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På Moria bjerg
(1. Mos. 22,1-19)

S\Xk<r<. cLua.

1. Hvem er den Gud, der af Abraham kræver, 
at han skal ofre sin eneste søn?
Hvem er den Gud, som sit billede væver 
uden at svare den klagende bøn, 

når Abraham går til sit Moria?

2. Hvem er den Gud, der har mod til at prøve 
menneskers tro med umulige krav?
Hvem er den Gud, som sit barn vil bedrøve, 
så det må grædende se mod en grav, 

når Abraham går til sit Moria?

3. Du er den Gud, der har gjort, hvad du kræver, 
ofret i troskab din eneste søn.
Du er den Gud, som dit billede væver, 
og tog til hjerte den klagende bøn, 

da Jesus gik op til sit Moria.

4. Du er den Gud, der har ret til at prøve 
troen, men gør, at den dog kan bestå.
Du er den Gud, som din søn lod bedrøve, 
for at dit folk skulle frelsen opnå,

da Jesus gik op til sit Moria.

5. Du er den Gud, der kan kræve, vi slipper 
alt det, vi elsker, fordi det er dit.
Du er den Gud, der vil se os som klipper, 
søger vor styrke, men stiller os frit, 

når vi skal gå op til vort Moria.

6. Du er den Gud, som vi aldrig udgrunder, 
frygtelig, varsom, ufattelig, viis.
Kom, gør os stærke, og skænk os det under, 
at vi i modgang kan synge din pris, 

når vi skal gå op til vort Moria.
Holger Lissner 1993-97
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Skyen kommer med sin skygge
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1. Skyen kommer med sin skygge, 
skjuler solens varme glød,
det biir køligt, vores lykke 
knuses af den kolde død.
Alt det dejlige, vi havde, 
er nu fortid, minder blot, 
men vi takker dig, vor Skaber, 
at du gav det. Det var godt!

2. Gud, vi fatter ikke døden, 
den er fremmed, den er blind, 
slår tilfældigt ned iblandt os, 
pletter hver en elsket kind.
Selv din Søn har kendt dens kulde, 
mærket den i marv og ben, 
han har stønnet i dens favntag 
og blev lagt bag gravens sten.

3. Men i dag vi smykker døden, 
kistens låg er lukket i, 
blomster prøver på at glæde, 
selv om glæden er forbi.
Gud, i dag må sorgen tale 
ud af savnet i vort bryst, 
først når den har udtømt smerten, 
er vi åbne for din trøst.

4. Det er sagt, at du en morgen 
sprængte stenen fra hans grav, 
at din Søn stod op til livet
og et stædigt håb os gav 
om, at det, som er umuligt, 
er en mulighed for dig.
Som han lever, skal vi leve.
Selv i døden har du vej.

5. Gud, så lad os kende håbet, 
se, at skyen driver bort, 
mærke, dødens greb kan løsnes, 
og at natten bliver kort!
Lad det ske, for den, vi elsker! 
Lad det ske for os engang!
Bær os gennem denne smerte, 
så vort håb biir takkesang!

Holger Lissner 1997
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Nu er det vinter
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1. Nu er det vinter her i mit hjerte, 
mit hjerte fryser og må sig hærde, 
for kulden bider og trænger ind, 
og trænger ind i mit nøgne sind.

3. Der vokser frostblomster på min rude, 
min rude skjuler alt liv derude, 
og det er næsten, som jeg må dø, 
må dø, hvis ikke det snart biir tø.

2. Der fyger sneflager i mit indre,
mit indre knuges af hvide vintre, 
og modet i mig biir gråt som sten, 
som sten, der isner til marv og ben

4. Dog, det biir forår, og vi får sommer, 
får sommerdage, når Kristus kommer. 
Da gror der blomster ved Livets flod, 
ved Livets flod ser vi: Gud er god!

5. Og da skal alle, som nu må græde, 
må græde utrøstet, finde glæde, 
for i Guds rige er sol og fred, 
og freden lyser i evighed.

Holger Ussner 1990.95
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HOLGER LISSNER

Min vej til salmerne

Krybskytten i Salmeskoven
Det er med en vis beklemmelse, at jeg efterkommer redaktørens opfordring til at 
fortælle noget om mit arbejde med at skrive salmer. For mange års færdsel på disse 
jagtmarker har lært mig, at det gælder om at dukke sig. På forhånd at indrømme, at 
det, som jeg kan frembringe, kun når Kingo og Grundtvig til sokkeholderen. Den 
indrømmelse skal til i god Kierkegaardsk forstand. For Janteloven gælder om noget 
sted i Salmeskoven.

På den anden side er det ikke svært at komme med den indrømmelse. For jeg kan 
da godt se begrænsningen i mine vers, og salmetraditionen er stor og imponerende. 
Hvad der generer mig mere, er, at dens kustoder er så nidkære. At de mål, de måler 
de nye salmer med, tilsyneladende kun bruges på de nye salmer, og slet ikke på den 
store mængde af gamle salmer i salmebogen. Det har kritikken af salmebogs
tillægget tydeligt vist. De skriver og taler, som om det var en helligbrøde mod de 
store digtere, at en lille sangskriver vover sig frem med sine vers. Man føler sig 
næsten som krybskytte i salmeskoven, når man vover sig frem. Det sikreste er i 
hvert fald ikke at kalde dem salmer, men at finde andre benævnelser: viser, 
kirke viser eller sange.

Men hvordan kan det krænke skoven, at der kommer en underskov? Den spirer 
jo af de frugter, de store træer frembringer, og de store træer kvæler nådesløst de 
små træer, der ikke finder deres egen lysning. Det behøver den ikke skovbetjentene 
til. Tiden vil nådigt sortere alt det fra, som ikke selv finder en plads i solen.

En tradition, som ikke udvikles, visner og dør. Derfor vil der stadig blive skrevet 
nye tekster og melodier, fordi hver generation har sine digtere og komponister, der 
har behov for og lyst til at sige tingene på deres egen måde. Og vi bygger alle på 
vore forgængere. Men hver gang nogen finder nye måder at sige tingene på, vil der 
være kustoder, der vrisser: "Dette er ikke en salme! Den er ikke slidstærk! Det er 
ikke kirkens sprog!" "De har ikke den egenskab, som bør ventes af salmer. Den 
første har ikke en gang en bekendt melodi, og alle indeholde dels uforstaaelige, dels 
smagløse steder", som biskop Munter skrev om Grundtvigs gendigtning af den 
gamle dagvise "Den signede dag".

Men virkeligheden er, at hver gang der skrives salmer på en ny måde og 
menigheden tager dem til sig, så bygges der et nyt kammer på kirkens salmehus. 
Grundtvigs salmer byggede en hel fløj på. Og den var så stor og herlig, at det 
varede længe, før der var behov for flere fløje til huset.
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Men det behov er vi nogle, der har her i slutningen af det 20. århundrede. Ikke 
fordi de gamle salmer ikke er gode, men fordi ikke alle gamle salmer klarer tidens 
gang lige godt, og fordi vi har brug for at synge salmer, der får vore hjerter til at 
synge.

Salmer er brugsdigtning. Vi, der skriver salmer, skriver de sange, vi selv 
mangler; og vi skriver, fordi vi skal holde gudstjeneste i overmorgen og i os selv 
mærker afstanden mellem de gamle salmers sprogtone og det, vi selv ønsker at sige. 
Vi skriver, fordi vi kan se og høre på vore menigheder, at de er fremmede over for 
nogle af de givne store ord og toner. Der er sket meget i verden, i teologien og 
musikken og det danske sprog, siden Grundtvig døde, og siden Den danske 
salmebog udkom.

Begyndelsen
For mit vedkommende begyndte det med, at jeg spillede til morgensang på 
Mariaforbundets praktisk-sociale kursus og kunne mærke elevernes 
fremmedgørelse over for salmetraditionen. Det var sidst i 1960'eme, hvor 
morgensangstraditionen var ved at dø over hele landet, fordi den stod stille, mens 
menneskene flyttede sig, og derfor ikke uden videre kunne blive de unge 
menneskers sang.

Men det spirede rundt om. På gudstjenestefejringens og salmesangens område. I 
Tyskland vandt Martin Schneider i 1963 en salmekonkurrence med "Danke", "Tak, 
Gud", som måske ikke er det store mesterværk, men den havde noget, der kunne få 
et ungt menneske til at spærre ørerne op og blive glad. Jeg vil aldrig glemme den 
første gang, jeg oplevede den. Det var ved en musikgudstjeneste i Messiaskirken, og 
jeg blev så glad, så jeg måtte løbe til S-togsstationen, da jeg skulle hjem, for at få 
glædens energi ud. Tænk, at man kunne synge sådan i kirken! Tænk, at salmesang 
kurme virke så befriende! Det havde jeg ikke oplevet før.

Jeg var vokset op i et præstehjem med en mor, der skrev vers, og en far, der som 
hospitalspræst på Rigshospitalet blev forvandlet fra en højkirkelig præst, der 
elskede at synge gregoriansk, til en præst, der gik ned fra prædikestolen og 
prædikede fra gulvet for at være på højde med menigheden og talte meget om 
sækulariseringen, og om, hvordan kirken skulle tale til det moderne menneske. Vi 
drillede ham med, at han havde en knap på skrivemaskinen, der kunne skrive "det 
moderne menneske". Længe før Seidelineme var færdige med deres 
bibeloversættelse, prøvede vi sammen at oversætte epistlerne til nu-dansk.

Jeg kendte traditionen, sang i Københavns Drengekor, hvor vi ligesom i 
historieundervisningen i gymnasiet så godt som aldrig nåede op til vort 
århundrede. For Bach, Handel og Haydn var jo så gode, så det var dem, vi sang igen 
og igen. Også der mødte jeg en verden, der for det meste vendte ryggen til vor egen
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tids musik, fordi den havde fundet noget, der var så dejligt, at der ikke var større 
grund til at søge noget andet.

Men som lærer og stud. theol. og kirkesanger i Rigshospitalets kirke var jeg sat i 
gang med at søge det sprog og den salmetone, der kunne få mig selv og eleverne til 
at synge af glæde. For der skete så meget i de år. På universitetet oplevede jeg 
dønningerne af studenteroprøret, selv om jeg ikke havde tid til at gå op i det. Jeg 
havde arbejde, kone og bøm. Men eleverne spillede Beatles, og det var tydeligt, at 
der skete noget helt nyt omkring os. Det kunne kirken da ikke bare lukke øjnene for. 
Eller kunne den?

Professor Skydsgaard kom hjem fra det andet Vatikanerkoncil og fortalte i sine 
forelæsninger, hvad der skete i Rom, og mine søstre i England fortalte om biskop 
Robinson, der vakte stor opmærksomhed med sine bøger "Honest to God" og 
"Exploration into God". Hvordan han prøvede at formulere den kristne tro for 
mennesker af i dag. De bøger læste jeg, og forskellen til de tyske støvede 
kommentarer og nogle af de dræbende kedelige forelæsninger på universitetet var 
slående. Det kunne altså siges på en anden og meget mere vedkommende måde, så 
vi fornemmede, at det også drejede sig om liv og tro i vor tid.

Jeg opdagede, at i Sverige var der en digter ved navn Anders Frostenson, der 
skrev salmer på en ny måde, selv om jeg ikke rigtigt kunne identificere mig med 
hans sprog. Der var også Tore Littmarck, som skrev viser om tro og tvivl, og de 
udtrykte noget af det, jeg selv tænkte. Og i England gik Sidney Carter rundt med 
sin guitar og skrev viser om kirken og Kristus. Hvad var mere naturligt end at 
prøve på at oversætte disse sange, eller skrive nogle i samme stil. Mor oversatte 
"Dansens Herre", som jeg siden forbedrede, og jeg oversatte "Every star shall sing a 
carol", som blev til "Syng hver stjerne, syng af glæde" (Løgumklostersangbogen 18). 
Sådan begyndte det for mit vedkommende, i 1969.

Og jeg fandt ud af, at det var svært. Jeg plumpede prompte i. Omkvædet lyder: 
Man above, man below, 
holy is the name I know.

Det oversatte jeg først "Gud er der, vi er her. Han er evigt Den, Der Er". Men det 
varede selvfølgelig ikke længe, før én gjorde mig opmærksom på, at salmen 
handlede om Kristus, om inkarnationen, og så måtte jeg ændre den til 

Gud af Gud, mand af jord, 
han er den, på hvem jeg tror.

Tonen var en anden, verdensbilledet var et andet, og det var der noget sært 
befriende i, men var det noget, der kunne synges i kirken? Jeg fik også fat i nogle 
engelske hefter med guitarsalmer, og jeg spillede og spillede og fik lyst til også selv 
at forme melodier i den stil.
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Bysalmen
I efteråret 1970 udskrev Kristeligt Dagblad sin salmekonkurrence. Jeg var flyttet 

til Fyn for at samle mig om at læse til embedseksamen, og ind imellem læste jeg 
Harvey Cox' "The Secular City". Hvor tit havde jeg ikke hørt far tale om, at vi var 
på vej mod en bykultur, og at hvis kirken ville tale til bymennesker, måtte den 
bruge billeder fra byen. Så jeg satte mig for at lave en pendant til Sundells "Du gav 
mig, o Herre, en lod af din jord". Det blev til "Du gav os, o Herre, vort arbejde her", 
på samme melodi:

1. Du gav os, o Herre, vort arbejde her 
i storbyens larmende vrimmel, 
du gav os en bolig, hvor alt, hvad vi ser, 
er snavsede mure og skorstenes hær 
og øverst en plet af din himmel.

Vi fatter det knapt, 
at du har den skabt, 

men du er os nær i dens vrimmel.

2.1 hverdagens tempo vi jages af sted 
og længes mod stilhed og hvile, 
i fritidens frihed vi får ingen fred, 
for stadig sekunderne hvirvler os med, 
og med må da tankerne ile.

Men glemmer vi dig, 
du glemmer os ej, 

hos dig falder tanken til hvile.

3. Vi fyldes af indtryk hver eneste dag, 
dit ord er kun ét iblandt mange,
vi formes og præges i tanker og smag 
af magter, der fremmer bevidst deres sag 
ved menneskers viljer at fange.

Men du gør os fri 
fra al dæmoni, 

du skaber dig tjenere mange.

4. Så lær os at leve, som du har bestemt, 
at livet i byen skal være,
og send os til alle, der føler sig glemt.
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fortravlet og ensom, forpint og beklemt, 
at med vi på byrden kan bære.

Ja, brug os som bud 
for dit ord, o Gud, 

at alting må ske til din ære.
1970

Til min undren og glæde vandt jeg 1. præmien, og kom i fjernsynet - og lukkede op 
for kritikken. Det var ikke så meget de omvendte ordstillinger og det gammel
modige "ej", men teologien, der blev kritiseret, og det var nok så interessant. For 
hvordan kan man skrive salmer om byen? Skal man være samfundskritisk (det var 
jo in i de år), eller positiv over for den bykultur, som flere og flere vælger? Den 
problemstilling har jeg bakset med siden.

Jens Glebe Møller skrev i et foredrag: ""At med vi på byrden kan bære" - hvor 
fromt og gudhengivent, ja, og hvor resigneret. Her er ingen utopi, intet håb - ingen 
samfundskritik. "Så lær os at leve, som du har bestemt, at livet i byen skal være". 
Og hvordan er så det liv? Hvordan er livet på Nørrebro og Vesterbro eller i de 
grufulde kaserner i forstæderne! Det er, som det er, og vi skal lære at leve det. At 
Vorherre kunne have andre ideer om, hvordan livet i byen skulle være - eller at der 
overhovedet ikke skulle være storbyer, som dem, vi kender - den tanke ligger langt 
uden for salmens fromme én-dimensionelle horisont". (Håbet som korrigerer vor 
samfundstænkning, foredrag på 4. nordiske social-etiske konference 3.6.71 på Breidablik, 
duplikeret manuskript)

Jeg blev meget forbavset, for jeg syntes netop, at jeg havde kritiseret byen med de 
snavsede mure og skorstenes hær, som hindrer os i at se ret meget af Guds himmel. 
Jeg havde jo netop sagt, at det var svært at se, at den skulle være Guds skaberværk. 
Og sidste vers af salmen rummede for mig netop tanken om, at byer må kunne 
bygges meget anderledes, og at vi må se at finde ud af at skabe fællesskaber i byen, 
så mennesker ikke blev så ensomme og isolerede, som jeg havde oplevet det.

Selvfølgelig kan vi betragte byen som et syndefald, ligesom Babelstårnet står som 
et symbol på byers vokseværk og fremmedgørelse. Og så må vi skrive negativt om 
den. Men mange mennesker er glade for at bo i byen. Jeg havde også selv været det 
i de tyve år, jeg havde boet i København. Og det nye Jerusalem er en by. Så Bibelen 
begynder med en by, som vil sig selv og går til grunde, og slutter med en vision af 
en by, der er efter Guds vilje og bliver stående. Den vision syntes jeg nok skulle 
kunne korrigere vor samfundstænkning.

Men det var åbenbart ikke sagt klart nok. Og dog, hvor konkret og politisk kan 
en salme blive uden at miste den poetiske rummelighed? Ikke ret meget. Alligevel
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havde Glebe Møller sat en tom i mit kød, og siden prøvede jeg at omarbejde det 
første og sidste vers:

1. Du gav os med glæde din dejlige jord 
med marker og blomstrende enge, 
men vi bygger byer, hvor ensomhed gror, 
hvor himlen er lille, og tomheden stor, 
og alt råber højlydt om penge.

Og dog er du dér, 
og håbet vi ser:

et græsstrå kan asfalten sprænge.

4. Så lær os at bygge en by, hvor dit ord 
er lov for, hvordan den skal være, 
hvor mennesker leger og trives og gror 
og søger og finder den ensomme bror, 
og alle er med til at bære.

Ja, byg du vor by, 
så livet på ny

kan blive en sang til din ære!
1981

Men var det bedre? Nej, lød det fra anden hold. Nu har du sluppet tanken om byen 
som Guds sted. Hvis Guds spor kun er græsstrået, der sprænger asfalten, så er Guds 
værk kun at finde i naturen og ikke i kulturen og de menneskelige fællesskaber, der 
virkelig findes og trives i byerne. Så er byen ikke mere vores sted.

Så det endte med, at jeg i 1996 igen vendte tilbage til det oprindelige vers 1, dog 
med en anden slutning:

1. Du gav os, o Herre, vort arbejde her 
i storbyens larmende vrimmel, 
du gav os en bolig, hvor alt, hvad vi ser, 
er snavsede mure og skorstenes hær 
og øverst en plet af din himmel.

Her har vi vort hjem, 
og liv bryder frem, 

når du er os nær i dens vrimmel.

Og for nu at gøre dette emne færdigt, skrev jeg i 1990 endnu engang om byen, i 
anledning af, at PDF skulle indvie sit nye center for byarbejde på Rysensten skole:
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1. Gå gennem byens lange lige gader, 
du sommerlyse Helligånd,
stryg ømt hen over slidte, grå facader, 
og rør de trætte smilebånd, 

så troen gror, 
og håbet bor,

hvor dørene biir åbnet for de andre.

2. Smut ind i vore smalle trappegange, 
septembermilde kærlighed,
og syng om Gud for dem, der sidder bange, 
og dem, hvis mod blev slået ned, 

så triste ler, 
og blinde ser,

at livet stadigvæk er værd at leve.

3. Blæs ny luft over alle byens pladser, 
du vinterklare sandheds ånd,
træng ind i magtens grå kontorpaladser, 
og tænd os med Guds egen hånd, 

så vores by 
med lys på ny
kan smykke sig i glæde til Hans komme.

4. Kom til os, hvor vi frygter for hinanden, 
du forårskåde skabermagt,
forkynd, at Jesus Kristus er opstanden 
og venter os, som han har sagt, 

så vi går ud 
i tro på Gud

og lever uden frygt i nådens sommer.

Men igen måtte jeg spørge mig selv, om ikke jeg er blevet for meget landmenneske 
til at kunne skrive bysalmer. Jeg har ikke den rette kærlighed til at skildre byen 
indefra som f.eks. den norske gadepræst Hans Olav Mørk:

1. Jeg elsker dig, by, din parker, som suser og glitrer.
Jeg elsker dig, by, som du strækker dig dovent i solen.
Jeg elsker dig, by, som du ånder imod mig i nat, 
mens duftene stiger fra regnvåde gader i mørket....

Men jeg frygter dig, by, 
jeg frygter de blanke facader, 
ja, jeg frygter dig by, 
jeg frygter de natsorte gader,
og jeg frygter at synke til bunds i dit flimrende lys, 
og at glemme mit hjerte igen 
bag et udstillingsvindue.

Gud, er du til, så tal til mig nu her på gaden.
Vær bag et blik, som tør møde mit lydløse skrig.
Vær mig en hånd, som kan finde min hånd midt i mængden. 
Kom mig i møde, og gør, at jeg genkender dig, 
hvis du er der.

(Beklager, jeg kan kun finde min danske oversættelse!)
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Løgumklostertiden 1971-79
11971 blev jeg cand. theol og fik ansættelse på Løgumkloster Højskole. Jeg skulle 

undervise i troslære, bibelfag og musik. Jeg blev kollega til Jens Rosendal, som 
havde vundet 2. præmien i salmekonkurrencen med salmen "Skaber, som engang 
sig bøjed så dybt imod støvet". Han lærte mig, hvad det grundtvigske er. Og snart 
efter blev Peter Møller organist i Løgumkloster og blev knyttet til højskolen. Og han 
lærte mig at dirigere, han rettede mine første spæde forsøg på at skrive melodier og 
åbnede ind til ukendte, spændende klange af musik.

Det var et frugtbart sted at komme. Her kom unge mennesker, både kirkelige og 
ukirkelige, som højskoleelever; på musiklinien boltrede vi os med korsang, orgel
spil, sammenspilsgrupper og sangtimer, jeg skulle holde foredrag om det, der 
interesserede mig, og her begyndte vi snart under ledelse af forstander Jens Kristian 
Krarup at bygge den kortkursusvirksomhed op, som Løgumkloster højskole er 
kendt for, og hvorigennem vi fik berøring med store dele af dansk kirkeliv. Vi holdt 
kurser for menighedsrådsmedlemmer, organister, kirkesangere, gravere, søstre og 
nonner, diakoner og andet godtfolk.

Her var stedet, hvor vi kunne eksperimentere med nye salmer; for folk, der er på 
kursus, vil gerne prøve "en bitte nyt"som fynboerne siger. Her kunne vi til 
morgensangen og i sangtimeme synge Davids salmer, Aastrupsalmer, kirkeviser, 
bømesalmer, og vore egne sange og salmer uden at spekulere på, om gamle fru 
Jensen syntes, det var for meget, og denne enestående mulighed for i praksis at 
prøve, hvordan en ny salme er at synge, hvor svær den er at lære, hvordan 
forskellige mennesker hører den og tager den til sig, gav os meget gode muligheder 
for at arbejde os frem mod en salmetone, som vi selv kunne stå inde for.

I 1972 indbød højskolen til en konference om de nye salmer. Vi inviterede en 
række af dem, der prøvede at skrive nye salmer, og nogle af kritikerne fra Dansk 
kirkesang for at få en samtale i gang.

Konferencedeltagerne begyndte straks at grave skyttegrave. Mogens Hansen 
kom med 20 teser om salmesang som menighedsfunktion, som måtte rive laubia- 
nerne i næsen. Organist Hans Krarup talte om "Hvilken fremtid har den laubske 
kirkesangstradition som menighedsfunktion", og K.L.Aastrup holdt sit foredrag 
"Om at skrive salmer i Grundtvigs fædreland" (Se Hymn. Medd. 1973,nr.l). Så var

Men da deltagerne blev sendt i grupper med konkrete, anonyme tekster og 
melodier, viste det sig, at uenigheden ikke var så stor endda. Så kunne de godt blive 
enige om, hvad der var godt, og hvad der var skidt. Uenigheden gik snarere på, 
hvem af dem der alligevel ville bruge de mindre vellykkede salmer. Om de måske 
havde en kvalitet i at være et nutidigt udtryk, og om det kunne opveje nogle af de 
poetiske mangler. Morsomt var det at opleve, at en salme af Olov Hartman blev
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kritiseret voldsomt, hvad den vist ikke var blevet, om deltagerne havde vidst, at det 
ikke var en ungdommelig klamphugger, der havde skrevet den, men den kendte 
digterpræst Olov Hartman. Desværre havde vi valgt at frede K.L.Aastrup og tog 
ikke nogle af hans salmer med, så han slap for at få kritik, mens jeg ikke slap, hvad 
der selvfølgelig ikke var så morsomt, når jeg nu også var leder af diskussionen. Men 
det var lærerigt.

Sådanne samtaler, kritikken og mødet med personligheder som K.L.Aastrup og 
Britt Hallqvist og på en senere konference om bømesalmer med Lars Åke Lundberg 
gav inspiration til at fortsaætte salmeskriveriet, og i 1973 besluttede vi lærere på 
højskolen os til at udgive "Løgumklostersangbogen" "Salmer og viser fra vor tid". 
Vi kaldte den ikke et salmebogstillæg, for som højskole tog vi også nogle sange og 
viser med, som aldrig kunne komme med i et salmebogstillæg, men salmedelen af 
den var reelt et bud på, hvad der kunne stå i et salmebogstillæg på det tidspunkt. 
Og det har også vist sig, at den fik sin betydning.

På det tidspunkt var det stort set kun den forkætrede røde "Salmer", udgivet af 
bøme- og ungdomskorpsene, samt Aastrups "Udvalgte salmer", der præsenterede 
de nye salmer, og de var langt fra hinanden. Vi valgte en række salmer ud, som vi 
syntes kunne overvejes som et bud på Salmer og sange fra vor tid for voksne. Jens 
Rosendal og jeg fik lejlighed til at præsentere nogle af vore salmer og viser, og få 
dage før vi skulle aflevere manuskriptet, fik jeg fra Norge tilsendt prøveheftet 
"Salmer 1973". Og da jeg var fuldt optaget af at sidde og skrive noder og klippe og 
klistre siderne op, oversatte Jens Kristian Krarup i løbet af pinsedagene fem af de 
nye norske salmer, så de nåede med i sangbogen.

Vi tog også et udvalg af K.L.Aastrups salmer med, men det afsnit blev desværre 
stort set kun mit bud på, hvad der skulle med, da Jens ville have valgt helt andre ud 
og opgav at komme med sit bud. Det var en skam, for Aastrup og jeg ligger et godt 
stykke fra hinanden teologisk, mens Jens nok havde haft en bedre fornemmelse for, 
hvad der skulle have været med. Men sangbogen blev jo til i vores sparsomme fritid 
i hullerne mellem kurser og timer, og da vi skulle lave det hele selv, var der nok at 
se til.

Mest betydningsfuldt var Peter Møllers bidrag. Han var blevet organist i 
Løgumkloster i 1972 og var i en utrolig produktiv fase. Vi fodrede ham løbende 
med tekster, og i løbet af få måneder skrev han satser til 12 sange og komponerede 
22 nye melodier, som for mig at høre er noget af det mest nyskabende, der blev 
skrevet i de år af salmemelodier, og de fortjener at få en langt større udbredelse, end 
de fik. Mange syntes, de var lidt svære, men det var netop, fordi de havde dette 
anderledes, originale præg, selv om de i allerhøjeste grad stod på skuldrene af 
traditionen.
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Jeg har fortalt udførligt om dette, for disse erfaringer har sat dybe spor i mit 
videre arbejde med salmerne. For vi lavede ikke blot sangbogen, men brugte den 
igen og igen på højskolen, og jeg var tit ude at synge i menigheder og forsamlinger 
og på Danske kirkedage. Vi prøvede dem i praksis og indspillede alle sangbogens 
108 salmer på tre bånd med højskoleeleverne. Sådan gik sangskriveriet og den 
aktive brug af dem hånd i hånd.

Båstad 1978
11978 inviterede stiftsgården i Båstad til et nordisk salmeværksted, og jeg kom af 

sted sammen med Jens Lyster og Henning Blauenfeldt. Det var med nogen 
benovelse, vi tre danskere drog af sted for at mødes med kapaciteter som bl.a. 
Anders Frostenson, Harald Goransson, Britt G. Hallqvist, Svein Ellingsen, Eyvind 
Skeie, Trond Kvemo og Egil Hovland. Vi fornemmede stærkt, at Danmark var langt 
bagefter de andre nordiske lande, der havde salmebogskommissioner siddende og 
sådanne folk til at drive arbejdet. Hvad havde vi at bidrage med?

Ikke meget. Men vi lærte meget. Vi tog impulser med hjem, som satte sine spor i 
78-tillægget og i mit senere salmearbejde. Somme tider skal frø ligge længe i jorden, 
før den bliver vendt, så de kan spire.

Jeg arbejder sjældent hurtigt. De fleste salmer bliver langsomt slebet til, gennem 
gentagne rettelser, og derfor kom der ikke for mit vedkommende de store ting ud af 
salmeværkstedet. Men to salmer minder mig stadig om Båstad.

Jeg havde kort forinden skrevet salmen "Du fylder mig med glæde" (94-tillægget 
nr. 860). Oprindelig havde jeg haft Peter Møllers meget smukke melodi til en af Jens 
Rosendals sange "Og rammer vilde vinde" (se 12 danske sange, Edition Egtved, 1979) i 
hovedet, men den var jo Jens' melodi. Så en aften vovede jeg mig hen til Egil 
Hovland og spurgte, om han kunne tænke sig at skrive en melodi til den. Han tog 
den meget venligt med, og næste dag mødtes vi som sædvanligt sidst på 
eftermiddagen og præsenterede, hvad vi havde lavet. Eyvind Skeie stod op og læste 
"En dag skal Herrens skaperdrømme møte" med en kraft og lidenskab, så en lille 
usikker fynbo måtte spærre øjnene op. Det var en digter! Og så kom Hovland med 
sin melodi til min salme. Jeg var dybt beæret - og forundret. For det var slet ikke 
sådan, jeg havde forestillet mig, melodien skulle være. Men det har jeg oplevet 
adskillige gange, at de mest karakteristiske melodier tilfører teksten noget nyt og 
anderledes, og måske noget bedre, som vi tekstforfattere ikke havde forestillet os. 
Hvorimod de traditionelle, ukarakteristiske melodier nok tjener ordene ved ikke at 
skygge for dem. Men måske alligevel ikke tjener ordene ved at iklæde dem vadmel 
eller messehagel. Jeg ved stadig ikke rigtigt, hvad jeg skal mene om Hovlands 
melodi.
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Da 78-tillægget blev anmeldt i dette blad, skrev Laif Kayser: "855 "Du fylder mig 
med glæde" er interessant ved sin modale "åbne slutning i god pagt med teksten. 
De smægtende slutninger på 1. og 3. linje fylder mig dog med ligeså stor undren, 
som hvis Th. Laub var blevet gift med Isolde." (Hymn. Medd. 1979,1-2 s. 98).

Nogle måneder tidligere havde jeg også oversat Britt G. Hallqvists lille fine 
trosbekendelsessalme "Måne og sol". Og den sidste aften gik jeg ned på hendes 
værelse for at få den godkendt. Det var jo ikke alverden, der var ændret, men et par 
steder måtte jeg skrive noget andet, for at det blev dansk. Britt Hallqvist siger i 
omkvædet:

Herre, vi tacker dig.
Herre, vi prisar dig.
Herre, vi sjunger ditt heliga namn.

På dansk ville det være intetsigende at skrive "Herre, vi synger dit hellige navn", 
når meningen er 'lovsynger'. Så jeg skrev "Herre, vi lover dit hellige navn". Men det 
fik jeg ikke lov til. Det skulle være "synger". "Jamen, det hedder det ikke på dansk," 
indvendte jeg. "Hvis det ikke gør det, så må det se at komme til at hedde det, for det 
må du ikke lave om." Så det står der altså. Og vi ved jo godt, hvad meningen er.

Britts mand Sten var blevet syg og lå i sengen på værelset, og vi tog afsked med 
hinanden, lidet anende, at han skulle dø kort tid efter. Og således fik salmen "Måne 
og sol" endnu et associationslag, og det er ofte disse associationer, der gør salmer 
værdifulde for mennesker. Associationerne klinger med, når vi synger dem; vi 
hører det ikke, og dog hører vi det, for det er dem, der giver salmen deres store 
værdi for os. Når salmer er sunget ved mormors begravelse, eller ved lille Oscars 
barnedåb, dage, hvor sindet er vidtåbent og modtageligt, så bevæges vi, og det 
giver disse salmer noget, som nye salmer endnu ikke har, men først skal tilegne sig. 
Også det er en af grundene til, at nye salmer meget tit opleves som meget mindre 
ladede end de gamle.

Børnesalmerne
I de år blev jeg også involveret i at holde bømegudstjenester i Løgumkloster 

kirke, og det satte mig i gang med at skrive bømesalmer. Men også på det punkt 
rådede der stor uenighed. For er det rigtigt at give børnene enkle børnesalmer, som 
de kan lide at synge og forholde sig til? Vil de ikke blive for banale, salmer, de snart 
vil vokse fra? Gælder ikke stadig det gamle ord "Hvad man i barndommen 
nemmer, man ej i alderdommen glemmer", og at vi derfor hellere må bruge vore 
kræfter på at lære børnene de store salmer, de kan leve på som voksne og dø på?

Og parallelt med den diskussion kørte en anden om bømegudstjenesterne. Er det 
ikke forkert at holde gudstjenester særligt for børn? Er ikke alle gudstjenester i prin
cippet bømegudstjenester, fordi vi alle er bøm for Vorherre? Bliver det ikke nemt
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pop og underholdning, når man vil få børnene til at synes, at det er sjovt at gå i 
kirke?

"Hvorfor i alverden må disse børn og unge mennesker da ikke have lov til at 
vokse til noget! De bliver dog ikke ved med at være børn, og tilværelsen i det hele 
kan man dog ikke give dem med det samme. Ej heller kristendommen. Den og dens 
salmer vokser man til. Og mange modne mennesker når såmænd aldrig til bare en 
lille smule forståelse. - Lad dog børnene leve som børn. Lad dem fatte, hvad de kan 
af det lødige, og lad så resten ligge..." (Peter Riemann, Ugens krønike, Dansk 
Kirketidende 15. 4.1980)

Selvfølgelig forstår jeg godt Riemanns anliggende. Men vi var nogle, der følte, at 
der var langt fra Lindknud til de børn, vi arbejdede med. Vi stod over for børn, som 
kom fra hjem, hvor man ikke sang, hvor man ikke tog dem med til søndagsguds
tjenesterne. Og i de år døde morgensangen på skolerne over næsten hele landet. 
Hvordan skulle vi dog få en gudstjeneste til at fungere på de vilkår? Vi kunne godt 
se kvaliteterne i de gamle salmer. Vi kunne også godt bruge en håndfuld af dem, 
men følte alligevel, at afstanden mellem børnene og salmetraditionen var enorm. 
Både sprogligt og musikalsk. Og det virkede ikke overbevisende, når nogle fortalte 
om dette eller hint præstebarn, der elskede at synge "Alle mine kilder" eller 
"Blomstre som en rosengård". For vi oplevede kun, at de børn, vi stod overfor, slet 
ikke kunne læse de mange svære ord. Og ikke sang med.

I Børneåret 1978 bad bøme- og ungdomsorganisationerne biskopperne om at 
nedsætte en arbejdsgruppe, der kunne gennemtænke, hvad kirken havde at tilbyde 
børnene. Biskopperne svarede, at de kirkelige bøme- og ungdomsorganisationer 
selv kunne nedsætte en sådan kommission. Det skete i foråret 1979, kommissionen 
Bøm og kirke etablerede sig, og en af dens første frugter blev at nedsætte et udvalg, 
der skulle"samle og redigere et udvalg på ca. 50 salmer til brug ved bøme- og 
familiegudstjenester i det næste 10-år....Samlingen af bømesalmer skal udgives som 
et salmebogstillæg. Dog bemyndiges udvalget til at gøre det klart f.eks. i et forord, 
at kriterierne for valg af disse salmer er anderledes end for salmer for voksne." 
(Kommissoriet)

Jeg var netop blevet sognepræst i Sdr. Bjert ved Kolding, da jeg blev opfordret til 
at gå med i dette udvalg, og det kom til at fylde meget i mit liv og min bevidsthed 
de følgende år. For Riemanns indvending lå og murrede i sindet. Var det rigtigt at 
lave særlige bømesalmer? Ville det blive for tyndt? - Og dog, de verdslige 
børnesange har jo ikke taget noget fra de vægtige højskolesange. De lærer kun 
børnene at synge. Man læser jo heller ikke Shakespeare i underskolen, men venter, 
til de unge har nået en vis modenhed.

Udvalget, der kom til at bestå af Edith Aller, Margith Pedersen, Estrid Hessel- 
lund og min ringhed, gik i gang med at gennemgå de eksisterende bømesalmer. Vi
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søgte forgæves efter en kirkemusiker, der var åben over for den rytmiske musik og 
kunne og ville hjælpe os, men fandt ikke nogen, der kunne eller ville gå ind i det 
store arbejde, det trods alt var. Så vi måtte holde os til vore fornemmelser.

Det vil føre for vidt at fortælle om dette arbejde, men det førte til, at jeg oversatte 
en del fra svensk (de norske bømesalmer var gennemgående for fromme til at 
kunne bruges i Danmark), og jeg skrev også en række bømesalmer, eller rettere 
kirkeviser for at fylde nogle af de huller, vi fandt. Og resultatet kan ses i "Salmer og 
kirkeviser". Haase 1984.

Der sker noget underligt med en i sådan et salmebogsarbejde. Man begynder 
med nogle fornemmelser, og undervejs sker der gradvis en afklaringsproces, så 
salmer, vi tog ind i starten, blev sendt ud i kulden senere, mens salmer, vi for
kastede i begyndelsen, kom ind senere. Vi var heller ikke altid enige, men hvornår 
er en salmebogskommission det? Og vi var dog kun fire.

Et helt særligt problem var småbømssalmerne. Jeg holdt jo nu bøme- 
gudstjenester i min egen kirke, og oplevede, at børnenes gennemsnitsalder lå 
omkring 5-6 år, og det betød, at de fleste ikke kunne læse. Og når vi kun mødtes 3-4 
gange om året, så var det umuligt at bygge en tradition op. Så var vi næsten nødt til 
at synge ekkosalmer, og de må være enkle. Meget enkle. Men gjorde det noget? Små 
børn synger jo ikke med hovedet, men med kroppen. Korset må godt stå skjult 
mellem løv i det fjerne. Og dog er det kristendom, vi formidler, men mest inden for 
1. trosartikel, og kan det nemt blive for puttenuttet og idyllisk.

Vi opdagede også, at noget af det, vi manglede mest, var nye bibelhistoriske 
sange. Vi fire i udvalget syntes, at der var for langt til sproget i Grundtvigs bibel
historiske sange og til tonen i Thorvald Aagaards melodier. Så var der ikke andet 
for end at finde nogle eller skrive nogle selv. Og jeg opdagede, at jo enklere man 
udtrykker sig, jo tydeligere bliver tankerne og mere nærgående. Salmen kan ikke 
gemme sig bag sit kirkelige sprogs mystik.

En af de salmer, der fik ørerne i maskinen, var:

1. Den lille pige var bleg og stille, 4. 
og dødens skygger om munden lå, 
mens faren løb som en gal og ville 
ha' fat i Jesus for hjælp at få.

Dog den, der sætter til Gud sin lid, 
skal se. Gud kommer i rette tid.

Men Jesus ved det, og Jesus svarer:
"Jairus, frygt ikke! Tro på mig!
Død er hun ikke. Hun sover bare.
Hvis du kan tro, kan jeg hjælpe dig."

For den, der sætter til Gud sin lid, 
skal se. Gud kommer i rette tid.

2. Men da han fandt ham i folkeskaren, 
var der så mange, der stod rundt om, 
så håbet visnede straks for faren.
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Den ler dog bedst, den, der ler til sidst.



var det for sent, at han til ham kom?
Dog den, der sætter til Gud sin lid, 
skal se. Gud kommer i rette tid.

3. Med ét han mærker en hånd på armen, 
og uden ord han det værste ved:
Nu er hun død. Han biir kold trods varmen. 
Gør ikke Jesus ulejlighed!

Dog den, der sætter til Gud sin lid, 
skal se. Gud kommer i rette tid.

og deres latter de snart fortrød.
For den, der sætter til Gud sin lid, 
skal se. Gud kommer i rette tid.

6. Den lille pige er bleg og stille, 
da Jesus står i det mørke rum.
Men døden viger, når Jesus siger:
"Stå op, min pige! Talita kum!"

For den, der sætter til Gud sin lid, 
skal se. Gud kommer i rette tid! 

1982. 96

For hvor tør jeg dog sige, at Gud altid kommer i rette tid? Og "Hvis du kan tro, kan 
jeg hjælpe dig"? Var det ikke at sige til dem, hvis bøn ikke blev hørt, at det var, fordi 
de ikke troede nok? Heldigvis var jeg på sommerferie, da Johannes Johansen stillede 
disse spørgsmål i en randbemærkning i Kristeligt Dagblad, så det blev Edith Aller, 
der måtte svare, og gjorde det ved at stille modspørgsmålet: er det ikke Gud alene, 
der afgør, hvornår "rette tid" er? Og ved at henvise bl.a. til Grundtvigs vers:

Thi da Guds Søn med freden kom, 
det var kun tro, han spurgte om; 
for den, og ej for verden al,
Guds nåde og Guds fred er fal. (487,6)

Og hvad var det, Jesus sagde til Jairus: "Frygt ikke, tro kun!"
Det gælder jo ikke bare min vise, men også mange af salmebogens tekster, at de 

er meget mere troende end vi. Alligevel synger vi dem, når livet trykker os og vi 
ikke aner, hvad vi skal stille op med vores sorg og tvivl. Vi synger dem for at synge 
os ind mod troen, for at øve os i at tro det, de siger.

Præstegerningen i Sdr. Bjert
Men nu var jeg som sagt blevet præst og måtte til at arbejde med Bibelens tekster 

på en helt anden måde. Og set i bakspejlet kan jeg godt forstå, at de fleste salme
digtere er præster. For arbejdet med at skrive prædikener lejlighedstaler og bønner 
er en ideel forudsætning for at skrive salmer.

Engang i 1960'eme lå forfatteren Willy August Linnemann på Rigshospitalet, og 
min far, hospitalspræsten, spurgte ham, hvorfor der var så få salmedigtere. Linne
mann svarede: "Jeg tror, det skyldes, at man først kan skrive salmer, når man har 
passeret de 50, og de fleste lyrikere holder op med at skrive digte, før de når de 50." 
Der er nok noget om det. Men han kunne også have tilføjet, at det er de færreste 
salmedigtere, der ikke er teologer og har lært at bruge sproget på prædikestolen
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først. Mange salmer er koncentrater af en eller mange prædikener. Og så skal man 
have prædiket en årrække, eller have lyttet til prædikener en årrække, før man kan 
skrive salmer.

Vel har jeg skrevet lejlighedssange og salmer jævnt hen hele tiden, men jeg kan 
se, at salmesproget ikke melder sig straks. Og jeg skal være den første til at erkende, 
at ikke alt, hvad der er udgået fra mit skrivebord, var lødigt. Men jeg skrev de 
salmer og sange, jeg stod og manglede, og blev ved trods dårlig kritik og sigende 
tavshed med en sær stædighed og erkendelse af mit talents begrænsning. For jeg 
var fanget ind af det, og det blev jo brugt.

Kollekterne
Da jeg skulle til at holde gudstjenester, havde jeg det overordentligt skidt med at 

skulle stå og læse Veit Dietrichs kollekter. Sproget og teologien var ikke mig, og 
derfor begyndte jeg straks at revidere bønnerne, lidt efter lidt, og det endte med den 
kollekt-række, som nu står i Nadverbogstillægget. Se herom Præsteforeningens Blad 
1990/8.

Arbejdet med kollekterne adskilte sig sproglig ikke så meget fra arbejdet med 
salmerne. Vel skulle de ikke rime, men sprogrytmen, ordenes klang og bønnens 
særlige rum var det samme. Og godt hjulpet af Ingrid Schrøder Hansen, som har 
været en god samtalepartner og kritiker gennem årene, lærte jeg at se, hvor jeg 
forfaldt til at tale ringe om mennesket, som om Gud blev større af det. Jeg lærte, at 
der er stor forskel på, at sige: "Du kender vor selvtilfredshed, der får os til at 
dømme andre. Du ser vor fortvivlelse, der får os til at dømme os selv", og at sige 
"Se i nåde til os, når vi i selvtilfredshed dømmer andre! Forbarm dig over os, når vi 
i fortvivlelse dømmer os selv". (12. s.e.Trin.) Det lille "når" drejer sætningen fra at 
være en generel beskrivelse af os til at være en beskrivelse af en situation, som vi 
igen og igen falder i.

Det, der skal udtrykkes så kort og klart, skal også gennemtænkes klart. Og igen 
var betingelserne, at jeg skrev, fordi jeg skulle holde gudstjeneste i morgen. Som 
regel blev kollekterne skrevet og bearbejdet sidst på lørdag aften, når prædikenen 
var skrevet og tankerne så nogenlunde på plads. Og da var jeg tit træt. Men 
undertiden kan en linie fødes, når hjernen er træt og underbevidstheden får mæle.

Kollekterne tog meget af min tid i de år, hvor de skulle færdigredigeres, og det 
blev til færre salmer. Det er svært, når man som jeg har lyst til så mange ting, at få 
den fred og ro, der skal til at skrive salmer.
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1993 studieorloven
Derfor var det af uvurderlig betydning for mig, at jeg i foråret 1993 fik tre 

måneders studieorlov til at skrive salmer. Jeg var spændt på, om jeg kunne skrive 
salmer på kommando, når jeg nu fik fri til det. Det blev et meget frugtbart år.

Vi købte min kone fri fra skolen, pakkede bilen og kørte til Italien en måned. Og 
mens hun malede akvareller, sad jeg og digtede med Amalfis og Toscanas bjerge på 
nethinden.

Det var påske, jeg skulle ikke prædike, så jeg satte mig for at skrive mig igennem 
lidelseshistorien. Og jeg valgte Carl Nielsens melodi "Er du modfalden, kære ven", 
et stramt 8 6 8 6 jambisk versemål, hvor alle linier har trykstærk udgang. Det giver 
ikke meget plads at røre sig på. Men der er noget i den melodi, der både rummer 
lidelsen og fortrøstningen.

Mel.: Er du modfalden,
1. Du vidste, det var sidste gang, 
du skulle bryde brød
og synge folkets påskesang, 
nu ventede din død.

2. Du tog et brød og så dig selv 
bag skorpen grov og sprød, 
du takkede og brød dets krop
- det var dig selv, du brød.

3. Du tog et bæger fyldt af vin 
og så dit eget blod,
der måtte flyde, for at vi 
fik fred i overflod.

4. Som druen vokser for at dø 
og finder liv som vin, 
således gav du os dit liv
og tog vor død som din.

5. Nu var den time ganske nær, 
hvor alt på dig blev lagt.
Nu skulle du afmægtig stå, 
før alting var fuldbragt.

kære ven (DDK 95)
6. Nu var den time kommet, hvor 
din Gud forlangte alt,
hvor vi fik frihed, hvis du gik 
den vej, du havde valgt.

7. Du gjorde det, du gav dig selv, 
du drak dit bæger ud
og blev til liv for alle os, 
i dig er vi hos Gud.

8. Og siden har vi brudt dit brød 
og vidst, hvorfor du led,
og drukket af den vin, du bød, 
og smagt din kærlighed.

9. Nu mærker vi, hvor godt det er 
og stort, hvad du formår,
du heler vores splittethed, 
du læger vore sår.

10. Du skaber ud af os et folk, 
vi mange biir til ét,
der deler ud, hvad selv vi fik, 
så meget af så lidt.

64



11. Og sammen venter vi den dag, 
hvor du igen engang 
skal drikke vinens frugt med os 
og synge påskesang.

1993. 96

Det var en begyndelse, lavmælt, uden de store armsving. Jeg gik videre og 
arbejdede mig igennem Markus' lidelseshistorie. Resultatet kan ses i"At prædike for 
børn", Anis 1994. Men helt godt er det ikke. Rammen, versemålet snærede.

Så da jeg kom til påskedag, måtte jeg skifte melodi. Og så meldte sig Poul 
Dissings melodi til Benny Andersens "Det er forår. Alting skæres ned". Og med 
melodien fulgte en tone. Det blev til:

1. Det er påske! Alting springer ud, 
alle knopperne er lige ved at briste, 
det er livet, der vil leves. Det er Gud, 
der vil trøste alle os, der måtte miste. 

Og når Gud gir liv 
og gør det underfuldt og grønt, 
biir det påske og opstandelse 
og skønt!

3. Men derude på vor kirkegård 
er der stille, selv om liljer trompeter. 
Her er ingen af de døde, der opstår, 
her kan alle se, at døden triumferer. 

Men når Gud gir liv 
og gør det underfuldt engang, 
biir det påske og opstandelse 
og sang!

2. Alle fugle giver glæden luft, 
så vi også føler trangen til at synge; 
alle blomsterne beruser sig i duft 
for at lokke bierne til deres klynge. 

Og når Gud gir liv 
og gør det underfuldt og nyt, 
biir det påske og opstandelse 
og lydt!

4. Kan vi tro det? Det er aldrig set, 
at de døde rejser sig fra deres grave.
Vi har hørt, at det trods alt engang er sket, 
at en sten er blevet væltet i en have.

Og når Gud gir liv 
og gør det underfuldt at se, 
biir det påske, og opstandelse 
kan ske!

5. Dét er håbet, og det gir os mod, 
og det gør, at vi kan leve her med døden. 
Det er håbets puls, der banker i vort blod, 
når vi synes, vi må segne under nøden. 

Og når Gud gir liv 
og gør det underfuldt af trods, 
biir det påske og opstandelse 
hos os!

1993
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Valget af melodi er utrolig bestemmende for resultatet. Vælger man en gammel 
melodi, bliver sproget nemt gammelt og kirkeligt. Vælger man som Aastrup at 
skrive viser på "En lille nisse rejste", flytter nissen med. Derfor skriver jeg tiest uden 
en melodi i hovedet, og må så finde eller lave en melodi bagefter. Men her ville 
Amor - eller Helligånden, at det skulle blive en mod- og medsalme til Benny 
Andersens herlige forårssang. Men kan vi synge om opstandelsen på denne måde 
uden at se Poul Dissings forvrængede ansigt for os? Jeg syntes, det var lidt 
vanskeligt, så da jeg ville bruge den året efter, skrev jeg ovenstående melodi selv, 
lige så lys og påskeglad, men uden de forstyrrende associationer.

Men det er jo ikke traditionel kirkestil. Den har lidt af visetonen over sig, dog 
uden helt at være en vise. Er det så en salme? Hvad er en salme? Her må jeg citere 
Præstehøjskolens rektor Niels Thomsen, der adspurgt i en tv-udsendelse på det 
spørgsmål svarede: "Det er der ingen, der ved. Det bestemmer brugen!"

En anden ville måske have svaret: "Det bestemmer salmebogskommissionen!" 
eller "Det bestemmer præsterne og organisterne, der har ansvaret for salmevalget." 
Men Niels Thomsen mente vist, at når der skrives salmer med en ny tone, så bliver 
det til en salme og salmebegrebet udvidet, hvis menigheden tager den til sig. Det er 
sket med nogle af sangene fra Brorsons Svanesang, med Ingemanns morgen- og 
aftensange. De var ikke salmer, men de blev det. Og det sker forhåbentlig også i vor 
tid.

Gammeltestamentelige salmer
Med alterbogen fra 1992 fik vi gammeltestamentelige læsninger ind i 

gudstjenesten, og det var jeg blevet glad for. Men de er svære at vælge salmer til, for 
der er ikke skrevet så mange salmer til dem, da de ikke har været læsninger før. 
Hvad var da mere nærliggende end at prøve at skrive nogle salmer, der passede til 
disse læsninger?

Men hvordan hører vi Det gamle testamente i en kristen gudstjeneste? Er de 
almenmenneskelige fortællinger, som vi skal høre på deres egne betingelser, eller 
hører vi dem i lyset af evangeliet, der både kan uddybe dem eller modsige dem? 
Eller forkynder de Kristus? De kan være begge dele.

Historien om Jakobs kamp med Gud i vadestedet er så central almen
menneskelig, at den ikke behøver at ses i lyset af Kristus. Den afspejler oplevelser, 
vi alle kan få.

1. Du standser mig i mørket 
midt i mit vadested.
Nu kan jeg ikke flygte, 
nu har jeg ingen fred.

4. Så kan jeg bare kæmpe 
og klamre mig til dig.
Jeg giver ikke slip. Gud, 
før du velsigner mig.

66



2. For bag mig truer natten, 5. (Et vers mellemspil uden tekst) 
og foran mig står du.
Du har min broders stemme, 
det er din time nu.

3. For alt det, jeg vil glemme, 
det ser jeg i dit blik, 
og alt det, jeg må huske, 
er svig, som jeg begik.

6. Nu skal jeg ikke flygte 
fra dig og fra mig selv. 
Nu har jeg reddet livet 
og mødt mit Penuel*.

7. Nu har jeg set dit ansigt 
og kæmpet i din favn.
Så lad mig bare halte 
herfra i Jesu navn.

1993
* Penuel betyder Guds ansigt

Denne salme er skrevet i den stilfærdige bønstone, som nok er min måde at bede 
på. Den er ukunstlet og enkel, måske lidt for meget til virkelig at være kunstnerisk 
og prægnant. Men har vi råd til at være kunstneriske, når vi beder til Gud? Ender 
det ikke let i selvspejling?

Salmen om Guldkalven vælger et andet, mere kraftfuldt sprog. Den læner sig 
stærkt op ad folkevisen, uden dog at være en folkevise. Her maler jeg mere med 
sproget, med bogstavrim og den dansende anapæstiske rytme:

1. Der går gennem verden en hinkende dans 
om guldkalvens glitrende flanker, 
og de, der beruser sig blindt i dens glans, 
biir døvet på ømhed og tanker.

Og dansen går ud over jorden.

2. Der danses på landet, i byer og hjem, 
og blomster biir trådt under fode, 
de svage går bagud, de stærke går frem, 
de øder vor dejlige klode.

Og dansen går ud over jorden.
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3. Men guldkalven drager, den er vores gud, 
og alle vil frem for hinanden.
Her gælder der bare ét eneste bud:
Dans med, for de sidste tar Fanden!

Og dansen går ud over jorden.

4. Der går gennem verden en helt anden dans, 
som ikke gir rigdom og hæder,
og han, som går forrest, er sært uden glans, 
men blomster slår rod, hvor han træder.

Og dansen går ud over jorden.

5. Han danser med dem, der har sorger og savn, 
med dem, der er småfolk i ånden.
Han danser med fattige, folk uden navn, 
de svageste tar han i hånden.

Og dansen går ud over jorden.

6. Han fører sin flok ad den stenede sti, 
til steder, de næppe biir hyldet,
han åbner de døre, der er lukket i, 
forsvinder, hvor han biir forgyldet.

Og dansen går ud over jorden.

7. Men der, hvor han kommer, får mennesker mod 
og slutter sig gerne til kæden,
og de, der må humpe på ømmeste fod, 
biir båret af rytmen og glæden.

Og dansen går ind i Guds rige.

Her ses Gamle og Nye testamente som to historier, der spiller op mod hinanden, 
hvor vi kan genfinde vores tid i dansen om Guldkalven. Men Guds riges dans 
finder også sted her, og den er også vores mulighed.

Her havde jeg ikke noget melodiforlæg, da jeg skrev salmen, så da vi kom hjem 
fra Italien, var jeg naturligvis spændt på, om jeg kunne finde en melodi, der 
passede. I Koralbogen var der ikke nogen, men i den norske koralbog fandt jeg en 
folkevisemelodi, der passede, som var den skrevet til teksten. Hvor heldigt! Men da 
jeg prøvede at lære nogle forsamlinger den, sang de den pænt med munden, men 
den fik ikke hjerterne til at danse. Det er altså ikke nok, at melodien har den rigtige
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karakter, hvis den ikke er medrivende. Så jeg måtte bede Willy Egmose skrive en 
ny, og nu danser den.

Men kan og vil menighederne danse med på de toner? Også Egmoses musik 
bygger et nyt kammer på salmeslottet, hvis menighederne giver ham lov.

Begravelsessalmen
1 1993 fik jeg en opfordring af Landsforeningen af menighedsrådsmedlemmer til 

at prøve at skrive en lejlighedssalme, og det førte til, at jeg skrev begravelsessalmen

1. Nu har Du taget fra os, 
hvad Du engang har givet. 
Nu favner døden den, der 
for os var selve livet.
Og intet bliver mere 
helt, som det var, herefter, 
for sorgen river i os 
med kærlighedens kræfter.

2. Nu er vi fyldt af savnet 
og gruer for i morgen.
Men, Gud, Du kommer til os 
og trøster os i sorgen.
Vel er vi alle ramt af 
den gådefulde stilhed, 
men Du er også nær med 
Din nådefulde mildhed.

3. Du griber os i mørket 
og blidt mod lyset vender. 
For selv om vi er adskilt, 
er vi i Dine hænder.
Og vi har hørt det rygte, 
at Kristus sprængte graven, 
og derfor knejser liljen 
mod forårssol i haven.

4. Se, døden er forandret. 
Nu kan den ikke vinde!
Da Kristus tog den på sig, 
blev den en slagen fjende. 
Og derfor kan vi håbe,
at også vi får givet 
at gå i morgensolen 
og glæde os ved livet.

5. Så lad kun sorgen synge, 
få luft for al sin klage, 
og lad kun savnet tynge. 
Din godhed biir tilbage.
Du gir os nye kræfter.
Du knytter nye tråde.
Og hvad så sker derefter, 
må komme af Din nåde.

1993

Den salme kunne jeg ikke have skrevet for ti år siden. Den sammenfatter mange 
begravelsestaler og prædikener og forudsætter mange timers arbejde med sproget
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for at få den sprogtone, som svarer til lejligheden. Her synes jeg selv, at jeg har 
fundet salmetonen, og at forsøget på at bruge billeder til at sige det uudsigelige er 
lykkedes.

Men den salme rummer ét problem, som jeg ikke har løsningen på. Det er 
begyndelsen, de ord, der fødte hele salmen: "Nu har du taget fra os, hvad du 
engang har givet". Kan man sige ved alle begravelser, at det er Gud, der har taget 
den døde fra os? Også ved trafikdrab og kræftdød? Ved selvmord? Eller må vi sige, 
at døden har så mange ansigter, så vi ikke kan og skal sige det samme ved alle 
begravelser? Nogle vil givetvis finde trøst i, også ved de meningsløse begravelser, at 
det er Gud, der har en skjult mening med det, der er sket, selv om vi ikke kan se den 
her og nu. Men det tør jeg ikke selv sige.

Jeg kunne selvfølgelig ændre linien til:
Nu har du taget til dig, 
hvem du engang har givet.

Men det ville være fadere og mere fromset. Jeg kunne også skrive:
Nu er han/hun taget fra os, 
som vi engang fik givet...

Det ville løse problemet, men kan man have sådan en skråstreg han/hun i en 
salme?? Tja, hvorfor ikke? Deltagerne i en begravelse ved jo godt, hvad køn den 
døde er. Men det er alligevel alt for upersonligt, teknisk. Så indtil videre lader jeg 
det stå, og så må vi lade familierne vælge, om de kan bruge den eller ikke.

Det var naturligvis dumt af mig at skrive sådan en salme på en ukendt melodi, 
men som regel tænker jeg først i melodier, når jeg er kommet et stykke ind i salmen. 
Og så har verset taget sin form. Principielt set bør hver salme vel også have sin egen 
melodi, men hvem orker at lære en ny melodi i forbindelse med en begravelse? Her 
griber man til det velkendte, det trygge. Derfor skal ordene være meget gode for, at 
en ny salme får en chance. Men jeg ved, at netop denne salme allerede er blevet 
citeret mange gange i begravelsestalér, og brugt i breve; den er sunget solo og 
langsomt, men sikkert finder den nok sin plads.

Klagesalmen
For klagen skal også formuleres. Det er tit på de strenge dage, at vi har mest brug 

for Gud, om ikke til andet end til at have én at skælde ud på eller klage til. Hvis 
salmerne er for troende og afklarede, så bliver tvivlen og vreden hjemløs. Det må 
den ikke blive.

1. Kom, hjælp mig. Herre Jesus, 3. Jeg er min egen fjende, 
nu kan jeg ikke mer. jeg brænder mine broer.
Mit liv er mig for mægtigt, jeg håber, det får ende.
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jeg ved, hvor lidt jeg tror.
Men du er stadig nær hos mig, 
her kan jeg rase ud, 
til vreden biir til aske 
og tvivlen tror på Gud.

4. Hvor længe skal jeg klage?
Hvorfor er jeg så blind?
Gir du mig nye dage 
med sol og forårsvind?
Kom, rejs mig fra de døde, 
så jeg til liv står op 
og mærker solen gløde 
ind på min slidte krop.

1993

Det kan godt være, at det vil irritere nogle, at jeg bruger kortformerne 'gir' og 'blir', 
at de vil kalde det stilbrud. Men det kan jeg ikke tage mig af. Sådan siger vi. Og har 
man overskud til at gå op i det og overhøre smerten, så er denne salme ikke skrevet 
for dem.

Jeg har selvfølgelig overvejet at tilpasse versene, så den kunne synges på “Befal 
du dine veje", som ville passe i karakteren og medføre nogle rigtige associationer. 
Men den er skrevet på ovenstående melodi, som jeg havde fået fra Lars Åke 
Lundberg på et løsblad med overskriften "Dansk melodi. En smuk aftensang". Er 
der nogen af dette blads læsere, der kan bestemme melodien nøjere? Jeg synes, den 
passer utrolig godt i tonen til ordene.

Her er igen et eksempel på, hvordan vi bruger traditionen og står på skuldrene af 
hinanden. Overgangen i linie 5 i de tre første vers til "Men du..." er skrevet under 
inspiration fra Det gamle testamentes klagesalmer, der ofte har dette skift fra klagen 
til "Men du. Herre..." . Og dermed udtrykker de troen på og tilflugten til Gud. (Se 
f.eks. Salme 22,20 og 59,9). Det behøver læseren selvfølgelig ikke at vide, men netop 
ved at spille på sådanne bibelsteder, får salmen en dybde, som svarer til dens ånd.

Kan der skrives salmer i dag?
Det sker med jævne mellemrum, at man hører påstanden fremsat, at der slet ikke 

kan skrives salmer mere, enten fordi Grundtvig har udfyldt formen og gjort det så 
overbevisende, at alt andet kun kan blive efterklang. Eller fordi det er imod selve 
digtningens væsen i vor tid at udtrykke sig i rimede strofer. Det svarer ikke til

og intet lys jeg ser.
Men du har sagt, at ingen nat 
kan skjule mig for dig, 
så kom, og lad mig mærke, 
du holder fast i mig.

2. Jeg er så træt til marven, 
som var mit liv forbi.
Tit længes jeg mod graven, 
som om jeg dér blev fri.
Men du vil ikke slippe den, 
der føler sig forladt, 
du sidder ved min side 
i denne tunge nat.
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tidens følelse af, at vores tilværelse er sprængt, at udtrykke sig i en så afklaret form. 
Digtere af i dag rimer også yderst sjældent.

Jeg hørte engang Ole Wivel fremføre påstanden i et foredag. Han sagde, citeret 
efter hukommelsen, at man ikke kan digte salmer i dag, fordi en digter ikke kan 
digte mod sin egen tid. Og når tiden er sækulariseret og splittet, når der er sket en 
skilsmisse mellem ritualet og det kunstneriske formsprog, bliver det umuligt at 
skrive salmer. For salmer vil forene de adskilte, som ikke mere kan forenes. De 
postulerer, at Gud giver tilværelsen sammenhæng, og at Gud kan tilbedes i digtets 
sprog.

Men vi lever ikke enfoldigt fromme mere. Digteren må, hvis han skal være sand 
over for det, der lever i ham, prøve at indfange sin tid i digtningen. "Man kan sætte 
sig op mod tidens tanker, men ikke dens nerve", sagde Martin A. Hansen. Derfor 
kan der stadig forkyndes imod tiden, men ikke skrives salmer.

Selvfølgelig kan kirken ignorere dette og gør det. Vi kan lade, som om tingene 
stadig hænger sammen og skrive salmer og lave kirkelig kunst. Men det bliver ikke 
særlig godt, for vi bærer også sækulariseringen og splittelsen i os, og derfor bliver 
det enten kirkelig lyrik eller kunst. Sådan omtrent husker jeg Wivels foredrag.

Jeg kan ikke finde ud af, om han har ret. Det er rigtigt, at vi alle er ramt af 
sækulariseringen. Og vi kan ikke skrive salmer, som om intet er hændt. Vi kan 
heller ikke forkynde uden at tale tiden imod. At tale om Gud er altid lidt på trods, 
hvad enten vi gør det i prosa eller på vers.

Kan det være hans kunst-begreb, der er for snævert? Hvis han kun vil kalde dét 
kunst, som har revet sig løs fra kirken og handler om mennesket selv, så får han ret, 
men er det rigtigt og rimeligt? Er det ikke muligt at tænke sig en kunst, der ud fra 
troen trodser splittelsen og forkynder, hvad den har set af Guds herlighed?

Er tvivlen mere i pagt med tiden end troen? Er ikke alle gudstjenestens ord 
spændt ud mellem tvivlen og troen, mellem splittelsen og helingen? Ligger det ikke 
i inkarnationens væsen, at Guds ord kan blive menneskeord til hver en tid, præget 
af den tid og de kræfter, der styrer den, og alligevel i en modsigelse af den? Når og 
hvor Gud vil.

Vi, der skriver salmer, kan godt se, at der er digtere, der kan meget mere med 
sproget end os. Så hvis det er det, der skal til, for at det er kunst, poesi, så er vi ikke 
digtere, vi salmeskrivere. Men så lad os være håndværkere, ord-håndværkere, 
måske kunst-håndværkere, mere eller mindre dygtige. Vi skriver de vers, kirken har 
brug for. Eller rettere, som nogle i kirken har brug for. For der er jo mange, der slet 
ikke har behovet for nye salmer, fordi de elsker de gamle og synger dem med 
genkendelsens glæde.
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Somme tider bliver de nye salmer, vi skriver, ikke noget særligt, andre gange kan 
underet ske, at Gud kan bruge disse vers til at forløse menneskers tro og tak. Og det 
er da langt vigtigere, end om det er kunst og ægte poesi.

Det kan godt være, at vi ikke kan skrive salmer på samme måde som Grundtvig. 
Men vi kan heller ikke forkynde som Luther. Og alligevel taler og synger vi i tillid 
til, at noget af det måske kan bruges en tid. At ville skabe udødelige kunstværker er 
også en form for hovmod. Som man kan have og må betale prisen for. For det er en 
ånd, der fordærver tilbedelsen og salmesangen for den, der skal frembringe den, 
men ikke nødvendigvis for dem, der skal bruge den.

Vi må hver især skrive, som vi nu kan. Øve os, så vi bliver dygtigere til 
håndværket. Prædike os til klarhed og lytte til de store mestre i salmeskoven og i 
poesiskoven. Vi kan altid lære noget af hinanden. Nogle kan bygge katedraler med 
deres ord. Andre frilandsmuseer. Andre igen blot enkle hver dagshuse og 
søndagshuse, som de fleste kan færdes i. Og vi har brug for dem alle.

I en tid, hvor så meget skifter, hvor kirken har den store opgave at finde de ord 
og toner, som kan bære kristentroen ind i næste århundrede og få mennesker til at 
synge med hjertet, dér er det noget af en udfordring at skrive salmer, men vi kan 
gøre det i tillid til, at Ånden stadig er virksom.

Om det så bliver mine eller andres, der kommer med i salmebogen, det er mindre 
afgørende. Det er kun en sag for forfængeligheden, og den skal vi ikke dyrke. Det 
behøves heller ikke. Den klarer sig nok endda.

6. Hver dag er din,
du Gud for alle slægter,
din stærke vin
har smag af sol og savn.
Og når vi ser,
hvor lidt du nu os nægter,
så ber vi trygt i Jesu navn:

7. Gud, lad da blot
det ny år til os komme,
for det er godt
alt, hvad du har bestemt,
og vi skal se,
når årets gang er omme,
er alt godt sket og intet glemt.

1997
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FÅSKE

1. Det er påske! Alting springer ud, 
alle knopperne er lige ved at briste, 
det er livet, der vil leves. Det er Gud, 
der vil troste alle os, der måtte miste.

Og når Gud gir liv 
og gør det underfuldt og grønt, 
biir det påske og opstandelse 
og skønt!

2. Alle fugle giver glæden luft,
så vi også føler trangen til at synge; 
alle blomsterne beruser sig i duft 
for at lokke bierne til deres klynge.

Og når Gud gir liv 
og gør det underfuldt og nyt, 
biir det påske og opstandelse 
og lydt!

3. Men derude på vor kirkegård
er der stille, selv om liljer trompeterer.
Her er ingen af de døde, der opstår, 
her kan alle se, at døden triumferer.

Men når Gud gir liv 
og gør det underfuldt engang, 
biir det påske og opstandelse 
og sang.

4. Kan vi tro det? Det er aldrig set,
at de døde rejser sig fra deres grave.
Vi har hørt, at det trods alt engang er sket, 
at en sten er blevet væltet i en have.

Og når Gud gir liv 
og gør det underfuldt at se, 
biir det påske, og opstandelse 
kan ske.

5. Dét er håbet, og det gir os mod,
og det gør, at vi kan leve her med døden. 
Det er håbets puls, der banker i vort blod, 
når vi synes, vi må segne under nøden.

Og når Gud gir liv 
og gør det underfuldt af trods, 
biir det påske og opstandelse 
hos os!

Holger Lissner 1993
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Og dansen går ud over jorden
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1. Der går gennem verden en hinkende dans 
om guldkalvens glitrende flanker, 
og de, der beruser sig blindt i dens glans, 
biir døvet på ømhed og tanker.

Og dansen går ud over jorden.

2. Der danses på landet, i byer og hjem, 
og blomster biir trådt under fode,
de svage går bagud, de stærke går frem, 
de øder vor dej Uge klode.

Og dansen går ud over jorden.

3. Men guldkalven drager, den er vores gud, 
og alle vil frem for hinanden.
Her gælder der bare ét eneste bud:
Dans med, for de sidste tar Fanden!

Og dansen går ud over jorden.

4. Der går gennem verden en helt anden dans, 
som ikke gir rigdom og hæder,
og han, som går forrest, er sært uden glans, 
men blomster slår rod, hvor han træder.

Og dansen går ud over jorden.

5. Han danser med dem, der har sorger og savn, 
med dem, der er småfolk i ånden.
Han danser med fattige, folk uden navn, 
de svageste tar han i hånden.

Og dansen går ud over jorden.

6. Han fører sin flok ad den stenede sti, 
til steder, de næppe biir hyldet,
han åbner de døre, der er lukket i, 
forsvinder, hvor han biir forgylder.

Og dansen går ud over jorden.

7. Men der, hvor han kommer, får mennesker mod 
og slutter sig gerne til kæden,
og de, der må humpe på ømmeste fod, 
biir båret af rytmen og glæden.

Og dansen går ind i Guds rige.
Holger Lissner 1993
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1. Kom, hjælp mig, Herre Jesus, 
nu kan jeg ikke mer.
Mit liv er mig for mægtigt, 
og intet lys jeg ser.
Men du har sagt, at ingen nat 
kan skjule mig for dig, 
så kom, og lad mig mærke, 
du holder fast i mig.

2. Jeg er så træt til marven, 
som var mit liv forbi.
Tit længes jeg mod graven, 
som om jeg dér blev fri. 
Men du vil ikke slippe den, 
der føler sig forladt, 
du sidder ved min side 
i denne tunge nat.

3. Jeg er min egen fjende, 
jeg brænder mine broer, 
jeg håber, det får ende, 
jeg ved, hvor lidt jeg tror.
Men du er stadig nær hos mig, 
her kan jeg rase ud,
til vreden biir til aske, 
og tvivlen tror på Gud.

4. Hvor længe skal jeg klage? 
Hvorfor er jeg så blind?
Gir du mig nye dage 
med sol og forårsvind?
Kom, rejs mig fra de døde, 
så jeg til liv står op 
og mærker solen gløde 
ind på min slidte krop!

Holger Lissner 1993
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RAGNAR GRØM

Martin Luther i norsk salmetradisjon

1 1983 feiret vi 500-års jubileum for Martin Luthers fødsel. 1 1996 markerte vi at det er 450 
år siden han døde. Et av motivene som markerte 500-års jubileet var: "Levende Luther". I 
Øst-Tyskland florerte vitsen: "Hva er forskjellen på Marx og Luther?"
Jo, Marx døde for 100 år siden. Luther lever fremdeles". Med mottoet "Levende Luther" 
ville man poengtere at Luther ikke bare var en historisk person som i sin tid snudde opp 
ned på det meste av Europa og fikk enorm innflytelse på omtrent alle områder i samfun- 
net. Det gjaldt både kultur, politikk, økonomi og selvsagt ikke minst religion. Men Luther 
er faktisk like levende og aktuell i dag som dengang. Ja, i dag er han ikke bare anerkjent 
som lutheranernes lærefar, men som en av hele kristenhetens lærefedre. Han er ikke 
lenger bare vår Luther. Han tilhører hele den kristne kirke.

Men hvor levende har Luther egentlig vært i vår kirke i de vel 450 år som er gått siden 
reformasjonen ble innført i 1536? Den amerikanske lutherforskeren, Kenneth Hagen, 
hevder at Luther i virkeligheten har vært relativt ukjent i det såkalte lutherske Norden. 
Hans sterke, kompromissløse, teosentriske teologi ble nemlig atskillig modifisert og 
avslepet av hans kjære venn og medarbeider Philip Melanchthon. Melanchthon var en 
utpreget humanist og kunne aldri helt følge Luther i hans sterke betoning av menneskets 
totale syndighet og religiøse avmakt, dets trellbundne vilje og fullstendige avhengighet av 
Gud. Og hovedmannen for reformasjonens innførelse i Danmark-Norge, Niels Hemming- 
sen, var filipist, disippel av Melanchthon.

Luthers tanker og reformatoriske kristendoms-forståelse kom derfor til Danmark- 
Norge i moderert form, hevder Kenneth Hagen, og han mener at den eneste innen norsk 
teologisk tradisjon som har forstått Luther - i alle fall langt på vej - og som har forsøkt å 
levendegjøre ham for det norske folk, er Sigurd Normarm. 11930-årene ga han ut en rekke 
Luther-skrifter i forbindelse med 400-års jubileet for reformasjonens innførelse i Norge.

Jeg skal ikke prøve å bestride Kenneth Hagens påstander. Ingen som har teologisk 
gangsyn og følger så noenlunde med i den teologiske debatt i vår kirke, vil kunne unngå å 
registrere de store avstander i syn som hersker fra ytterste venstre til ytterste høyre fløy. 
Det gjelder først og fremst i synet på kirken, embetet og sakramentene og deres bruk. 
Allikevel vil alle påberope seg Luther og mener å representere det ekte lutherske. Det er 
åpenbart at ikke alle kan ha rett. Ikke alt som går for å være luthersk, er luthersk. Det er 
fristende å gjøre en sammenligning med Bibelen. Alle kristne trossamfunn har den samme 
bibel, og alle påberoper seg å være bibelske og tolke Bibelen rett. Allikevel er der 
grunnleggende forskjeller i kristendoms-oppfatningen. Slik altså og innen lutherdommen.
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La oss derfor idag gå til Luther selv og høre hva han har å si, eller rettere synge. Jeg vil 
nemlig peke på to områder hvor Luther tross alt har hatt en sjanse til å bli hørt relativt 
uforfalsket om ikke uavkortet, nemlig gjennom hans lille katekisme fra 1529 og hans 
salmer. Den lille katekismen har gjennom 450 år vært den ubestridt viktigste lærebok i 
kristendomskunnskap her tillands. Men i kanskje enda sterkere grad har Luthers 
trossterke og djerve stemme latt seg høre gjennom hans mange salmer som har vært 
folkeeie og dannet grunnstammen i kirkens salmesang siden reformasjonen. Katekismen 
ble nemlig spaltet og atskillig avsporet gjennom salig Pontoppidans "Sannhed til 
Gudfrygtighed" - hans forklaring til Luthers katekisme som dessverre gjorde den til noe 
helt annet enn luthersk. Desuten er katekismen ikke lenger obligatorisk lærestoff i skolens 
kristendomsundervisning.

Men Luthers salmer - i det minste en del av dem, omkring halvparten - har vi fremdeles 
i våre salmebøker. Og vel halvparten av dem igjen synges faktisk også!

Det lar seg imidlertid ikke nekte at Luthers stemme har blitt ganske sterkt redusert i vår 
kirke, enda han vel trenges som aldri før. Av positive tiltak for å fremme kjennskapet til 
Luthers teologi, er det utdrag av Luthers skrifter i seks bind som endelig er kommet på 
norsk (Gyldendag forlag 1979-83). Jeg vil også nevne de tre heftene med samtlige Luther- 
salmer i korarrangementer fra 1500-1700-tallet som ble gi tt ut på Vest-Norsk Musikkforlag 
i forbindelse med Luther-jubileet.

Forhåpentlig vil disse kunne være med å stimulere interessen for Luther igjen. Også 
Norges Kirkesangforbund har engasjert seg i å fremme kjennskapet til Luther og hans 
salmer ved å utgi et emnehefte om Luthers salmer og boken "Guds rike vi beholder" med 
undertittel: "Salmedikteren Martin Luther". Det er nemlig lite kjennskap til Luther og 
hans teologi blant det lutherske kristenfolk i Norge. Alle pryder seg med navnet, men hva 
med gavnet? Luther var nok selv klar over faren for dette. Han uttalte ved en leilighet: De 
som i min levetid ikke vil ha kjemen, vil etter min død kaste seg over skallet, dvs. navnet. 
Han advarte derfor sterkt mot å kalle den kirken han hadde grunnlagt for luthersk.

Men nå gjelder det altså salmene. Og de hører så avgjort med til kjemen i Luthers 
teologi. Vi må til Wittenberg i salmeåret 1524. Det vil si. Luther tjuvstartet i 1523 med 
hyllingsdiktet til de to ordensbrødrene, Johannes og Heinrich, som ble brennt som 
martyrer for den nye tro på torget i Brussel 1. juli 1523. "Ein neues Lied wir heben an" 
bærer bud om at en ny tid er kommet. Vinteren er over, sommeren står for døren.

Denne nye sang som Luther intonerte, spredte seg som ild i tørt gress ut over hele 
Tyskland og nabostatene. Den danske hymnologen Rudelbach skriver om Luthers salmer: 
"De fløy, disse hymner, fra munn til munn, fra sted til sted. Man sang, man bad, man 
kjempet med dem som i den gamle kirkes dager".
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Luthers ord og toner fløy også mot nord. Bare et par år etter salmeåret begynte de å 
gjøre seg gjeldende i Danmark. Det var særlig i de viktige byene Viborg, Haderslev og 
Malmø reformasjonen brøt gjennom og slo rot. I første omgang ble Luthers salmer 
oversatt til dansk i fleng og trykt som flygeblad og solgt til almuen. Hovedmennene for 
dette var tre danske teologer som alle hadde studert direkte under Luther i Wittenberg og 
opplevd den veldige kraft Luthers salmer hadde. De tre var Hans Tausen, Arvid Pedersen 
og Jørgen Sadolin. Ved hjelp av kongelig vemebrev fikk de virke relativt fritt og innrette 
messer på dansk med innlagte danske salmer.

Til Sverige kom Luthers salmer i alle fall så tidlig som 1527. Gustav Vasa fikk nemlig da 
klage fra katolske dalkarler over luthersk salmesang i kirkene. Gustav Vasa s varte at han 
undret seg over klagene "då det er sed omkring allt i riket i alia sockenkyrkor att man 
plagar dar quada på svenska och lofva Gud".

Nøyaktig når Luther-salmene kom til Norge, vet vi ikke, men det må ha vært ganske 
tidlig - antakelig omtrent samtidig med Danmark-Sverige. Det var først og fremst hansea- 
tiske kjøpmenn som bragte dem med seg. Allerede høsten 1526 klager biskop Olav i 
Bergen til erkebiskopen i høye toner over Vincent Lunge og all den skade og hån han har 
voldt og den skjendsel han har ført over den hellige kirke ved "secta Lutheriana". Munken 
Antonius begynte i 1526 å forkynne på luthersk vis for tyskerne i Bergen. Han ble senere 
sokneprest i den tyske menighet i St. Hallvardskirken.

Luthers salmer ble spredt videre fra Bergen gjennom fiskeflåten. Omtrent samtidig 
klages det over lutheri vranglære blant allmuen i Vest-Finnmark som på Jæren. Det er 
biskop Hoskuld som gremmer seg over den fordømte vantro og lutheri på Jæren. I 1529 
hører vi om dramatiske tildragelser på Sunnmøre. Det heter om Oluf Skriver på Giske at 
han diskuterte høylydt med prestene, og stundom gikk han til voldsomme håndgripe- 
ligheter.

Han skal engang ha kastet en stridshammer rett i munnen på en prest og ut igjen ved 
kinnbenet. Han skal også ha avbrutt presten under messen med å synge Luthers salmer. 
Da presten forbød ham det, svarte han at han ville klatre opp i et tre på kirkegården og 
"sjunge og kvede derfra". Samtidig heter det at tjenerne hos fru Inger til Austråt "kveder 
for og etter maten slik herr Vincent pleier å gjøre i Bergen mot all gammel og god sedvane".

At presten ble avbrutt under messen av luthersk salmesang, var nok ikke enestående 
for Oluf Skriver i Borgund. Sangen ble et våpen i kampen mot kirkelig umyndiggjørelse 
og undertrykkelse. Ved siden av den frelsende og frigjørende virkning innad i hjertene, 
ble sangen også et middel til å uttrykke protest og indignasjon utad. Og dette var nok 
ingen skjønsang. Folk var stort sett bare vant med å synge og brøle på kneipene når stem
ningen sto høyt i taket. Nå brølte de med grove og uskolerte røster av sine lungers fulle 
kraft - ofte for å overdøve presten eller koret. Kom presten med en eller armen anklage
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mot lutheriet fra prekestolen, kunne han risikere å bli regulært mobbet ned av Luther- 
salmen: "Akk, Gud fra himlen se herned". Det var en av de store kampsalmene den første 
tiden.

"Under denne sangerkrig og sangervekkelse ble de første salmebøkene til. Nu hadde 
folket bruk for dem," sier den danske hymnolog Anders Malling.

Æren for den første salmebok i Norden har den berømte Claus Mortensen, også kalt 
Tøndebinder etter stefaren som var bødtker. Claus gikk først på presteskole i Lund. Senere 
studerte han i København og ble der vitne til diskusjonen om den nye lære. Men også i 
Malmø begynte Luthers tanker å gjøre seg gjeldende. Da Claus Mortensen kom tilbake fra 
København i 1527, fikk han tillatelse til å preke i et lite, øde kapell. Men hans prekener 
vakte så stor oppsikt at han fikk kongens tillatelse til å bruke ordinære kirker. Her gikk 
han helt over til dansk gudstjeneste og med danske salmer. I 1528 gav han ut to små 
skrifter: "Thet christelige Messze embedhe paa dansche" og den såkalte 
"Malmøsalmeboken". I messen var 6 salmer av Luther oversatt til dansk:

Inngangssalmen:
Af dybsens nød raaber jeg til dig 

T rosbekjennelsessaltnen:
Vi tro alsammen paa een Gud 

Før prekenen:
Nu bede vi den Helligaand 

Etter predikenen:
Nu er os Gud miskundelig 

Under nattverden:
Jesus Christus er vor salighed 

(Luthers gjendiktning av Hus-salmen 
Jesus Christus nostra sålus)
Salme etter natverden:

Gud være lovet altid og benedidet
(Gott sei gelobet und gebenedeiet)

Malmøsalmeboken inneholdt 27 salmer hvorav 9 nye av Luther. Den første utgaven er 
desverre gå tt tapt. Men allerede i 1529 kom en ny og og utvidet utgave med 10 salmer til - 
2 nye av Luther. Av de 24 salmene som Luther diktet i 1523-24, kom altså hele 17 inn i 
salmebøkene i Danmark så tidlig som 1529, ja, enda 3 til ble kjent gjennom det tillegget til 
Malmøsalmeboken som Arvid Pedersen skaffet til veie i 1529. Tilsammen var der 56 
salmer hvorav 20 av Luther.
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Malmøsalmeboken kom ut i flere utgaver, som regel forøkede og ofte med nye 
oversettelser parallelt med de gamle. Malmøsalmeboken av 1533 finnes bare i ett 
eksemplar som tilhører Universitetsbiblioteket i Oslo. Den er gitt ut i faksimileutgave. 
Mannen bak denne utgaven er sannsynligvis Christiem Pedersøn. Den hadde med 
ytterligere 8 salmer av Luther, bl.a. dukker "Wor Gud han er saa sterck en borg" opp for 
første gang i 1533-utgaven. Nå er vi altså oppe i et antall av 28 Luther-salmer.

Også Hans Tausen har satt betydelige spor etter seg i spørsmålet om salmer og liturgi. 
Mest berømt er hans salmebok av 1553. Her har han med foruten de 28 Luther-salmene 
som er nevnt tidligere, "En vise ny ville vi nu quede" (Ein neues Lied), Luthers Fadervår- 
salme "Fader vor udi Hiemmerig" og "Af Engle chor hid kommer ieg" (Vom Himmel 
hoch) som han kalier "en Børnesang om Julenat. Martin Luther fordansket aff Hans 
Tausen". I utgaven av 1556 finner vi også "Beholt oss Herre, ved ditt Ord" og "Fra Himlen 
kom den Engelskar". Dermed er Luther så å si komplett.

Thomissøns salmebok, 1569
Hvor mye disse mer uoffisielle salmebøkene har betydd i Norge, vet man vel lite om. Men 
at de fleste, om ikke alle Luther-salmene har vært kjent og brukt, kan det ikke herske tvil 
om. Men så kommer da den første offisielle salmebok for begge rikene, Hans Thomissøns 
Psalmebok fra 1569. Hans Thomissøn som av Rudelbach er kalt "en Luther for Danmark", 
var født i 1532. Faren var den berømte Thomas Knudsen Hygom. Både far og sønn 
studerte og tok magistergraden i teologi i Wittenberg. Thomissøns salmebok er et 
mesterverk på en rekke områder. Bla. leverer han i forordet vår første hymnologiske 
avhandling hvor han redegjør for sine prinsipper både for salmevalg, oversettelse, 
redaksjon osv.

Thomissøns salmebok inneholdt 269 salmer og kom ut i hele 9 utgaver. Han hadde med 
praktisk talt alt fra Luthers hånd, til dels i nye eller reviderte tekstversjoner - enkelte 
ganger også med dubletter. I forordet sier han bl.a. om salmesang: "Paulus sier at det ikke 
er den ringeste måte å bruke ordet på at vi fremsetter det med skjønne rim, formet i 
åndelige lovsanger og deilige, åndelige viser. Guds ord er i seg selv den aller lifligste 
Musica, men når det kommer en søt og liflig sang og melodi dertil, som også er Guds 
gave, får sangen en ny kraft og går dypere inn i hjertet så at teksten som er sangens sjel, 
rører hjertet mer og ikke glemmes. Derfor finner vi også at Den Hellige Ånd gjør bruk av 
atskillige rim og vers i de bibelske salmer og lovsanger."

På slutten av boken føyjer han til agenda for en vanlig høymesse i Vår Frues Kirke i 
København som var normgivende. Den minner svært om Messen til Claus Mortensen. 
Men allerede i 1573 kom Niels Jesperssøns Graduale som kom til å råde grunnen i ca. 125 
år til Kingos Salmebok og Graduale av 1699.
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Kongebrev om salmeboken
Mens kong Frederik II lå i felten foran Varberg den 5. november 1569, autoriserte han 
salmeboken. Samtidig sendte han brev til rikets biskoper hvor han blant annet skrev: "I 
maa vide, at os elskelige, hæderlige og høilærde mand, mester Hans Thomessen, præst til 
Vor Frue kirke i vor købstad København, nu til religionens bedste har ladet udgaa en 
salmebog, som er gennemset og approberet af de høilærde ved vort universitet i 
København. Vi vil at den skal bruges over alt i riget. Derfor beder vi eder om, at I befaler 
alle herredsprovster i eders stift, at de giver besked til alle kirkeværgerne i deres provsti 
om at købe et eksemplar af denne salmebog til kirkens brug.

De bøger som tilhører kirkerne, baade de der er købt, og de som skal købes, skal stadig 
blive i kirkerne. Det er særlig følgende bøger: Den danske bibel, den førnevnte salmebog, 
ordinansen og manualen, og endelig gradualen, som os elskelige hæderlige mand Niels 
Jespersen, superintendent i Fyns stift, efter vor befaling har under hænde og snarest mulig 
kommer i trykken, skal i lige maade købes til alle sognekirker. Disse bøger maa anbringes 
i kirkerne og med smedede jernkæder hæftes til degnestolen, saa de altid bliver der og 
aldrig udlaanes eller på nogen maade forsvinder. Og sker der noget saadant ved 
sognepræstens forsømmelse, skal han have forbrudt sit præsteembede.

Samtidig beder vi eder om, at I vil sørge for, at den nævnte nye salmebog anskaffes og 
bruges i alle skoler, den og ingen anden, samt at I ikke tillader at nogen anden salmebog 
føres til salg paa markeder eller andetsteds, saa langt som eders stift strækker sig, men 
kun den nævnte nye salmebog, som mester Hans Thomessen har ladet udgaa. Drister 
nogen sig til at modstaa eller forhindre dette, skal I give os det til kende, saa skal vi finde 
raad derfor. Alt dette vil vi alvorligt befale eder, at I uden forsømmelighed, men med al 
flid overholder og ordner i alle maader under henvisning til den ed, som I har tilsvoret os, 
saafremt I vil undgaa vor unaade."

Luther-salmene i Thomissøn
1. Kom Hedningers Frelser sand
4. Christum wi skulle loffue nu
21. Loffuit være du Jesu Christ
23. Fra Himmelen høyt komme vi nu her
24. Fra Himmelen kom den Engle skar
27. Herodes hui frycter du saa saare
91. Christ laa i Dødsens baande
93. Jesus Christ vor Frelsermand, den som
101. Nu bede vi den hellig Aand alt om
105. Kom hellig Aand O Herre Gud
106. Kom Gud skaber O hellig Aand
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110. Gud Fader bliff du nu met oss 
112. Gud loed sin røst aff Skyen lyde 
114. Huo som vil leffue Christelig 
123. Christus kom selff til Iordans flod 
125. Esaias den Prophet monne det saa gaa
128. Jesus Christus er vor salighed
129. Gud være loffuet altid oc benedidet 
150. Saa taler den wuise mund
178. Aff dybsens nød raaber ieg til dig 
195. Salig er den i Guds fryet staar 
212. O Gud aff Himmelen see her til 
217. Vor Gud hand er saa fast en borg 
237. En vise ny ville wi nu quæde 
253. Beholt os Herre ved dit Ord 
259. Nu er oss Gud miskundelig 
(279. O naadige Gud i euighed)
296. Vaare Gud icke met oss denne tid
332. Men wi lueffe paa lorden her
333. Met glæde oc fred far ieg nu hen

Luthersalmer hvor Luthers navn ikke er nevnt:
51. Nu fryder eder alle Christne Mend 
104. Kom O Herre hellig Aand, opfyld
117. Wi tro allesammen paa en Gud / som
118. Wi tro allesammen paa en Gud /Himmels 
246. Litaniet
323. O du Trefoldig enighed.

Salmen i parentes: "O Naadige Gud i euighed" er feilaktig tillagt Luther. Hos Babst i 1553 
og 1555 er den merket D.W.L. som er initialene til Luthers ordensbror, siden prest i 
Altenburg og Numberg, Dr. Wenzeslaus Linck. I mange tidligere tyske salmebøker ble 
hans initialer forvekslet med Luthers D.M.L. Dette har vært tilfelle med Thomissøns kilde 
da han oversatte salmen.

Av salmebokens 269 nummer er altså hele 35 av Luther iberegnet Litaniet.

Kingos salmebok
Luthers salmer var fremdeles så høyaktet på slutten av 1600-tallet at det var en selvfølge at 
samtlige skulle gå over fra Thomissøns til den nye salmeboken. Språket ble bare endret en 
smule etter tidens smak. Men salmene beholdt den ubehjelpelige rytmeløsheten som 
særpreget de gamle oversettelsene. Kingos salmebok hadde 300 nummer. Av disse var 123 
overtatt fra Thomissøns, mens Luther sto for omtrent en tredel av arven fra gammel tid.
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Guldbergs salmebok 1778
Først mot slutten av neste århundre begynte Luthers salmeautoritet å rokkes. Guldbergs 
salmebok var først ute. En ny tid var kommet med nye krav til stil og estetikk. De gamle 
salmene virket grove og bondske. Statssekretær Ove Høegh Guldberg og biskop Ludvig 
Harboe fikk i opdrag å utarbeide et utkast til en ny salmebok. Stikkord var Guds storhet 
og herlighet, eller med andre ord den første trosartikkel. Guldberg salmebok inneholdt 
438 nummererte salmer. 132 var tatt opp fra Kingos, 143 fra Pontoppidans salmebog (en 
pietistisk slotss-salmebok fra 1740), mens hele 146 salmer var signert Birgitte Catherine 
Boye. "Hun hadde en besynderlig gave til den hellige poesi", som det het. Hennes 
pompøse stil svarte bedre til tidens krav. Danskene har nå forkastet 147 av hennes 148 
salmer, mens vi har beholdt henne på de store høytidsgudstjenestene (nr. 47/48, jul; 
177/178, påske; 215/216, pinse).

Det mest bemerkelsesverdige er allikevel at Luther er blitt redusert til 10 salmer! 
Verken Guldberg eller Harboe synes å hatt særlig sans for Luthers friske, men noe grove, 
bastante poesi. Den falt nok under dommen "usel poesi" som var ett av deres kriterier for 
vraking av gamle salmer. Noe kunne trolig skyldes den temmelig forkrøblede og litterært 
sett ubehjelpelige språkform Luther-salmene hadde overlevd i gjennom mer enn 200 år.

Nå kom ikke Guldbergs salmebok til å bety så meget i Danmark. Den fikk kort levetid, 
og ble snart avløst av en armen. Ja, mange i Danmark hevdet at den var foreldet allerede 
før den ble tatt i bruk. Nye teologiske og kulturelle strømninger feide over landet fra 
kontinentet lenger sør og skapte behov for noe helt nytt.

Men i Norge var vi lenger unna begivenhetene. Her ble Guldbergs salmebok innført i 
de fleste byene da påbudet kom, mens landsdistriktene for det meste beholdt Kingos. 
Guldbergs bok holdt seg mange steder helt til omkring 1870 da Landsted lanserte sin 
salmebok på markedet. Norske utgaver av Guldbergs salmebok kom ut i Stavanger 1848, i 
Skien 1863 og i Christiania i 1844,1845 og så sent som 1876.

Luthers salmer i Guldberg:
Nr. 1 O store Gud! vi love dig 
Nr. 2 Nu bede vi den Hellig Aand 
Nr. 8 Vi troe allesammen paa een Gud, 

dublett nr, 385
Nr. 36 Fader vor udi Himmerig 
Nr. 37 Litaniet
Nr. 125 Gud Fader udi Himmerig 

(De ti bud?)
Nr. 157 Vor Gud han er saa fast en Borg 
Nr. 167 Af dybeste Nød raaber jeg til dig 
Nr. 294 Kom, Gud Skaber, o Hellig Aand
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Nr. 390 Dersom Herren havde ikke
(Ware Gott nicht mit uns? 5 strofer for 3)

Den Evangelisk-Christelige Psalmebog 1792.
Den nye tid som allerede hadde begynt å gjøre sig gjeldende, var rasjonalismen eller 
opplysningstiden. Salmeboken skulle svare til den nye tidsånden og gi uttrykk for en 
kristendomsforståelse som var i harmoni med den menneskelige fornuft. Derfor ble en 
mengde gamle salmer skiftet ut, deriblant Luther, forståelig nok. Av hans 35 salmer ble 
bare beholdt ca. 1/6.

Luthers salmer i Evang.-Christelige Salmebog:
Nr.l Vi troe, vi Alle troe paa Gud 
Nr. 5 O store Gud! vi love dig 
Nr. 190 Vor Gud han er saa fast en Borg 
Nr. 235 Dig bede vi, o Hellig-Aand 
Nr. 236 I dybest Nød vil jeg til Gud af ganske 

Hjerte raabe (trolig Aus tiefer Not)
Nr. 438 Er Gud med os i denne Tid (trolig Wår Gott nicht mit uns)

De gamle salmene som ble bevart, ble omarbeidet og tilpasset så godt det lot seg gjøre, det 
nye syn. Luther er nesten ikke til å kjenne igen. Bl.a. ble ordene djevel og satan bannlyst og 
erstattet med uttrykk som det onde, syndens lyst og lignende. Et godt eksempel gir Vår 
Gud han er så fast en borg:

Luther:
Ev.-Christelige:

Ein feste Burg ist unser Gott,
Vor Gud han er saa fast en Borg, 
ein gu te Wehr und Waffen 
Han kan os best bevare.
Er hilfft uns frey aus aller Not,
Han gav os trøst i al vor Sorg 
die uns itzt hat betroffen.
Og Værn mod al vor Fare.
Der alt bdse Feind,
Vor Fiende, Syndens Lyst, 
mit Emst ers itzt meint.
Sig reiser i vort Bryst.
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Gros Mach und viel List 
Den ved sin Magt og Svig 
sein grausam Rustung ist 
er saare frygtelig; 
auff Erd ist nicht seins gleichen.
Fra Gud den kan os drage.

Grundtvig skal ha sagt at Evangelisk-Christelige Salmebog verken var evangelisk eller 
kristelig og ikke engang en salmebok. Det var biskop Balle som var hovedmann bak 
boken. Den ble autorisert og forsøkt tvangsinnført i 1798. I Danmark gikk det bedre og 
raskere enn i Norge. Her vakte den nye salmeboken stor motstand, og mange steder 
beholdt man enten Kingos eller Guldbergs.

Stillingen et stykke ut på 1800-tallet var da at man hadde 3 autoriserte salmebøker å 
velge mellom, Kingos, Guldbergs og Den Evangelisk-Cristelige. Folk ble mer og mer 
misfomøyd med situasjonen. 11830 sendte departementet ut et rundskriv til biskopene for 
å finne ut hvilke salmebøker som var i bruk i menighetene deres. Resultatet av 
undersøkelsen var at fordelingen var temmelig jevn, og løpet omtrent likt på de tre. En ny 
undersøkelse i 1855 viste at Kingos var i bruk i 342 sokn med 426.994 innbyggere, 
Guldbergs i 260 sokn og 491.957 innbyggere (flere byer) og Evangelisk-Christelige i 260 
sokn med 470.773 innbyggere.

Når det gjaldt Luthers salmer, var interessen etter hvert begynt å våkne igjen. Norge 
fikk i 1811 sit eget universitet med teologisk fakultet, og i forbindelse med reformasjons- 
jubileet i 1817 publiserte professor Stenersen en ny omsetting av Luthers "Ein feste Burg 
ist unser Gott" og Paul Ebers "Es ist das Heil uns kommen her". Han skrev også en 
reformasjonskantate for anledningen.

I Danmark hadde salmegiganten Grundtvig som var så misfomøyd med Evangelisk- 
Christelijke salmebok, kastet seg over Luthers salmer og levert den ene bearbeidelsen og 
gjendiktningen etter den andre. Ja, Grundtvig ble aldri ferdig med Luthers salmer. I de 
forskjellige utgavene av hans Sangverk for Den danske kirke finnes en mengde forskjellige 
oversettelser eller frie gjendiktninger av dem. I en av hans mange gjendiktninger av Ein 
feste Burg føyde han til et 5. vers: "Guds Ord det er vaart Arvegods, det vaare Børns skal 
være". Som kjent er det blitt skilt ut som egen salme.

Christiania-tillegget til Evang.-Christelige Salmebog
I 1858 kom det ut et tillegg til Evang.-Christelige Salmebog som skulle bøte på noen av 
manglene. Blant de vel 100 numrene finner vi tre av Luther, nemlig "Fra Himlen høit vi
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komme her", "Litaniet" og en ny oversettelse av "Vor Gud han er saa fast en Borg" av 
professor i teologi, Stener Stenersen, skrevet til 300-års jubileet for reformasjonen i 1817.

Magnus Brostrup Landstad
I Norge var det allikevel Magnus Brostrup Landstad som skulle gjenopplive og fomye 
Luther-salmene i menighetene. Wexels hadde riktignok gjort et alvorlig forsøk med sin 
bok Christelige Salmer, Christiania 1840, forøket i 1848. Men den var for tilfeldig og altfor 
Grundtvigpreget til å slå igjennom.

Da Landstad hadde tatt på seg oppdraget fra departementet å utarbeide forslag til en 
norsk salmebok, gjorde han grundige undersøkeiser og foretok studiereiser for å finne 
frem til et representativt utvalg av gammelt og nytt som kunne komme på tale. Især var 
det Luthers salmer han kom til å stanse ved. Luther som "åpnet folkets Mund til Guds 
lovprisning som aldrig før", som han uttrykte det.

Derfor satset han på å presentere Luther i en ny og fomorsket utgave. Men han skulle 
forsøke å gjøre det slik at man allikevel kjente igjen Luther på røsten. "Vi vilde ikke kunde 
lade os nøie med en fri Etterligning af Luther, Paul Gerhardt og andre slige, vi vilde heldst 
have dem heltop baade med Ham og Hug". Det første resultat av Landstads Luther-arbeid 
kom i 1855 med "Martin Luthers aandelige Sange, oversatte og med Anmerkninger 
ledsagede af M.B. Landstad". Han sier i forordet at han har bestemt seg for å utgi 
oversettelsene av Luthers salmer som en selvstendig sangbok så allmennheten kan få se en 
prøve på hans arbeid. Samtidig representerer boken en teologisk og hymnologisk 
programerklæring. Luthersalmene er og biir grunnstammen for all evangelisk kirkesang 
"hvoraf det vokser Grener med deilige Blomster og Frugter", sier han.

I en innberetning om sitt arbeid til departementet i 1857 skriver Landstad bl.a.: "Det er 
ellers merkelig, hvorledes jeg paa min vidløftige Vandring over Salmediktningens spredte 
Enge har gjordt den Erfaring at jeg omsider kommer tilbage og standser med størst Glæde 
hos Luther og hans Samtidige, Kingo og Brorson og plukker de bedste Blomster og de 
kraftigste Planter der".

1 1859 kom 2. opplag av boken hvor Landstad hadde omarbeidet salmene noe, bl.a. tatt 
noe mer hensyn til de gamle oversettelsene som var så innsungne blant folk.

Hymnologen biskop Skaar sa om Landstads arbeid: "Menigheden skylder Landstad 
Tak for den Omhu hvormed Luthers Salmer er behandlet. Bortset fra nogle Dialektord 
som skjemmer enkelte, er de slig at man ikke trættes ved at læse dem om og om igjen, jo 
oftere, dess bedre". Senere hevdet han at Luther-salmene var blitt oversatt slik at man fikk 
et mektig inntrykk av Luthers eiendommelighet, hans sterke, kjemefriske, trosfrimodige 
ånd, likesom man på samme tid gjenkjente uttryk fra eldre oversettelser, og man ble snart 
fortrolig med dem.
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11861 gav Landstad ut sitt "Udkast til Salmebog". Her hadde han redusert Luther med 
noen ganske få salmer, men hadde fremdeles med 28, nesten samtlige av de som kan 
kalies gudstjenestesalmer. I 1869 kom så endelig hans kirkesalmebok med det samme 
antall Luther-salmer, enkelte noe endret i språkformen som følge av den kritikk som var 
kommet over utkastet.

Men da var allerede en nye salmebok under arbeid. Denne var ment som en konkurrent 
til Landstads fra de vaktes side. Bak denne sto Andreas Hauge, Hans Nielsen Hauges 
sønn. Også han hadde tatt med så å si samtlige Luther-salmer, men i en mye mer 
konservativ og gammelmodig språkdrakt. Han maktet ikke selv å oversette dem skikkelig, 
så han tok inn oversettelser fra forskjellige tider helt tilbake til Thomissøn. Dermed ble 
Luther spaltet opp, og det var ikke lenger hans røst man hørte, men mange tiders og 
menneske-røster, som dommen lød.

Hauges salmebok ble autorisert i 1873. Da hadde man altså hele 5 salmebøker å velge 
mellom, 3 av dem med Luther godt representert, nemlig Kingo, Landstad og Hauge. Det 
var Landstad som seiret i konkurransen. Allerede i slutten av 1876 var Landstads 
salmebok innført i 660 og Hauges i 60 av landets omkring 900 sokn. I 1904 var stillingen 
869 mot 90 av landets 965 sokn, d.v.s. at de 3 andre salmebøkene var fordelt på de 
resterende 6 sokn.

Det er derfor ubestridt Landstad vi skylder æren for at Luthers salmerøst ikke har 
forstummet i vår kirke. Hva som ville ha skjedd dersom han ikke hadde fått utført sitt 
banebrytende fomorsknings-arbeid og beåndede gjendiktning av Luther, kan vi bare ane. 
Noe av æren må han imidlertid dele med Ludvig M. Lindeman som gjorde et grundig og 
dyktig arbeid med å restaurere de gamle melodiene, og i 1857 kunne sende i trykken 
Melodisamling til Luthers salmer.

Landstads salmebok har hatt en uvurderlig betydning for kristenfolket og kristen
dommens bevarelse i vårt folk. Salmeboken var jo svært ofte den eneste opbyggelsesbok 
man hadde rundt om i mange hjem ved siden av bibelen. Og salmeboken skulle man 
gjeme ha med seg i graven. Den ble lagt på brystet til den døde. En del gamle salmebøker 
har man funnet som mangler tittelbladet. En teori går ut på at enkelte fattigfolk ikke 
syntes de hadde råd til å unnvære salmeboken og derfor rev ut tittelbladet og la på den 
døde. Som eksempel kan nevnes det ene eksemplar av Malmøsalmeboken av 1533 som 
finnes på Universitetsbiblioteket i Oslo uten tittelblad.

Elias Bliz: Nokre Salmar 1892
I 1869 kom det ut et lite hefte på Det Norske Samlaget med tittelen "Nokre Salmar". Det 
inneholdt 13 salmer på nynorsk og ble utgitt anonymt. Blant de 13 sto "Vaar Gud han er so 
fast ei Borg", den første luther-salmen på nynorsk. Bak heftet sto Elias Blix. Med dette
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hadde nynorsken fått fotfeste i salmesangen, og tross motgang og kamp skulle den gå sin 
seiersgang over landet. Den første virkelige seier ble vunnet med utgaven av 1891. For 
første gang sto Blix frem som forfatter med 150 salmar, 86 originale og 64 omsetjingar. Fra 
flere hold, bl.a. prost I.L. Quisling i Fyresdal, kom det søknader til departementet om å 
autorisere heftet som tillegg til Landstads salmebok. Autorisasjonen kom i mars 1892, og 
samtlige 150 salmer gikk uavkortet og uendret inn som tillegg til Landstad og de andre 
salmebøkene som var i bruk.
Her var 6 salmer av Luther:

Nr. 644 Fraa høge Himmel kjem eg her 
Nr. 645 Du vere lovad, Jesus Krist 
Nr. 679 No møte aalmennt Kristenfolk,

og syng med Lyst og Giede!
Nr. 680 Vaar Gud han er so fast ei Borg 
Nr. 715 Gud, hald oss uppe ved ditt Ord 
Nr. 745 Gud, sjaa fraa Himmelen hertil

I løpet av 10 år ble Nokre Salmar tatt i bruk av 76 menigheter og i løpet av de neste 10 år 
av 366. Da Nynorsk salmebok kom i 1926, var det mer enn 500 menigheter som hadde 
innført Blix-tillegget.

Landstads reviderte salmebok og nynorsk salmebok
Tross Landstads sterke posisjon gikk ikke minst den språklige utviklingen sin gang med 
nye rettskrivningsregler i 1907 og 1917. Mange nye salmer var også blitt diktet og kjent. 
Især på nynorsk mark hadde det skjedd et vårskred med utgivelser av en rekke salme
samlinger. Men tiden var allikevel moden for en revisjon av Landstads salmebok. I 1908 
fikk Gustav Jensen i oppdrag å utarbeide et forslag til revisjon av boken. Han la frem sit 
utkast i 1915. Dette utkastet ble som kjent overtatt av en komite som sto for den videre 
revisjon og forøkelse. Den resulterte i Landstads reviderte salmebok i 1924. Mye nytt var 
kommet inn, mye gammelt vraket. Bl.a. var Luther redusert betydelig. Av Landstads 28 
Luther-salmer beholdt man 17, d.v.s. omkring 60%. Omtrent samme antall kom med i 
Nynorsk salmebok slik at vi altså i godt og vel et halvt sekel bare har hatt halvparten av 
Luthers salmer tilgjengelige.

Men så kan man spørre: hvor mange av disse igjen har vært i jevnlig bruk rundt om i 
menighetene? Dessverre må en vel konstatere at flere av de mest sentrale og lødige salmer 
som vi overhode har i vår salmetradisjon, i mange menigheter er ukjente eller sjelden 
brukt. Ofte avhenger det av prestens kjennskap til salmeskatten eller personlige smak 
hvilke salmer som settes opp på salmeseddelen til gudstjenestene. Når så et stort antall av 
våre menigheter fremdeles har organister med mangelfull eller manglende hymnologisk 
utdannelse, er det klart at salmevalget lett biir tilfeldig og orientert ut fra det mest kjente
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og lett tilgjengelige. Jeg vil i den forbindelse påpeke det etter min mening meningsløse at 
prester som kanskje i 30-40 år alene skal velge salmer for menigheten, får så minimal 
innføring i hymnologi gjennem sitt studium. Som eksempel kan nevnes en lærebok i 
liturgikk som lenge ble brukt ved praktisk teologisk seminar, Ingemann Ellingsens: I Guds 
hus. Her er hymnologiens forskjellige aspekter som salmediktere, salmebøker, salmetyper, 
salmekriterier, salmevalg etc. viet ca. 20 sider. Med dette som grunnlag skulle da de 
teologiske kandidater som ikke var spesielt interesserte og skaffet seg hymnologiske 
kunnskaper på egen hånd, slippes løs på menighetene og stå for deres salmevalg. Det er 
videre en kjennsgjeming at mange teologiske studenter kommer fra kristne ungdomsmil
jøer som er preget av tensing og gospelbevegelsen og har fått sin musikalske smak formet 
av dette. Overfor denne mer overflatiske, iørefallende og publikumsfriende musikk, 
kommer Luther og reformasjonskoralene som regel til kort. Man går gjeme den minste 
motstands vei og velger f.eks. "Dine hender er fulle av blomster" fremfor Luthers mektige 
påskesalme "Den Herre Krist i dødens bånd", "Nå vandrer fra her en verdens krok" 
fremfor Luthers monumentale julesalme "Du vere lovet, Jesus Krist" osv.

Norsk salmebok
Hva så med Norsk salmebok? Hvordan har Liturgikommisjonen ivaretatt vår grunnleg- 
gende evangeliske salmeskatt?

Her er både positive og negative ting å merke seg. Jeg skal være velvillig nok til å 
trekke frem de positive først, etter min vurdering da. Norsk Salmebok (NS) har med 17-18 
Luther-salmer - alt etter som man regner. "Jeg synger julekvad" er f.eks. tillagt Luther, noe 
jeg ikke har sett i andre kilder enn NS.

Men kvantitativt ligger den altså på linje med våre forrige salmebøker. Noen salmer er 
imidlertid skiftet ut for å få plass til andre. Positivt er det at "Ach Gott, vom Himmel sieh 
darein" er kommet med: "Gud, sjå fra himmelen til oss", nr. 544. Den sto i Nynorsk sb. 
men ikke i LR. Og "Jesus Kristus er vår frelse" er også hentet fra Nynorsk sb. nr. 140. "Gi 
fred, å Herre Gud, gi fred", nr. 722, er kommet inn via Salmer 1973.

Liste over Luther-salmer i Norsk Salmebok
T = tekst, O = oversettelse, M = Melodi, D = dublett.

1. Nr. 31/32 O
Jeg synger julekvad (tvilsomt av Luther)

2. Nr. 34/35 TD
Du være lovet, Jesus Krist

3. Nr. 36/37 TMD
Fra himlen høyt jeg kommer her
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4. Nr. 166/167 TMD
Vår Herre Krist i dødens band

5. Nr. 208/20? O
Kom, Hellig And med skapermakt

6. Nr. 210/211 T
Nå ber vi Gud, Den Hellig Ånd

7. Nr. 230T
Vi trur på Gud, vår Fader god

8. Nr. 237TM
Av dypest nød jeg rope må

9. Nr. 261/262 OMD O
Store Gud, vi lover deg

10. Nr. 295/296 TM
Vår Gud han er så fast en borg

11. Nr. 322 T
Nå fryd deg, kristne menighet

12. Nr. 455 T
Var Gud ei med oss denne tid

13. Nr. 544 T
Gud, sjå frå himmelen til oss

14. Nr. 545 T
Gud, hold oss oppe ved ditt ord

15. Nr. 802 TM
Med fred og giede lar du nå

16. Nr. 824 T
Midt i livet finnes vi

17. Nr. 841 T
Oppstandelsen og livet visst

Den siste, nr. 17, er en av Luthers rimede gravskrifter bygd over Joh. 11,25: Jeg er opstan 
delsen og livet.

Av de 17 salmene som er med, ser vi at 4 er ta tt med som dubletter, 7 er i nynorsk mål 
form og 6 på bokmål.

Hvilke salmer mangler så?
Salmer fra 1523/24 
Gjendiktninger af Davidssalmer:
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Ps. 14: "Es spricht der unweisen Mund wohl. Hos Thomissøn het den: Saa taler den 
uvise Mund. Landstad kalte den: En Daare tager Gud i Mund.

Ps. 67: "Es wollt uns Gott genadig sein. En av Luthers mest betydelige salme- 
gjendiktninger og en av reformasjonens fanebærere. Det fortelles at hertug Heinrich av 
Wolfenbiittel lot lutherske sanger synge i slottskapellet. Den katolske presten protesterte, 
og hertugen spurte hvilke det gjaldt. Som eksempel nevnte presten "Es wollt uns Gott 
genadig sein". Da for hertugen opp og ropte: "Hva! er det da djevelen som skal være oss 
nådig? Hvem skal være oss nådig uten Gud alene?" Det ble med den ene protesten.

Nu er oss Gud miskundelig falt ut av Guldbergs og Ev. Chr., men både Landstad og 
Hauge hadde den med. Men så var det altså over og ut. Meget beklagelig, ikke minst fordi 
den representerer misjonsmotivet på reformasjonstiden.

Ps. 128: "Wohl dem der in Gottes Furcht steht". Denne salmen ble i jødisk tradisjon 
brukt ved ekteskapsinngåelser, og slik ble det også på reformasjonstiden. I Thomissøns 
salmebok var det tatt inn hele 4 forskjellige versjoner av salmen. En av dem var av Peder 
Palladius: "Huo som vil salig udi Verden leffue, i Herrens ord og frygt skal hand sig 
øffue". I Kingos graduale heter det under rubrikken "Psalmer til at bruges ved Brudeviel
ser": "Naar Bruden følgis til Sengs, maa Degnen met Brudeskaren siunge som her effter 
følger: Hvo som salig osv."

Landstad hadde med 2 oversettelser i 1855, men tok bare den ene inn i kirkesalmebo- 
ken: "Vil du i denne Verdens Stund, ret være glad af Hjertens Grund".

I en tid med sterk økning i skilsmisseprosenten, oppløste hjem og derav følgende 
sosiale problemer skulle denne positive, lyse salmen om gudsfryktens betydning for et 
lykkelig og godt samliv, ha livets rett.

De to dekalogsangene:
Dies sind die heilgen zehn gebott
Mensch willst du leben seliglich.

Både i Tyskland og i Norden eksisterte versifiserte dekalogsanger lenge før Luthers tid, i 
Tyskland helt fra 12. århundre. Luthers første sang var på 12 vers og behandlet hvert bud 
for seg. Den andre versjonen er en sammentrengt parafrase over budene på 5 vers. Begge 
sangene var utelatt i Guldbergs og Ev. Chr., men Landstad tok inn den lengste: "Kom hid 
og hør de ti Bud-Ord". Også Hauge hadde med en gammel oversettelse. Men så forsvin
ner sangene. Vater unser im Himmelreich. Luthers gjendiktning av Fadervår er en teolo
gisk tungvekter. Christum wir sollen loben schon.

Av de tre julesalmene som Luther skrev eller oversatte i 1523/24: "Nim kom der 
Heiden Heiland", "Gelobet seist du Jesus Christ" og "Christum wir sollen loben schon" -
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er den siste falt bort. Det er Luthers gjendiktning av den berømte biskop Sedulis' hymne 
"A solis ortus cardine" fra det 5. århundre.

Den sto i de gamle salmebøkene til og med Kingos: "Vi Christum love hver og en". Av 
en eller anden grunn utelot også Landstad denne salmen, og dermed var glemselens slør 
trukket over den helt til Arve Brunvoll har hentet den frem og oversatt den direkte fra 
latin: Der sola renn i himmelrand (114). Men med den melismatiske gregorianske 
melodien vil den ha liten sjanse for å bli sunget som menighetssang.

Jesus Christus unser Heiland, der den Tod iiberwandt.
Av Luthers to påskesalmer er bare den ene, Christ lag in Todesbanden, bevart.

Mens denne bygger på gammelt gods fra middelalderen, er den andre en helt gjennom 
original Martini, men langt fra Dry Martini. Salmen inneholder i fortettet form så å si hele 
frelseslæren. De 3 versene ble antagelig diktet til påsken 1524. Den første danske overset- 
telsen er av Arvid Pedersen og ble trykt i 2. utgave av Malmøsalmeboken i 1529.

Den kom naturlig nok inn i både Thomissøns og Kingos salmebøker. I Jespersøns gra
duale ble den foreskrevet som gradualesalme 1. påskedag, mens den hos Kingo ble flyttet 
til slutningssalme 2. påskedag. Men så forsvant salmen av en eller armen ubegripelig 
grunn ut av våre offisielle salmebøker. Landstad oversatte den i 1855, men tok den ikke 
inn i sin kirkesalmebok. Og dermed var den død og begravet såvidt jeg har kunnet kon
statere, til undertegnede hentet den frem og oversatte den i 1967. Denne oversettelsen kom 
med i den nye utgaven av Kristen sang i 1973, men salmen har dessverre ikke vunnet 
tilstrekkelig gehør i Liturgikommisjonen. Salmen har en meget vakker og enkel melodi, og 
med Luthers pregnante, trossterke tekst burde den etter min mening være selvskrevet i 
vår salmebok i en eller armen norsk språkdrakt.

Kom Heiliger geist.
Herre Gott.

Første vers av denne pinsesalmen er av gammel dato, nemlig en tysk oversettelse av den 
latinske pinseantifon "Veni sancte spiritus, reple tuorum corda fidelium". Den tyske tek
sten er fra det 15. århundre, og Luther overtok den med små endringer, for den var meget 
kjent og populær.

Luther diktet imidlertid til to nye vers slik at det ble en skikkelig menighetssalme. I de 
to første utgavene av Malmøsalmeboken finnes to forskjellige versjoner av salmen. En av 
dem ble tatt irm i Thomissøns og senere i Kingos. Men så ble den utelatt helt til Landstad 
hentet den frem igjen i 1855 og tok den irm i sin kirkesalmebok under Ottesang og Høi- 
messe 1. pinsedag. LR tok irm Landstads tekst, men Nynorsk sb. nøyde seg med å ta irm 
den gamle antifonen i en oversettelse av Blix.
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Denne merkelige behandlingen av salmen er blitt fulgt i NS idet man har tatt inn en 
gjendiktning av antifonen både på bokmål og nynorsk av Smemo. Man har med andre ord 
bevart det eneste som ikke er av Luther!

Hva burde vært med?
Når sant skal sies, er det ikke alle utelatte Luther-salmer som passer inn i en moderne 
salmebok. Men jeg mener bestemt at påskesalmen "Jesus Kristus, vår forløser", trolig også 
Fadervår-salmen, og "Vom Himmel kam der Engelschar" absolutt ville forsvare sin plass 
blant mer lettvinte og publikumsvennlige toner.

Fra årsskriftet for "MUSICA SACRA", Bergen 1996.
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ANMELDELSE

Salmer 1997 i Norge

Godt og vel 12 år efter at de norske menigheder fik deres meget omfangsrige salmebog, 
den indeholder med stort og småt mer end 950 numre, har et nyt tillæg på knap 300 
numre set dagens lys. Undertegnede anmelder har indtil sommeren 97 fulgt det norske 
salmearbejde på nært hold, men jeg håber, at mine stort set generelle tanker vil have en vis 
værdi også i dansk sammenhæng.

Selv om man let kan få øje på de samme tendenser i fornyelsen af de nordiske salme
bøger, adskiller den norske virkelighed sig markant fra den danske på området. Forskel
len består nok mest i, at nordmændene har en ekstrem appetit på og kompetence i at træk
ke impulser ind fra et utal af traditioner, både tekstmæssigt og musikalsk.

Oven i nævnte forhold er både salmebogen fra 84 og tillægget fra 97 i endnu større grad 
præget af, at kirkelige retninger, der ikke tidligere har kunnet gøre sig håb om at se sine 
specielle favoritter imellem den officielle salmebogs salmer, i stor grad har fået sine ønsker 
opfyldt.

Et forhold skal man være klar over. Ved at slippe en så stor stofmængde ud over me
nighederne, har de kirkelige myndigheder udnævnt sig selv til serviceorgan, når det dre
jer sig om nærmest ubegrænsede valgmuligheder, hvad angår salmer eller sange. Dermed 
bliver ansvaret for udvælgelse af salmer, der er pålagt præst og organist meget stort. Rent 
praktisk er nordmændene dog kommet så langt, at man ikke som i Danmark kan finde på 
at udsende en salmebog uden noder. Graden af nodekundskab er overalt stigende hos de 
yngre generationer, noder ved hver salme er kort og godt et must.

En betydelig del af tillægget består af liturgiske sange til brug ved alternative gudstje
nester eller alternativer til den traditionelle gudstjeneste. Man finder også oplagte eksem
pler på salmer, der er kommet med på baggrund af specielle musikalske kvaliteter. Ved al 
den aktivitet man i Norge de senere årtier har haft på det hymnologiske område, er der 
også fremkommet oversættere med kunstneriske kvaliteter.

Positivt må siges, at nordmændenes importvillighed ikke synes at have skadet tilgan
gen af egne salmedigtere og komponister. Blandt salmedigterne står Svein Ellingsen i en 
særstilling i kraft af sin evne til at sætte vigtige temaer på dagsordenen.

På melodisiden er Egil Hovland stadig aktiv som skaber af en tradition for melodier 
med en naturlig sangbarhed. Hans stil har dog slået så kraftigt igennem både i Norge og 
Sverige, at både han selv og andre kollegaer har svært ved at komme ud af sporet.

Tekstligt set gøres der også forsøg på i Norge at give de dybeste tros-sandheder en 
form, der er ligetil. Det ender tit i rimeriet, her Vidar Kristensen: "Jeg har en venn som har 
gitt sitt liv for at jeg skal få leve. Det finnes intet alternativ, det nytter ikke å streve".
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Både tillæg og melodisamling bærer præg af, at den Norske kirke er en rutineret salme
bogsudgiver rent teknisk set, det hele ser meget pænt ud med tydeligt tekst- og nodebil
lede. Og når jeg skal gøre min mening op, vil jeg hævde, at et tillæg fyldt af mange impul
ser beregnet til forsøgsbrug er OK. Det bliver langt værre, dersom en salmebog med en 
forventet levetid på ca. 50 år laves efter samme læst.

Ivar Mæland

Forfatternes adresser

Førsteamanuensis, cand.theol. Ragnar Grøm, Lerumsvei 31, N- 5073 Skåle- 
viksneset, Norge.

Sognepræst Holger Lissner, Sønder Bjert præstegård, GI. Bjert 27, 6091 Bjert.

Rektor, organist Ivar Mæland, Vestervig Kirkemusikskole, Skindbjerg Høje 1, 
7770 Vestervig.
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Appendix til
Eva Maria Jensens artikel 'Tre polske passionssange 

i Hymnologiske Meddelelser nr. 1, 1997, s. 5-20*

Oversigt

s. 98: "Jesus Chrystus, Bog Czlowiek", polsk tekst 

s. 99: Oversættelse

s. 100: "Jezusa Judasz przedal za pieniadze nedzne", polsk tekst 

s. 101-102: Oversættelse 

s. 103: "Posluchajcie bracia mila", polsk tekst 

s. 104: Oversættelse

s. 105: Den latinske hymne: "Patris sapientia"

s. 106: Melodier til "Jezus Chrystuz, Bog Czlowiek" i polske kilder ( 3 stk.) 

s. 107: Tilsvarende melodi i en tysk kilde 

s. 108: Melodi til "Jezusa Judasz przedal" 

s. 109: Tilsvarende melodi i en tysk sangbog

Ved en beklagelig fejl blev 'appendix' ikke bragt sammen med artiklen i foregående nr. af HM
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Teksten kopieret fra: Sredniowieczna piesn religijna polska. Red.: Miroslaw Korolko, Wroclaw.
1980, s. 10-12

JEZUS CHRY3TUS, BOG CZLOWIEK, lUDROSO OCCA 
SWEGO

Jezus Chrystus, Bog Czlowiek, m^droéé Oéca swego, 
Po czwartkowej wieczerzy czasu jutrzennego,
Qdy si? modiil w ogrodzie Occu Bogu swemu, 
Zdradzon, j?t i wydan jest ludu zydowskiemu.

X.

A
/

i."

C
7

•i

cl

T? szw? noc policzkowan, plwan, n?dzon do éwiata. 
W pi^tek pirwej godziny wiedzion do Pilata,
Tamo nan powiedziano éwiadecstwo nieskladne,
On stal jako baranek, zwierz^tko pokorne.

Na dzien trzeciej godziny Zydowie niezbedni 
Wolali, by krzyzowan pirwy i poåledni;
Pilat ji kazal biczowac beze wszej lutoéci,
I cimim koronowac, tué mial trudu dosyc.

Na dzien szostej godziny na krzyz wiedzion z miasta; 
Tej biady rozmaitej plakala niewiesta;
Na krzyz wzbiwszy nagiego, o sukm? jigrano,
Zolci^ s octem napawan, jak prorokowano.
Na dziewi^tej godzinie "wolal Jezus: „Heli!”
Ci, coz ji krzyzowali, Zydowie si? émieli;
Janowi polecona Matka jego mila,
Tu si? dusza Krystowa z cialem rozdzielila.
Wloczni<%> élepy "wlodyka bok otworzyi jego,
Krew s wodq. poplyn?la zbawienia naszego.
Z krzyza sj?t o mieszporze, prosiwszy Pilata;
Takoo za nas ucirpial Odkupiciel éwiata.
O kompletnej godzinie cialo grobu dano,
Od milostnych przyjaciél mirr^ pomazano;
W sobot? swojewala dusza pkielne koéce,
W niedziel? wywiodla jest szwytki éwi?te o6ce.
Prze szw? éwi?t% siedifi godzin um?czonia twego,
Jiz, Cbryste, wspominamy z nabozstwa naszego;
B.acz nam uzyczyé zbawienia, bydlonia dobrego,
A po émierci domieåci nas stadla niebieskiego.

aj na émiertnej poécieli pomnieé twojq. m?k?, 
asze dusz? polecic Occu Bogu w r?k?;
3go éwiata jimienie, årzebro, zloto, drogie kamieme, 
y si? nam nie slodzilo tego czasu. Amen.
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“Jesus Chrystus, Bog Czlowiek, niadrosc Occa swego" 
tekstnær oversættelse.

vers 1.:
Jesus Kristus, Gud og menneske, sin Faders visdom, 
efler torsdagens aftensmållid. ved matutin.1 2 3 
da han bad i haven til sin Fader Gud
blev han forrådt, taget til fange og udleveret til det jødiske folk.

vers 2.:
Hele natten igennem blev han slået, spottet og pint 
om fredagen ved den første time førtes han til Pilatus.
Dér aflagte man falske vidnesbyrd imod ham. 
han stod dér, som et lam. det ydmyge dyr.2

vers 3.:
Ved den tredje time råbte de nedrige jøder
at han skulle korsfæstes, som den første og den sidste.
Pilatus befalede, at han skulle piskes uden medynk, 
og tornekrones, dér led han store kvaler.

vers 4.:
Ved den sjette time førtes han ud af byen til korset 
kvinden (underforstået: Maria) græd på grund afalle disse ulykker. 
Nøgen blev han sat på korset, man spillede om hans klæder, 
gav ham eddike og galde at drikke, som det var blevet forudsagt.

vers 5.:
Ved den niende time råbte Jesus “Eli!”
de, som havde korsfæstet ham, jøderne, de grinede.
Til Johannes blev hans kære moder anbefalet, 
så forlod Kristi sjæl hans legeme.

vers 6.:
Den blinde soldat åbnede hans side med spyd 
blod med vand flød ud for vores frelse.
Han blev taget ned fra korset ved vesper, efter at man havde 
bedt Pilatus,
Sådan har han lidt for os. Verdens Frelser.

vers 7.:
Ved completorium lagde man legemet i graven, 
efter at de kærlige venner havde smurt det med salve. 3 
Om lørdagen ødelagde hans ånd Helvedes fængsel.4 
Om søndagen førte han alle hellige fædre ud (fra Helvede).

vers 8.:
På grund af alle din lidelses syv tider 
som vi her fromt har mindet, 
lad os få din nåde, et godt liv her på jorden, 
og før os efter døden til Himlen.

vers 9.:
Hjælp os, når vi ligger for doden, til at ihukomme din lidelse, 
befal vores sjæl i Gud Faders hånd, 
for at vi ikke da (dvs. ved dødstimen) trøster os med 
denne verdens skatte: sølv, guld og ædelstene. Amen.

1 egentligt: “ved solopgangs tid"
2 i teksten diminutiver “et lille lam, det ydmyge lille dyr"
3 i teksten mirra, dvs harpiks fra nåletræer med stærkt duft
4 egentligt: Helvedes låse
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JEZUSA JUDASZ PKZEDAL ZA PIENI4DZE N1JDZNE

1

“7

S’

C

d

9

•1c

II

/ ~

Jezusa Judasz przedai za pieni^dze n^dzno,
Bog Ociec Syna wydat na zbawienie duszne;
Jezue kiedy wieczerzai, awe cialo rozdawat,
Apoatoty awe am^tne Bwoj% krwi^ napawal.
Jezua w ogrodek 'watq.piJ (z) awymi miloaniki, 
Trzykxoé aie Oécu modlil za wazytki grzeszmki; 
Krwawy pot a niego plynj},! dia boju ailnego,
Duazo mila, ogl^daj miloanika twego.
Jezuaa miloanego gdy iydo-wie jgli,
Baranka niewinnego rwali i targali;
Opak r^ce zwiq.zali Panu niebieakiemu,
P§dem rycblyin biezeli do miaata éwi^tego.
Jezua jeat policzek wziqt u Annaaza wieUd,
Do Kaifaaza poaian, a tamo jeat uplwan;
Oczy mu zawi^zaii iydowie okrutni,
Poazyjki mu dawali, w lice jego bili.

Jezua staroåcie wydan, lajncuchem awi^zany,
Pilat 2ydow jeat pytal, ktore jego ■winy.
Widzac jego przez winy, do Heroda poalal,
Zydowie go aoczyli, ale Jezua milczal.

Jezua awleczon z odzienia, u alupa uwi^zan,
A tak przez miloaierdzia okrutnie biczowan;
Kxew z ciala jeat plyn^la, Pan niebieaki zranion,
O duazo moja, patrzy, placzy rzewno, wzdychaj.

Jezua gdy ubiczowan, na atolcu poaadzon,
Cimim jeat koronowan, a przeto jeat wzgardzon;
Przed Jezuaem kl^kali rycerze niewiemi,
B niego aie naémiewali, na oblicze plwali.

Jezua potem oa^dzon, Pilat jego a^dzil,
Od Zydow jeat nawi<e)dzon, a w tym Pilat zgrzeazyl; 
Maryja, Matka Boza, tedy aie am^cila,
Wzdycbala a plakala i wazytka aemglala.

Jezua a miaata wywiedzion, krzyzem uci^zony,
A lotrom jeat przytøczon, jak robak wzgardzony; 
Matka mu zabiezala, chc^c jego ogl^dac,
A gdy jego uzrzala, j§la rzewno plakac.

Jezuaa juz krzyzujq,, patrzy, duazo, pilnie,
R§ce i nogi raniq., krew a ran jego plynie;
Matka gdy to widziala, na ziemi§ upadla,
Dla Synaqzka milego rada by umarla.

Teksten kopieret fra:
Sredniowieczna piesn religijna polska.
Red.: Miroslavv Korolko
Wroclaw, 1980, s. 13-16

Jezua z krzyzem podnieaion, patrzcie, krzeécijani, 
Miedzy lotry poatawion, drog^ krwiq, akropion<y>; 
Od Zydow jeat poåmiewan, gdy na krzyzu wiaial, 
Jezua, miloaiemy Pan, wazytko akromnie cirpial.

Jezua Occu aie modlil za awe krzyzowniki,
Bm^tnq, Matk§ ucieazyl, lotra i grzeazniki;
„Pragn? grzeaznych zbawienia, duazo moja mila, 
Juz Occu polecaj?”, wolal wazytk^ ailq.

Jezuaa umarlego atworzenie plakalo,
Pana awego milego barzo zalowalo;
Slojnce aie zacimilo, ziemia barzo drzala,
Opoki ai? éciepaly, groby otwarzaly.

, Jezua z krzyza aejmowan w nieazpom^ godzin?, 
| Maryja piaatowala cialo awego Syna;

Cialo maéciq, mazali Jozef z Nikodemem,
W przeéciradlo uwili, potem w grob wlozylL

/* Jezuaow zoltarz czcicie i cz?sto épiewajcie,
^ Maryj? pozdrawiajcie, k tej aie uciekajcie; 

Maryja, przez boleéci, ktore jeé oirpiala,
Oddai od naa zloéci, daj wieczne radoéci.

Jezuaowa Matucbna gdy u krzyza atala,
Bok jego wloczniq. zbodzion i wielko otworzon; 
Krew i woda plyn?la z boku naéwi?tazego, 
Matucbna jego rnila zalowata tego.

_ Trzykroé pi?6dzieai^t mowcie: „Zdrowa b%df, Maryja” 
f- A jeden pacierz pojcie za koidym dzieai^tkiem:
' Pi?tnaécie rozmyålenia w Bozym um?czoniu 

S% do nieba alopienie, duazne oéwiecenie. Amen.
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“Jezusu Judas/, przedal za pieniadze nedznc”. 
tekstnær oversættelse.

vers 1.:
Judas har solszl Jesus for sølle penge
Gud Fader overgav Sønnen for sjælenes frelse.
Jesus delle sil legeme ved aftensmåltidel. 
de triste apostle gav han sit blod at drikke.

vers 2.:
Jesus gik ind i haven med dem. der elskede ham. 
tre gange bad han til Faderen for alle syndere, 
blodigt svedte han på grund af sin store angst, 
kære sjæl. betragt din elskede.

vers 3.:
Da jøderne fangede den kære Jesus.
rev de og skubbede til det uskyldige lam.
bag pa ryggen bandt de den himmelske Flerres hænder.
med hurtige skridt løb de til den hellige by.

O O j

vers 4.:
Jesus blev slået i ansigtet hos Annas, 
han blev sendt til Kajfas, hvor man spyttede på ham. 
de grusomme jøder bandt et bind om hans øjne, 
de slog ham på halsen og i ansigtet.

vers 5.:
Jesus blev overgivet til statholderen, blev bundet i lænker.
Pilatus spurgte jøderne om hans skyld.
da han så. han var uden skyld, sendte han ham til Flerodes,
jøderne aflagte falsk vidnesbyrd, men Jesus tav.

vers 6.:
Man trak klæderne af ham. bandt ham til en søjle.
så blev han grusomt pisket uden medynk.
blodet flod fra hans legeme, den himmelske Herre var såret.
Se, min sjæl. græd bittert, og suk.

vers 7.:
Efter at han var blevet pisket, blev han sat på en trone, 
man kronede ham med tome og hånede ham på den måde.
De utro riddere knælede foran ham 
de grinede af ham. spyttede ham i ansigtet.

vers 8.:
Så blev Jesus dømt. det var Pilatus. der dømte ham.
det var jøderne, der havde overtalt ham. men dermed syndede Pilatus.
Maria. Guds Moder, sørgede,
sukkede, græd og besvimede.

vers 9.:
Jesus blev ført ud af byen, tynget af korset, 
sammen med forbrydere, som var han en foragtet orm. 
Hans Moder løb efter for at se ham. 
og da hun så ham, begyndte hun at græde bitterligt.
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vers 10.:
Nu bliver Jesus allerede korsfæstet, se. min sjæl. opmærksomt på det.
De sårer hans hænder og hans fødder, blodet flyder fra sårene.
Mens Moderen så dette, faldt hun til jorden, 
for sin kære lille Søn ville hun selv gerne dø.

vers 11
Korset er nu blevet rejst, se, alle kristne,
Jesus stillet mellem forbrydere, dækket af sit kære blod.
Han hånedes af jøderne, mens han hang på korset.
Jesus, den barmhjertige Herre, har lidt ydmygt det hele.

vers 12.:
Jesus bad til Faderen for dem. der korsfæstede ham.
Han trøstede sin sorgmodige Moder, samt den ene forbryder og alle syndere. 
"Jeg ønsker syndernes frelse, jeg befaler min sjæl 
til Faderen*’, råbte han med stor kraft.

vers 13.:
Hele skabningen græd over den døde Jesus, 
den sørgede over sin kære herre.
Solen formørkedes, jorden skælvede, 
klipper faldt sammen, grave åbnedes.

vers 14.:
Jesu lille Moder stod ved korset, 
hans side blev stukket med spyd og åbnet på vidt gab, 
blod og vand flød ud af den allerhelligste side. 
hans kære lille Moder sørgede over det.

vers 15.:
Ved vesperens time blev han taget ned fra korset.
Maria holdt sin Søns legeme i sine arme, 
legemet blev salvet af Josef og Nikodemus, 
det blev viklet i lagener, senere lagt i graven.

vers 16.:
Læs Jesu psalter, og syng den ofte, 
hils Maria, søg støtte hos hende.
Maria, du som har lidt din store sorg, 
fjern alt ondt fra os, giv os evig glæde.

vers 17.:
Sig tre gange 50 gange "Hil dig, Maria!** 
og syng så bønnen5 efter hver tiende gang.
De 15 meditationer 6 over Guds lidelse 
er trinene til himlen, sjælens oplysning. Amen.

5 underforstået: Fader Vor
6 Det er de 15 vers af denne sang, som er de 15 meditationer. De svarer til Rosenkransens 15 
hemmeligheder.
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Teksten kopieret fra: Polskie piesni oasvine. Sredniowiecze i wiek XVI. B.I. Red.: Juliusz
Nowak-Dluzewski, Warszawa 1977, s. 126

Posluchajcie, bracia mila

i

V

s

C-

7

y

Posluchajcie, bracia mila,
Kc?c warn skorzyc krwaw^ glow?;
Uslyszycie moj zam?tek,
Jen mi si? <z)>stal w Wielki Pi^tek.

Pozaluj mi?, stary, mlody,
Boc mi przyszly krwawe gody.
Jednegociem Syna miala 
I tegociem oialala.

Zam?t ci?zki dostal si? mie, ubogiej ienie,
Widz?c rozkrwawione me mile narodzenie;
Ci?zka moja chwila, knvawa godzina,
Widz?c niewiemego Zydowina, 
li on bije, m?czy mego milego Syna.

Synku mily i wybrany,
Rozdziel z matk^ swojq rany.
A wszakom ci?. Synku mily, w swem sercu nosila, 
A takiez tobie wiemie sluzyta.
Przemovv k matce, bych si? ucieszyla.
Bo juz jidziesz ode mnie. moia nadzieja mila.

Synku, bych ci? nisko miala,
Niecoc bych ci wspomagala.
Twoja glowka krzywo wisa, t?c bych ja podparla, 
Krew po tobie plynie, t?c bych ja utarla,
Picia wolasz, picia-c bych ci dala.
Ale nie Iza dosi^c twego swi?tego ciala.

O anjele Gabryjele,
Gdzie jest ono twe wesele,
Coies mi go obiecowal tako barzo wide 
A rzek^cy: „Panno, pelna jes milosci!”
A ja pelna smutku i zaiosci.
Sprochnialo we nmie cialo i moje wszytki kosa.

Prosciez Boga, wy mile i i^dne maciory,
By warn nad dziatkami nie byly takie to pozory, 
Jele ja, nieboga, ninie dzis zezrzala 
Nad swym, nad milym Synem krasnym, 
li on cirpi m?ki nie b?d^c w iadnej wime.

Nie mam ani b?d? mice jinego,
Jedno ciebie. Synu, na krzyiu rozbitego.

103



“Posluchajcie, bracia tnila" 
tekstnær oversættelse

vers 1.:
Hør godt efter, kære brødre,
hvor skal jeg hælde mit blodige hovede.
hør om min sorg,
hvad der skete mig Langfredag.

vers 2.:
Hav medlidenhed med mig, gamle og unge, 
fordi en blodig festdag kom. 
én eneste Søn havde jeg 
og ham har jeg nu begrædt.

vers 3.:
En stor ulykke har ramt mig stakkels kvinde, 
da jeg så mit blødende kære barn.
Det var et sort øjeblik, en blodig time, 
da jeg så den vantro jøde, 
at han slog, pinte min kære Søn.

vers 4.:
Du kære og udvalgte Søn,
giv din moder lov at få del i dine sår.
Jeg har jo, kære Søn, båret dig under mit hjerte, 
jeg har tjent dig trofast.
Sig dog noget til din mor. mig til trøst, 
for nu går du allerede fra mig, mit kære håb.

vers 5.:
Hvis du ikke hang så højt oppe, min Søn, 
så kunne jeg på en eller anden måde hjælpe dig.
Dit hoved hænger skævt, jeg kunne støtte det.
Blodet flyder,jeg kunne tørre det.
Du råber efter vandjeg kunne give dig noget at drikke. 
Men jeg kan ikke nå op til dit hellige legeme.

vers 6.:
Du, englen Gabriel,
hvor er denne din glæde
som du lovede mig så meget af
da du sagde: "Jomfru, du er fuld af kærlighed!"
Jeg er fuld af sorg og ulykke
mit legeme og mine knogler falder fra hinanden.

vers 7.:
Bed til Gud, I kære mødre, 
at I ikke skal opleve sådan et syn af jeres børn, 
som jeg, den ulykkelige, har oplevet i dag, 
da min, min egen kære smukke søn 
led store lidelser, helt uden skyld.

vers 8.:
Jeg har ikke, og får ikke en anden søn 
end dig, den eneste, udspændt på korset.
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Teksten kopieret fra: Analecta Hymnica Medii Aevi. Hrsg.: Clemens Blume & Guido M. Dreves.
XXX, Pia Dictamina. Reimgebete und Leselieder des Mittelalters. Dritte 
Folge. Leipzig, 1898, s. 32-33

i:t. Du l’nssiunc Domini.

A il !\! a I ii I i ii ti ni.
1. 1’atris sapiciiliu, 

vuritas ilivina,
!>i‘iis lioino iiiplus ost 

Imr.i iiiatutiiiii,
A not is, ilisripulis 

oil o ilorcliotns 
linlaois ost rcnililtis. 

iravUtus, aftlictus.

Ad Tertiam.
3. Crucifige clamitant

bom tertiaruni, 
Illusus induitur 

veste purpurarmn, 
Caput eius pungitur 

corona spinarum, 
Cruccm portat umeris 

ad locum poenarum.

Ad Sextam.
4. Ilora sexta Icsus cst

cruci conclavatus 
Et cst eum latronibus 

pendens deputatus, 
Prac tonnentis sitiens 

feile saturatus,
Agnus crimen diluit 

sic ludificatus.

Ad N onam.
5. Ilora nona Dominus

lesus exspiravit,
Hcli damans aniinam 

patri commcmlavit,
Iaittis eius lancca 

miles perforavit, 
Terra tune contremuit, 

et sol obscuravit.

Ad 1’ri mani.
‘2. Ilora prima ductus cst 

lesus ad l’ilatum, 
Kalsis tcsliiuouiis 

multum nccusatum 
In oollo pereutiunt, 

manibus ligatum, 
Vulluiu i)ei conspmmt, 

lumen caeli gratum.

Ad Vesperas.
6. De crucc deponitur

bora vespertina, 
Fortitudo latuit 

in mente divina,
Talcm mortern subiit 

vitae mcdicina, 
lieu, corona gloriac, 

iaeuit supiua.

Ad Completorium.
7. Hora complctorii

datur sepulturac 
Corpus Christi nobile, 

spes vitae futurac, 
Condilur aromatc.

complcntur scripturac, 
lugis sit memoriae

mors bacc mild curac.

C o n c 1 u s i o.
8. Has horas canonicas

eum devotione 
Tibi, Cliristc, recolo 

pia rationc,
Ut, qui pro me passus es 

amoris ardorc,
Sis mihi solacium 

mortis in agonc.
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Kopieret fra: Polskie piesni pasvine. Sredniovviecze i wiek XVI. B.II. Red.: .luliusz Nowak-
Dluzewski. Warszawa 1977, s. 45

A. : Manuskript fra 1526
B. : Walenty fra Brzozow, Kantionale. 1544
C. : Piotr Artomiusz. Kantionale. 1587
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Kopieret fra: K.E. Schneider. Das Musikalische Lied in geschichtlicher Entwicklung. Leipzig, 1864.
s. 137

14. ©ott be$ SJateré SBciéjjeit fdjou (Patris sapientia), eiu 
©tunben* ober §orenlieb, tjenlige ©tngroeife imb
[e^r beliebt, aitg bem 14ten 3a^r^. 2Jteifter I. ©. 277.

^=5:J---- i-4-J—©—©—r —3—f=„i -----~ 3—©—■—C! -<é~ - ; e~^:
©ett befj ffiateré tr>ei^I;cit f^on, rtaljrbeit toeg t>nb te s ben, Sl)riflu?

t=t
=t=^=c:3é=:c©>3-^.-a-e
fein ge*Iiebstet ©en, in Sobt »or »né ge s ge : ben, jur 2Jlet?ten

z(GXCi=z

- —
jeit ge r fansgen toarb, »orsfaufft in !Iobt »orsrn ; ipen

(Sdpdb be s fun s ben toarb, bo toisefien bie jtoblff bo s ten.
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Kopieret fra. Polskie piesni Prisvine. Sn-dniowifr7e i wiplt YVI Rn d„j . ..
Uluzewski.Warszawt, 1977, s. 62 'USZ NoWak-

Walenty fra Brzozou- Kantional,. 1554
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Kopieret fra: Evan gel isches Kirchen»esangbuch. Kassel /uden udgivelsesår/, s. 70-71

BAhmirmt BrfiOcr 1S66

i. Jt - [u Ktcuz, Let» ben unb Peln, betne Hettnnba unb

Her - ren, be-trndjt.djrtfMl • dje Ce • metn,

Itjm zu Lob unb 61]-ren. Merh, mneer ge * IIMen Ijol,
f / t
- - - - - - - 1- - - - - - !- - - - - - - - 1- - - - - >

— * 1 ■■-----± J --- -----
bie er Ift ge ■ ftor - ben, bid] non bei'net
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Mif-fe-tnt er*I0ft, Gnab er • nor - - - « ben.

2. Jefue, mabrer Gotteefohn 
nuf érben erfdjtenen,
fing bnlb in ber Jugenb an, 
aie ein Knedjf zu bienen t 
dupert pd] ber gfittlid] Gmait 
unb uerbarg ibr Wefen, 
lebt in mrnfd)lid]er Geftalt, 
bat]er mir genefen.
3. Jefue ridjtet aue fein Amt 
on ben Menfdjenhinbem,
et] er marb zum Tab oerbammt

Gr une arme SQnber, 
irt unb rflft' ble JQnger fein, 
mufd] ibn' Itire fQpe, 

febt boe beillg Nadjtmnhl ein, 
mnd]tit]n' boe Kreuz fupe.
4. Jefue ging nod) Gottee Will 
in’ Gorten zu beten i 
breimal er bo nieberfici 
in fein' gropen Nfiten,

rief fein’ Ileben Voter an 
mit oetrflbtem Herzen,
□on it]m blutiger Sd]meip rann 
oon Angften unb Sdjmerzen.
5. Jefue ba gefangen marb, 
gebunben gefut]tet
unb im Rat befdjmeret bart 
unb zu Hobn geziereti 
□erbedit, nerfpotf unb oerfpeit, 
Idmmerlfd] gefdjiagen, 
aud] Derbammt aue H ap unb Neib 
burd] erbidjt' Anhlogen.
6. Jefue marb frflb bargeftellt 
Pflatue bem Heibeni
ob ber mob! fein Unfd]ulb melbt, 
bennod] mupt er leiben, 
marb gegetpeitunb oerKIcibt, 
mit Dornen gehrflnet, 
in felm gropen Herzeieib 
nufe fd)mflbltd]ft gebfibnet.

7. Jefue, oerurteflt zum Tob, 
mupt fein Kreuz felbft trogen 
in groper Obnmad]tunb Not, 
marb baran gefd]tageni
bing mebr benn brcl gonze Stunb 
in groP Petn unb Sdjmerzen i 
bittre Galle fdjmedu fein Munb. 
O Mcnfd], fap’e zu Herzen!
8. Jefue rief am Ktcuze laut: 
.Ad], id) bin oerlaffen! 
Habblrbod],meinGott,oertraut, 
mollft mid) nid]t oerftopen.
Gnab bem, ber mir Hobn bemefff 
jept in meim ølenbe.
Id] bcfebl nun meincn Gelft 
bir in bcine Hflnbe.'

9. Jefue ift bae Weizenhorn, 
boe ImTob erftorben
unb une, ble mir mnrn ocrlorn, 
bae Leben ermorbeni 
bringtniel frudjt zuGottce Preie, 
ber'mir ftete geniePen, 
gibt fein' Letb zu einer Speie, 
fein Blut zum Tranh fQpe.
10. Jefu, mell bu bfft crbflbt 
zu emlgen 6bren:
unfern alten Abam tflt, 
ben Gelft tu ernflbren; 
zeudj une allefomt zu bir, 
bnp empor mir fdjmeben,- 
begnab unfere Geifte Begier 
mit beim ncuen Leben.

Petrue Httbttt geft. isn
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