhoveder 
i broderfolket" vil også bare betyde, at enkerne opsiger tidsskriftet og vi mister gode norske 
abonnenter. Og det har vi ikke råd til! Det skal heller ikke kunne siges om Hymnologiske 
Meddelelser, at dette ærværdige tidsskrift bringer gode historier til boulevardpressens 
kundskab! Så derfor beder vi vore læsere om at udvise diskretion i denne sag. Glem den! 
Omtal den aldrig for nogen, især ikke for konfirmander og journalister! Lad den forblive en 
dyb hemmelighed blandt medlemmerne af Salmehistorisk Broderskab!

Kun vi skal kende den dybe sandhed om denne norske salme. Kun vi skal vide, at når 
i fremtiden processioner af norske præster med bispen i spidsen på ordinationsdage istemmer 
salmen "Vår prest som oss skal lære" og lader de forunderlige stærke ord stige opad for 
dirrende af ånd at kastes mod katedralens hvælvinger, at netop denne hymne frem for nogen 
anden udspringer af treenigheden: den treenige Jacob Madsen, på én gang falleret, afskediget 
præst i København, og tillige universitetsrektor samme sted, skønt født i Århus, og endelig 
også biskop over hele Fyn, skønt født i Vejle, et amfibium, et multibios i Herrens vingård, en 
dansk Per Lønning så at sige. Og så er det danske islæt endda såre beskedent. Danmark har 
kun leveret de enkelte komponenter, tre gange Jacob Madsen årgang 16.årh. Selve 
treenigheden bag NS 676: "Matzøn, Jakob K. (1538-1606)" er norsk helt igennem: norsk know 
how, norsk konstruktion, norsk kvalitet anno 1984.
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JENS LYSTER

Gamle danica m.m. på Gotland

Eftersom Gotland var en del af det dansk-norske rige fra Valdemar Atterdags erobring af øen 
i 1361 og frem til Brømsebrofreden 1645, kan der også for dansk salmebogshistorie være 
perspektiver i at søge efter gamle bøger på Gotland.

Under et besøg på Gotland i sommer orienterede jeg mig den 7.juli på Visby Landsarkiv 
om det eksemplar af Niels Jesperssøns Graduale udg.1606, som jeg i Hymn.Medd.1992 s.204 
har beskrevet på andres autoritet. Nu har jeg selv set bogen og kan for fuldstændighedens 
skyld tilføje, at der ud over de anførte defekter ved eksemplaret også mangler samtlige blade 
fra og med bl.Qq 3, dvs. bl.Qq 3-4 og Rr 1-4.

Nok så interessant er imidlertid, at det andet eksemplar af Gradualet, som Esbjom 
Belfrage i begyndelsen åf 1960erne har studeret på samme landsarkiv, men som siden er 
bortkommet som anført i HM 1992 s.207, i mellemtiden er dukket op. Efter en større 
undersøgelse kunne arkivar Marianne Holm den lO.marts i år meddele mig, at det 
forsvundne Barlingbo Graduale var leveret tilbage til Barlingbo Kirkes arkiv for mange år 
siden.

Barlingbo Kirke hører i dag under samme pastorat som Roma. Med stor imødekommen
hed fra kyrkoherde Staffan Beijer, Roma, fik jeg nu lov at kikke nærmere på det eftersøgte 
Graduale, som viste sig at være l.udg.1573. Eksemplaret er indbundet i mørkt læder med 
blindtryk. En smuk restaurering fra vor tid er foretaget af Tomas Fridblom, Visby, der 
imidlertid ikke oplyser, hvorfra han har hentet de mange fotostater, der kompletterer det 
defekte eksemplar. Det har jeg selv fundet ud af ved hjælp af de gamle tilskrifter på disse 
blade. På titelbladet er der denne indførsel: "Anno 1601 then 25 Januarij som er... da blev ieg 
Hans Andersen kalditt thill sognene wdj Ørsløff och Bierge sogne..". Det kan ikke være andet 
end det eksemplar af Gradualet fra Sønder Bjerge Kirke ved Skælskør, som nu findes på 
Kgl.Bibl. i Kbh., og som figurerer som nr.2 i Erik Dals Jesperssøn-registrant i den nye 
facsimileudgave København 1986.

De med fotostater afhjulpne mangler i Barlingbo eksemplaret omfatter hele begyndelsen 
til og med blad B 1, dvs. s.14 indbefattet. Desuden s.35-36, 63-70, 75-76, 93-112, 187-188, 243- 
244, 309-310, 459-460 og registerbladene Rr 3-4. Endvidere mangler registerblad Rr 2, hvilket 
er overset ved restaureringen.

Esbjom Belfrage har i sin dissertation om 1600-talspsalm, Lund 1968 s.33 omtalt et 
eksemplar af Hans Thomissøns salmebog i kirkearkivet i Vamlingbo på det sydlige Gotland. 
I 1988 fik jeg pastor Jørgen Kristensen, Aventoft, til at besøge kyrkoherde Benny Helgesson 
i Oja præstegård, hvor Vamlingbo kirkearkiv nu findes. Thomissøns salmebog viste sig at 
være et forholdsvis pænt bevaret eksemplar af den udg., som Georg Hantzsch lod trykke i 
Kbh. 1617. Indbindingen er moderne konservatorarbejde, men et blad er løst, og blad 208 er 
indsat mellem 203 og 204. Der mangler ark a, bl.65-66, 153, 297 og bl.Bbb 1 (=bl.377). Nu kan 
Erik Dals Thomissøn-bibliografi fra 1968 suppleres s.35 foroven med oplysningen om et 
V aml ingbo-eksemplar.

De største forventninger havde jeg knyttet til kyrkoarkivet i Ganthem, der iflg. en 
biskoppelig visitationsrapport fra 1800-tallet skulle rumme "en dansk alterbog" fra 1564 og 
en salmebog fra 1593. Peder Palladius' Alterbog 1564 (LN nr.1249) kendes i dag takket være
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et fragment på Kgl.Bibl. omfattende kun 2 blade, nemlig titelbladet og det S.blad i det første 
ark, så tænk, om man kunne finde et helt eller delvis eksemplar af denne bog! Endnu større 
interesse i vor sammenhæng har naturligvis salmebogen fra 1593. Under forudsætning af, at 
den virkelig var dansk, må der enten være tale om en ukendt udg. af Thomissøn eller måske 
et eksemplar af den Reravius-udg., som Asswerus Kroger lod trykke i Liibeck i 1593, og som 
vi ellers kun kender i to defekte eksemplarer i henholdsvis Oslo og Bergen Univ.Bibl. Se Erik 
Dals Thomissøn-bibliografi s.45. Om man dog bare kunne finde et komplet eksemplar på 
Gotland!

Ganthems kirkearkiv findes i dag i Dalhem præstegård og indgår i Dalhem præsteembe
des ukatalogiserede bogsamling, men trods al velvilje fra kyrkoherde David Borstad lykkedes 
det ikke at opspore de to nævnte sjældenheder. Af interesse for svensk salmebogshistorie kan 
muligvis det lille fund være, som jeg gjorde på permen til præsteembedets folieudgave af 
Stephani Fabricii Sacrae Condones in S. Prophetarum, Bem 1641 (proveniens: Dalhem Kyrka), 
hvor der fandtes rester af to påklæbede l.ark fra en svensk 1600-tals Davids Psalter med 
sidetælling. Et udsnit af det bedst bevarede ark ses gengivet på hosstående billede. Det skulle 
vel være muligt ud fra de anvendte røskener i den afbildede frise at pejle sig ind på 
bogtrykkeren. Svenske salmebogshistorikere vil vide, at "Konung Davidz Psaltare" var en fast 
bestanddel af det "Manuale sueticum", der siden 1632 udkom i utallige udgaver og i et par 
generationer har været det åndelige husapotek ind. salmebog i mange svenske hjem. Ud fra 
formatet og trykket at dømme kan arket udmærket have indgået i en manualeudgave. Hvis 
nogen af vore læsere vil have ulejligheden med at undersøge, om det nyfundne ark 
repræsenterer en af de kendte eller måske en ukendt udgave af Psalteren, skal jeg gerne sende 
vedkommende kopier af alt det materiale, som pastor Borstad så venligt har givet mig.
(se illustration på næste side)

Jeg fandt ikke den danske alterbog 1564 i Dalhem. Så meget større blev min glæde over 
helt uventet at møde et velbevaret eksemplar af Alterbogen Kbh.1580 (LN nr.1251) i Visby 
Landsarkiv. Bogen har bevaret såvel titelblad som kolofon. Der mangler dog bl.Kk 4-5, LI 2, 
Nn 1, Nn 3, Nn 6-7. Bindet er ormædt, og der er spor efter blindtryk og rester af to spænder. 
Eksemplaret har været i Viklau Kyrkas eje i svensk tid, men notitsen "Liber Ecclesiae Biørke 
84" tyder på, at Alterbogen i 1584, altså i den danske tid, er anskaffet til Biorke kirke. På 
bagpermen findes navnene Jacob Botelsøn. Buti Rasmus Dotter. Iflg. en artikel af Åke Åberg 
om "Bocker på Gotland under 1600-tallet", Bibliotekshistorie 2,1988, s.14 findes der på Visby 
Såveskoles bibliotek endnu et eksemplar af Alterbogen 1580. Det stammer fra Lojsta og bærer 
indskriften "Ad usum ecclesiae Losted" og denne bitre udtalelse af den stedlige sognepræst: 
"Anno 1581 kom jeg. Her Søffren Mattzsson Collding til Løsted sogn for en fattige Guds ord 
tiener og drog fra dennem Anno 1589 for deris forraederi (skrevet med runer) skyld." Dette 
sidstnævnte eksemplar af Alterbogen har jeg ikke selv set. Men nu skulle der altså eksistere 
fem eksemplarer af dette alterbogsoplag: ét på Kgl.Bibl. i Kbh., to i Videnskabernes Selskab 
i Trondhjem og to på Gotland.

Medens alterbøgerne sådan set falder uden for dette tidsskrifts fagområde og derfor kun 
nævnes i forbifarten, ville det være en mangel, om jeg undlod at fortælle, at jeg har gjort mig 
alle tænkelige anstrengelser for at opdrive det unikke Visby-eksemplar af Hans Christensen 
Sthens "En liden Vandrebog". Det erhvervedes i 1920erne af den i 1948 afdøde rektor i Visby, 
Richard Steffen, og det blev udførligt beskrevet af den kendte svenske boghistoriker O.Walde 
både i "Psalmdiktaren Hans Christensen Sthen och hans Vandrebog. Några randanmårk- 
ningar". Nordisk Tidsskr.f. Bok- och Biblioteksvåsen 1938 s.65-72 og i "Ett sållsynt danskt
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tryck", Gotlåndskt Arkiv 1938 s.34-38. Dette tidlige fragment af Sthens Vandrebog blev til alt 
held affotograferet i 1938 på Kgl.Bibl. i Kbh., men originalen er siden sporløst forsvundet. 
Hverken Steffens efterkommere. Landsarkivet i Visby eller lærerkollegiet på hans gamle 
gymnasium Såveskolen kender noget til bogens skæbne. Af en bevaret korrespondance 
mellem Steffen og O.Walde fremgår, at Steffen den IS.februar 1937 afsendte ialt 21 bøger til 
førstebibliotekar O.Walde i Uppsala til nærmere identificering. En af disse viste sig at 
repræsentere et ukendt og tidligt oplag af Vandrebogen, og O.Walde skrev de to ovennævnte 
artikler om sit fund. Bogen må senere være sendt retur til Steffen, for i brev dateret Visby den 
6.maj 1938 meddeler Steffen, formodentlig som svar på et spørgsmål fra Walde om bindets 
farve, at "Pårmens fårg år vi hår ense om att anse morkbrun, något rott kan vi inte upptåcka, 
snarare gront av ålder, men i så fall så obetydligt, att det kan negligeras." To dage forinden 
har Steffen i et andet brev takket Walde for et tilsendt korrekturtryk af hans store artikel om 
Vandrebogen og skriver her bl.a.: "Det var ju hogst tillfredsstållande, att boken icke blott år 
unik utan också har något av vikt att såga i den vetenskapliga diskussionen. Jag har forvårvat 
den från en numera avliden person i anspråkslos samhållsstållning, på den tiden (for omkr. 
12 år sedan) bosatt i Hemse. Den år sål [edes] naturaliserat gotlåndsk." Det må være af respekt 
for denne tidligere ejer i Hemse, at Steffen den 6.maj retter Waldes betegnelse "Vis- 
byexemplaret" til "Gotlandsexemplaret". Nu hvor alle mine muligheder for at finde bogen 
synes udtømte, gætter jeg som en sidste mulighed på, at Steffen, med sin nye viden om 
Gotlandseksemplarets liebhaverværdi, kunne have valgt at give sin sjældne bog tilbage til den 
tidligere ejers familie i Hemse? Et såre spinkelt spor, nuvel, men dog måske værd at følge? 
Hvis bogen stadig eksisterer, må den findes i en privat bogsamling.
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Melodisamlingen til Bibelhistoriske sange om den gamle og den nye pagt, samlet og 
udgivet ved Marie og Jørgen Glenthøj. Forlaget BHS 1991.

Melodisamlingen fremstår i almindelig bogform, højere end den er bred, hvad der gør den 
lidt vanskelig at have stående opslået på nodepulten. Nodetrykket er noget mindre end 
almindelig koralbogsstørrelse, men tydeligt og med kun få fejl (noder, der står forskudt over 
hinanden). Bogen besidder et fyldigt register med bl.a. kildefortegnelse, fortegnelse over ikke 
anvendte melodier til de benyttede tekster samt versemålsregister. Dertil kommer et meget 
oplysende forord; man forstår, der ligger et grundigt arbejde bag udgivelsen af både tekstdel 
og melodisamling og et prisværdigt, stærkt ønske om at medvirke til at genoplive brugen af 
bibelhistoriske sange.

Af omkring 50 komponister er de hyppigst repræsenterede ældre komponister: Th. 
Aagaard med 37 ud af 186 melodier, L.M. Lindemann 21, J.P.E. Hartmann 13, Chr. Barnekow 
11, Th. Laub 11, H. Matthison-Hansen 6, C. Nielsen 6 og O. Ring 6. Til samlingen er 
nykomponeret 24 melodier, 16 udvalgt ved en komponistkonkurrence og 8 skrevet på 
opfordring af bedømmelseskomitéen.

Der er tilsyneladende sket et større skred mellem de melodier Barnekow, Hartmann og 
Matthison-Hansen skrev i 1860,erne og Aagaards og Laubs fra 1920-30'erne, end der er sket 
fra sidstnævnte til de melodier, der er skrevet i 1990.1 de sidste år er vi dog igen ved at åbne 
ørerne for den romantiske melodi, som jo unægtelig, hvad også viser sig i denne samling, 
virker tættere forbunden med den jævnaldrende tekst og samtidig mere overbevisende i både 
melodik og harmonik end den mere kantede og kirketonalt prægede, vi møder hos f.eks. 
Aagaard. En komponist som Peter Møller synes at tage konsekvensen med mere Barnekow- 
end Aagaard-inspirerede melodier ("Samson var træl i Filisternes land"). Henrik Colding- 
Jørgensen skriver mere nutidigt med brug af uopløste dissonanser og skiftende taktarter 
("Frelseren i sin moders by") på linje med Lars Kr. Hansen, hvis melodi "Petrus, Paulus og 
Johannes" egentlig er ret tonal, men hvis harmonisering nok skal få den syngende til at tro, 
den er mere kompliceret end den er. De øvrige komponister, der næsten alle også er 
organister, skriver enkle, regelmæssige melodier, nogle med mere eller mindre fri 
akkordbehandling; Axel Madsen fomøjer med en slangeformet melodi til "Slangen i bugter". 
Om nu Påskesekvensen og "Krist stod op af døde" hører hjemme i en samling med 
bibelhistoriske sange kan vel diskuteres. Satsen til den gregorianske melodi er af Axel 
Madsen; ved akkordskiftene er der tilstræbt en tekstbetoning, der i mine øren modarbejder 
melodiens flydende karakter og fremhæver problemerne ved at synge gregoriansk på dansk, 
eller for den sags skyld overhovedet synge oversat tekst.

Udgiverne har valgt kun at redigere lidt i de kompakte klaversatser af f.eks. Barnekow 
("Samson var træl i Filisternes land"), resultatet er en sats, der ikke er helt let at spille, men 
som glæder så meget desto mere, hellere det, end at tynde for meget ud som man ser andre 
steder.

Initiativet er godt; hvor nemt er det ikke et have en enkelt bog i hånden end at skulle 
støve melodierne op i forskellige samlinger fra de sidste 100 år eller mere, gid vi så i skoler 
og forsamlinger kunne få de bibelhistoriske sange lidt tættere på end den periferi, de nu 
ligger i. Vi må genopfinde en sammenhæng, hvor vi igen kan glæde os over at nærme os 
bibelhistorien fra flere sider.

Birgitte Ebert
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