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JENS LYSTER

Skandinaviske andagtsbøger i miniature I
En sejlivet dansk-norsk lilliput-tradition 1685-1800 og andet småt.
Jeg gjorde store øjne, da jeg på Universitetsbiblioteket i Trondheim så "Aandelige
udkaame Bønner oc Psalmer til hver Dag i Ugen", København 1685, som ikke findes
re§*streret * Bibliotheca Danica1. Eftersom andagtsbøger, der er
p, disponeret efter et ugedagsskema, har haft min interesse, siden jeg
& første gang mødte Hans Christensen Sthens "Christelige oc
5 '

.**:V**a1* vdkaarne Bøner ... vddelte at bede, paa huer besynderlig dag vdi
Vgen", 15772, oversat efter den bøhmiske Johannes Avenarius'
E
banebrydende børnebog fra 1565, kunne det være værdifuldt at
erfare, hvilken serie ugebønner, der mon gemte sig i denne for
mig ukendte bog i Det kongelige norske Vitenskabers Selskabs
bogsamling.
Fig. 1. Titelblad til
Aandelige udkaame
Jeg gjorde som sagt store øjne - også fordi bogen ellers ville
Bønner, Kbh. 1685.
være svær at få øje på! Jeg havde ikke tidligere
<& ti ILitcn
set så lille en bog. Fra "Forstå Delen" af Nathanael Franséns store
pfalmfcooty
værk om "Then swenska Ubsala Psalmboken 1645"3 kendte jeg et
f&c
billede af "den minsta svenska psalmbok", der tryktes i
mrr/fom t
Sérftimftmg
Stockholm i 16484 og ud fra illustrationen at dømme måler 69 x 45
(lungfs.
mm og har en kolumne- eller satsstørrelse på kun 51 x 26 mm,
Ola
men jeg vidste ikke om tilsvarende lilliput-tryk på dansk grund.
Nu stod jeg pludselig med en dansk miniature, hvor bindets
CSteÆboliit
omfang var 54 x 33 mm (samme format som en gammeldags ^oo» 3$iui(ium Securer.
tændstikæske) og kolumnestørrelsen 48 x 29 mm! Så småt det Fig. 2. Den svenske
hele også så ud, skulle det vise sig, at jeg den dag havde fået fat i miniature fra 1648.

1 Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den Danske Literatur fra 1482 til 1830, efter
Samlingerne i Det Store Kongelige Bibliothek i Kjøbenhavn ... Udgivet ved Chr. V. Bruun, I-IV, Kbh.
1877-1902. Supplementsbind V ved Laur. Nielsen 1914 og Erik Dal 1963. Reprint I-V, Kbh. 1961-63.
Forkortes BD.
2 Hans Christensen Sthens Skrifter II. Christelige oc vdkaame Bøner og En Liden Haandbog, udg. af
Jens Lyster under medvirken af Jens Højgård, Kbh. 2003, s. 13-156, med efterskrift og kommentarer.
3 Kyrkohistorisk och musikhistorisk orientering samt svensk psalmbokshistoria t. o. m.
Ubsalapsalmboken jSmte anteckningar till enskilda koraler. Liturgia Suecana. Ser. B. Vol. III: 2,
Stockholm 1940, s. 256.
4 Sveriges Bibliografi 1600-talet. Bidrag till en bibliografisk FOrteckning av Isaak Collijn. Band 1,
Uppsala 1942-1944, sp. 730, oplyser, at bogen "ar en fOrkortad upplaga av Vbsala-psalmboken".
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den lange ende af noget, der sidenhen udviklede sig og nu har taget form i denne
serie undersøgelser og registreringer.
Tidlige danske lilliput-tryk
Min uvidenhed om eksistensen af danske andagtsbøger i miniature har jeg siden søgt
at råde bod på. Det viser sig, at vi i Danmark var tidligt ude med udgivelser af
andagtsbøger i miniature. Fra 1552
foreligger der en bønnebog i sedes eller
_____ Æ
rb^rKn»bctmt»d\6-''lsekstendedels-format. Dvs. at hvert ark er
--------tSffiCiRcngeltaez
----«•
- ’
» pc .y.ntiisrt t
•Hair/fenn yp,,,,,
sammenfoldet fire gange, så der bliver 16
.—5^ Wl&fro»;iuoe
fatffl«
iiwsl.
■
blade eller 32 sider. Formatet betegnes
tf* ticnt: e jfcancff‘
~---------i'Htf iOefiffCif.'h Æg arttifTyrt~
32°. Desværre er bogen kun kendt i et
ac dcntnge o« :
eneste eksemplar, der bl.a. mangler
i fVtMøc
'
titelbladet, men sikkert har heddet "En
rrfwamii«SHlfcL
Herlig hiertens liden Bønebog" ligesom et
••■fit
optryk i oktav fra 1556. Af miniaturens
Fig. 3. Slutning afforord og indledende bøn i En
bevarede forord, der er "Screffuit y Lund Herlig hiertens liden Bønebog, 1552.
Nyaars dag Anno Domini M. D. LI." (se
fig. 3), fremgår, at bogen er udgivet af superintendenten i Lund, Frands Vormordsen,
og tilegnet kong Christian III. En gave til majestæten behøver ikke glimre ved
storhed, for denne bogs kolumnestørrelse er kun 46 x 31 mm, og der er kun 14 linier
pr. side. Bogen er trykt af Jixrg. Richolff i Liibeck5. Den svenske boghistoriker Krister
Gierow har analyseret bogens indhold og påvist, at det bygger på den udbredte tyske
"Ein Betbuchlein, fiir allerley gemein anliegen" 1543, men at Vormordsen derudover
har indlemmet sin oversættelse af det pseudoaugustinske "Psalterium Aurelii
Augustin! Hipponensis episcopi, quod matri suæ composuit"6. Dr. Gierow kender
formentlig kun "Ein Betbuchlein" fra to optryk på sin arbejdsplads i Lunds Univ.
Bibi. Havde Gierow haft adgang til en udgave med den ændrede titel "Ein Schone
Nye Andechtich Bedebokeschen, Vor allerley Gemene anliggent", trykt af Hans
Walther i Magdeburg i 15667, ville han her blad G2v have fundet "Ein kort Psalter,
Vth allen Psalmen Dauids, na ordeninge vnnde talle der hundert vnd vofftich
5 Dansk Bibliografi 1551-1600 med særligt hensyn til dansk bogtrykkerkunsts historie af Lauritz
Nielsen, I-II, Kbh. 1931-33. Reprint Kbh. 1996 med Register og Supplement ved Erik Dal. Alle bogtitler
i LN anføres ved nummer. Det nævnte Lybeck-tryk er beskrevet i LN 463. Den senere oktav fra 1556
betegnes LN 465.
6 Krister Gierow: Den evangeliska Bdnelitteraturen i Danmark 1526-1575. En kållanalytisk-typologisk
Studie, Lund 1948, 340f.
7 Eksemplar på Univ.Bibl. i Gottingen med signatur 8° H.E.R. 1.14417.
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Psalmen, dorch den hilligen Augustinum syner Moder Monica thosamen getagen".
Vormordsen står altså i endnu større gæld til den nævnte tyske bønnebog, end
Gierow antog.
Hvorfor er denne tidlige danske bønnebog udgivet i et så
lille format? Skulle mon også formatet være lånt fra et tysk
forlæg? Ganske vist kender vi ikke i dag en tysk 1500-tals
miniature med dette indhold. Men i 1725 tryktes i Breslau "Ein uro> pfuliticr/
ocuuforbtbtttiWc
Schones Gebetbiichlein in allerley Noth und Anliegen zu
gc sitter ftønit
_
gebrauchen" med målene 40 x 22 mm8, som kunne være et sent
telføe’rofnnrHj.s!
focligerio.^^i.
optryk af den 1500-tals miniature, som Vormordsen kunne have
• Tt
Tt
benyttet. Eftersom Breslau-miniaturen ikke har kunnet skaffes
Znnt* i f
til veje, må læseren indtil videre lade sig nøje med denne
Fig. 4. Titelblad til En
gisning.
skøn liden Bønbog, 1553.
11553 tryktes endnu en dansk bønnebog i miniature, i 32°
og kolumnestørrelse 52 x 36 mm, med titlen "En skøn liden Bønbog, vddragen aff
den hellige Scrifft, oc aff nogre Vdkome Dauidz Psalmer, Fordansket aff Francisco
Vormorsøn, oc nu forbedret met mange andre skiøne Bøner, huer Christen nyttelige i
denne farlige tid. Anno. 1553." Sammen med
alttø at brugefammerj/t
ttxr polfotmid y«/ gel/
den tryktes i samme format Peder Palladius'
oc tøclige b«De tHoce
r (Erlitj oc fornunifttg
gen oc 2Jffte«/ om altDrt
€fa<nt>
Viltls
pteftnl
fin
"En Vnderuisning kortelige at Bede wdi tavt&nosttl rr«cDe oc tvt fjaffue befeoff/ fa«
fremt foinwl Det vill* off
©uo Sastc
Husholding, oc at anamme Suar igen aff Gud" ' veoaffjf-ftiftfum
iKtfontme / 2UlDe paa
mig figtt <SuO om buaD
og sammes "En daglig bekendelse, Bøn oc
Dig fatttø / TStg Pil b/te
4&*uV(U\e gcOt &uet Dig/oc Du ftalt taefe mig.
Tacksigelse til Gud, skenckt Kiøbenhaffns oc fXgttoc XmoOecrtfftett Vil banD b/ce off/ Da »il
Olatin £t)tiflcn 25?n bano oc fuare of}7vil banD
alle Danmarcks Indbyggere, til Nyt Aars befcrlffufs at rtrc Den tet# fnareoff/Dafaa r»I goDe
te ttfgél til -Slrnmerlgu Øuat/ ©bi banD er fåa
gaffue"9. Sidstnævnte skrift er hymnologisk Oft/ljuét fea b>i frulle ben goD en ©uD / oc baffnec
te oc faa alt gaar til JLtff fit naffn Der aff' at banD
interessant, idet bønnestoffet herfra senere cc &ltl i b/c off enige oc fnlOfs ©ud aff ret goDt
<£> tli}
b‘0 i
alttø
indgik som "Bønner for Skriftemaal" i "En
Fig. 5. Palladius' dedikation i 1553-trykket.
andægtig Bønne-Bog", der tryktes sammen
med Kingos salmebog10.

K

8 Louis W. Bondy: Miniature Books. Their History from the beginnings to the present day, London
1981,31.
91 LN 464 er alle tre skrifter beskrevet. Peder Palladius' Danske Skrifter II, udg. af Lis Jacobsen, Kbh.
1914-15, 73 og 287, bringer faksimiler fra denne udgivelse og aftrykker s. 71-82 og 279-308 de to
sidstnævnte skrifter med kommentarer. Analyse af indholdet i Gierow 299-306 og 343-350.
10 Det gælder fx Joachim Schmidtgens udgave Kbh. 1727, hvor Palladius' bønner findes s. 48-53.
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Målene for miniaturebøger
Der kendes en sumerisk lertavle med kileskrift, der blev solgt på en auktion i London
og målte 1 5/16 x 1 5/8 tomme. Den skulle kunne dateres tilbage til 2060 før Kristi
fødsel11. Efter vor tidsregnings begyndelse beretter Plinius om en udgave af Iliaden,
skrevet på pergament og så lille, at den kan rummes i en nøddeskal. I Cambridge
findes en bibelkodex fra ca. 1280, så fint skrevet, at der er fra 13 til 17 linier på en 25
mm høj side12.
I en korrespondance med boghistorikeren Harald Ilsøe stiller denne spørgsmålet:
"Hvor lille skal en bog være for at kunne kaldes en miniaturebog? I almindelighed
forestiller man sig vel en bog i tændstikæskeformat eller i en højde på op til ca. 6 cm,
men spørgsmålet er, hvad der skal anses for maximum. Skal bogblokkens højde f.eks.
være under 6, 7 eller 8 cm for at opfylde betingelsen? I artiklen om miniaturebøger i
"Nordisk Leksikon for Bogvæsen" II, 1962, 92 findes som max. angivet 75 x 60 mm
(vistnok mål for papirformatet), og der henvises bl.a. til en artikel om "De bitte smaa
Bøger" af E.C.J. Wolf i "De Grafiske Fag", 1938".
I "Miniaturbuch Journal" Jahrgang 7, 2000, Heft 1-4 skriver Horst-Dieter Branser
under overskriften " Forma tbereiche", at for at kunne kategoriseres som
miniaturebog gjaldt længe et bogblokformat på max. 100 mm. Men i dag er øverste
grænse fastlagt til 76 mm13. Den mest elskede, endnu læselige grænse ligger ved 40
mm. Der er åbenbart varierende maximumgrænser fra land til land, for i Ungarn
accepteres 80 mm som øverste grænse. I samme tidsskrifts Jahrgang 8, 2001, inddeler
Heinz Muller miniaturebøgeme i fire størrelseskategorier:
1. Daumenbiicher (tomme-bøger) er fra 76 til 100 mm og er uden videre læselige.
2. Miniaturbiicher er fra 25 til 76 mm (max. 3 tommer). De kan læses med det blotte
øje. Dette er den mest brugte størrelse, især i det engelske sprogområde.
3. Puppenhaus- (dukkehus-) eller Microbiicher, som er fra 10 til 25 mm (max. 2
tommer). De er populære sammen med dukkemøbler.
4. Mini-Microbiicher eller Winzlinge (dværge), der måler op til 10 mm og kim kan
læses med lup.

11 Bondy s. 5.
12 Else Schaffer Wolf: Lilliputiana. Særtryk af foredrag 18. dec. 1951 og fremstillet for Dansk BibliofilKlub som en hilsen fra Det Berlingske Bogtrykkeri, Kbh. 1951, s. 11.
13 Reinhold Janus noterer i "Miniaturbiicher - Eine Miniaturgeschichte ihrer Kultur II", Miniaturbuch
Journal Jahrgang 8 Heft 2, Juni 2001, 20, at Louis Wolfgang Bondy i 1988 satte 3 tommer, dvs. 76,2 mm,
som mål for et miniature-binds størrelse, men at Bondy på en velgørende måde er så inkonsekvent, at
han i udsøgte tilfælde kan dispensere fra denne grænse.
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Det er den anden af disse kategorier, der vil indgå i nærværende undersøgelser.
Blandt disse miniaturebøger vil vi nu koncentrere os om de andagtsbøger, der
indeholder salmer og bønner. Derfor nævner vi kun i forbifarten, igen med Harald
Ilsøe som hjemmelsmand, at den mindste danske bog, en dværglilliput, antagelig er
"Indfødsretten 1776/ Kiøbenhavn/ Hos [bogtrykker og forlægger Morten]
Hallager". Et eksemplar på 22 blade, der blot måler 27 x 20 mm, er omtalt i K.F.
Piesners "Bøger. Essays for bogsamlere", 1942, 108f og afbildet sammen med en
dertil hørende guldkapsel ved siden af en tændstikæske på planchen mellem s. 104
og 105. Bogen er trykt med en klar antikva med 11 linier å 15-17 bogstaver pr. side.
Formål med miniature-bøger

Hvad er ideen med at trykke så små bøger? Den første fordel ved miniaturen er, at
den er transportabel. Den fylder ingenting i bagagen. Værker af en elsket digter,
teksten til et skuespil, som vi vil se i teatret, ordbogen over et fremmed sprog,
videnskabelige formler eller tekniske detaljer, som behøves til arbejdet eller studiet,
religiøse tekster, som kan støtte kirkegængeren under gudstjenesten eller tjene til
opbyggelse under rejsen, kan alle takket være miniaturen blive tilgængelige, når vi
behøver dem. Uden større besvær kan vi medbringe et lille bibliotek i lommen eller i
håndbagagen. Dertil kommer, at et miniature-bibliotek optager meget lidt plads i en
beskeden bolig. Desuden har det charme. Small is beautiful. Særlig det sidste er vel
argumentet for, at miniature-bøger er blevet samlerobjekt. Det lille format udøver en
fascination, der i 1900-tallet og ind i dette århundrede giver sig udslag i foreninger
og klubber og udgiverselskaber for miniature-samlere. Fx Sammlerkreis
Miniaturbuch e. V. Stuttgart (www.miniaturbuch.de), der siden 1996 har udgivet
kvartalsskriftet Miniaturbuch Journal.
Men også tidligere tider kan have sværmet for det kuriøse. En puttenuttet bog
har været velegnet som original gave i forskellige anledninger. Den førnævnte "En
Herlig hiertens liden Bønbog" blev således skænket kong Christian III nytårsdag
1552.
Sådanne nytårsgaver i mindre format var stadig almindelige fra omkring 1800
(højde dog nu omkring 14 cm), hvad der gav anledning til begrebet
nytårsgaveformat. Herom hed det 1849: "Slige Udgaver ere yndede af Mange, især af
Fruentimmer - som kunne have dem liggende i en Syekurv" - også en praktisk form
for anvendelse! Såvidt Harald Ilsøe, der henviser til "Fund og Forskning" X, 1963,
162.
Vi må formode, at der i 1600-tallet især har været praktiske formål med
miniature-formatet. Fx til rejsebrug, som ovenfor antydet. Heinz Muller, Stuttgart,
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der er formand for den nævnte samlerkreds, skriver i en oversigt over "Deutsche
Miniaturbiicher des 17. Jahrhunderts"14, at "tiden skreg formelig efter brugsbogen,
efter bogen for alle og enhver. Den lærde ønskede at kunne medbringe sine
klassikere, den gejstlige sin Bibel og sit Testamente, juristen sine love og skoleeleven
sin abc".
I Sedan fandtes et skriftstøberi, der omkring 1615 blev overtaget af Jean Jannon,
der lod fremstille en meget lille skrift "la petite Sedanoise", med hvilken den første
samling klassikere i det lille format 32° blev trykt. Her udkom fx i 1626 Thomas a
Kempis "De Imitatione Christi" i størrelse 72 x 47 mm. Det blev i det katolske
Tyskland måske den hyppigst optrykte miniature-andagtsbog. Den udkom igen i
Kbln 1629 i størrelse 65 x 43 mm. I den lutherske lejr tryktes i Niirnberg 1631 Johann
Jeeps " Andåchtigs Bettbiichlein" i størrelse 37 x 23 mm og igen i Strassburg 1636 i str.
50 x 33 mm og kolumnestørrelse 45 x 23 mm. I Rostock udgav Michael Meder
"Andåchtiges Bettbuchlein" det samme år og igen i 1638 i str. 38 x 23 mm og med
kolumnestørrelse 34 x 18 mm. Sidstnævnte år udgav Meder tillige "Geistliche Lieder
und Psalmen D.M. Luther und anderer fromen Christen" i str. 38 x 23 mm og
kolumnestørrelse 34 x 18 mm15.
Endnu en brugergruppe skal nævnes: soldaterne! I 1647 fremstilledes en af de
ældste soldaterbønnebøger med titlen "Wandle vor Gott und sei Fromm. Geistliche
Schild-Wacht von 1647" i format 60 x 40 mm og dertil hørende pung til at bære
bogen på brystet16. Det skal ikke undre, om denne åndelige skildvagt har reddet
adskillige soldaters liv og opfanget den kugle, der ellers var gået gennem det tapre
hjerte. I sådanne situationer kan denne miniature have fået status af amulet.
Den svenske boghistoriker Gbsta Engstrom ved Univ. Bibi. i Goteborg mener, at
navnlig i diktatur- og andre absolutistisk-prægede perioder havde de små bøger
betydning som meddelelsesmidler inden for oppositionen. Man kunne nemt gå med
sådan en lille bog i lommen, den kunne uset gives videre på en gade, i en forsamling,
og derved sprede sæden til oprør og revolution viden om. Engstrom nævner som
eksempel fra en turbulent periode i vor egen tid et lille hæfte med den uskyldige
titel: "Die Kunst des Selbstrasierens. Neue Weg månnlicher Kosmetik", Prag 1934,
hvor læseren først fra side 4 møder bogens egentlige emne: "Kampf und Ziel des
revolutionåren Sozialismus"! Altså et propagandaskrift, let at indsmugle17.

14 Miniaturbuch Journal, Jahrgang 5, Heft 2/ Juni 1998, s. 1.
15 Heinz Muller ibidem s. 2.
16 Heinz Muller ibidem s. 3.
17 Jeg vil være svenske læsere taknemmelig for en litteraturhenvisning til Gbsta Engstroms bidrag,
som jeg kun kender i referat fra Else Schaffer Wolfs Lilliputiana s. Hf. Nærmere herom i note 12.
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De fire udgaver hos Godiche 1736-1755 indicerer gode salgsmuligheder, så det er
lidt mærkeligt, at Godiche herefter tilsyneladende overlader trykningen til andre.
Men overleveringen taget i betragtning kan man selvfølgelig ikke vide, om der har
foreligget yderligere nogle udgaver. Harald Ilsøe har efterset den tidligst bevarede
katalog over Godiches forlagsskrifter, der er fra 1763. De nærmest kommende titler
er her under bøger i mindsteforma terne duodes og sedes: "Udkaarne Bønner til hver
Dag i Ugen at bede og aandelige Viser med de 7 Kong Davids Poenitents-Psalmer, å
100 16 Mark". Og herefter: "De saa kaldet smaa Udkaarne, bogen 1 Mark". Kan der
med disse "smaa Udkaarne" til en betydelig dyrere pris være tale om vor lilliput?
Den danske miniature, som er genstand for nærværende undersøgelse og som
enten bærer titlen "Aandelige udkaarne Bønner oc Psalmer til hver Dag i Ugen" eller
"Morgen- og Aften-Offer til hver Dag i Ugen", synes at være udgivet første gang
omkring 1680. Det har ikke ud fra indhold eller ejerforhold været muligt at give
noget sikkert bud på, hvem målgruppen har været. Muligvis har den været tiltænkt
det bedre borgerskabs damer? To eksemplarer (MAO-1755 og MAO-1781) er
indbundet i violet fløjl med bogens titel i guldtryk. Den ene af to bevarede
ejerindskifter (i MAO-1782) viser, at ejeren er en mandsperson. Den anden (MAO1746) har tilhørt en Marte Carls Datter, men først to generationer efter udgivelsen. En
særlig interesse knytter sig til MAO-1726, der er indlagt i et ældre futteral med
metalspænde, udvendigt beklædt med metaltrådsvæv i tem, indvendigt med
silkefor. Futteralet måler udvendigt 85 x 58 mm og har kunnet rumme en genstand
på 72 x 41 mm, der ikke nødvendigvis fra første færd har været den ilagte
andagtsbog, der som nævnt måler 60 x 39 mm. Det er umuligt ud fra futteralet at
udlede noget om ejerforholdet.
Måske er det en tilfældighed, at de ældste bevarede udgaver af denne miniature
er fundet i Norge. I alt seks af de fremdragne eksemplarer befinder sig på norske
biblioteker eller i norsk privateje. Selv om udgaverne alle er trykt i København, kan
de godt have haft en særlig udbredelse i Norge. Det er i alt fald bemærkelsesværdigt,
at MAO-1799, der er trykt af hofbogtrykker Nicolaus Møller og Søn i København, har
en kolofon, der oplyser, at den "Findes tilkiøbs i Bergen hos Hybert Losch, Bogbinder
og privilegeret Boghandler". Kan vi mon deraf udlede, at forlæggeren til dette oplag
er bergenser? Men da samme bogtrykker leverede et nyt oplag af MAO året efter, var
det uden angivelse af nogen forlægger.
Det har ikke været muligt at få nærmere oplysning om indholdet af den ovenfor
anførte tyske "Andachtiges Bettbiichlein", og om bønnerne er disponeret efter
ugedagene, således som det er tilfældet med den danske miniature. Men i alt fald
fremgår denne disposition efter ugedagene af titlen " Andachtige Gebet auff alle Tage
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in der Wochen; Geistlich Gesang und Gebetlein", der blev udgivet af en
universitetsbogtrykker i Rinteln 1642 i str. 41 x 27 mm. Ligeledes er den udgivelse
interessant, der besørgedes i Danzig omkring 1660 af Andreas Schimmeln. Følgende
tre titler udkom samlet i et bind, alle i str. 74 x 47 mm: "Psalmen Davids. Nach
Frantzdsischer Melodey in teutsche Reimen gebracht, Durch D. Ambros. Lobwasser"
- "D. Martin Luthers und anderer gottseligen Leut Geistliche Lieder und KirchenGesånge, Wie die in Evangelischen Kirchen dieser Landen gesungen werden" "Schone trdstliche und Einbrunstige Gebetlein: aus H. Gottlicher Schrifft genommen
und auff alle Tage in der Wochen eingetheilet"18. Endelig giver Heinz Mullers
ovennævnte oversigtsartikel os anledning til at anføre to miniature-udgivelser, som
blev trykt af Christoph Endters i Niimberg 1678: "Geistreiche alt und neue Lieder
D.M. Luthers und anderer reiner Evangelischen Lehrer" og "Geistliches viel
vermehrtes Weg-Weiserlein. Darinen tagliche Morg- und Abendsegen ... durch Joh.
Kissling", begge i str. 63 x 33 mm og kolumnestr. 60 x 29 mm. Selv om ingen af disse
udgivelser skulle have inspireret til den danske miniature, viser dog eksistensen af
de tyske titler, af den danske miniature ikke er et særtilfælde, men er typisk for tiden.
Så længe vi ikke ved selvsyn kender et eventuelt udenlandsk forlæg for den
danske andagtsbog og heller ikke præcist kan fastlægge de danske kilder til bogen, er
det vanskeligt at afgøre, hvornår den danske bog kan være udkommet første gang.
Det er også usikkert, om den oprindelige titel har været "Aandelige udkaame
Bønner oc Psalmer til hver Dag i Ugen" - således Adolf Baxmans udgivelse fra 1685 eller om den senere titel "Morgen- og Aften-Offer, til hver Dag i Ugen" i
virkeligheden går bag om Baxman til miniaturetraditionens begyndelse. Der er
tidlige vidnesbyrd, der peger på den sidstnævnte mulighed. I Daniel Paullis
boghandlerkatalog "Mercurius Librarius Danicus", der er en i princippet
fuldstændig fortegnelse over dansk bogproduktion i årene 1672-1681, anføres i
januar-nummeret 1681 "Morgen- og Aften Offer/ Udkaame Bønner og Psalmer, udg.
af Gertzen 1680, 32°", hvilket er en helt tredie titel, der dog sammenfatter de to
kendte titler. Denne 1680-udgave ved boghandler Christian Geertzen kendes ikke
længere19, men er formentlig trykt af enken efter bogtrykker Matthias Jørgensen
Godiche (død 1678), der arbejdede for Geertzen og drev trykkeriet videre efter
Godiches død og i 1680 ægtede bogtrykker Conrad Hartvig Neuhoff20. Når Chr.
Geertzen er bragt ind i billedet, bør også nævnes "Det rette Morgen- og Aften-Offer.
18 Heinz Muller Miniaturbuch Journal, Jg. 5, Heft 2/ Juni 1998 s. 2f.
19 Charlotte Appel: Læsning og bogmarked i 1600-tallets Danmark, bd. 1-2, Det Kgl. Bibi. 2001, Danish
Humanist Texts and Studies vol. 23,571.
20 Ilsøe 71 og 75.

172

Bekosted af Chr. Geertzen", Kbh. 168421, der formentlig kan have interesse i vor
sammenhæng. Initiativet til lilliput-andagtsbogen kan meget vel komme fra Chr.
Geertzen. Adolf Baxman har næppe haft kapacitet til at gå nye veje, så vi må anse det
for en tilfældighed, at det ældste eksemplar af vor miniature, som tidens grådige
tand har levnet indtil i dag, repræsenterer et oplag fra netop Baxmans beskedne
trykkeri.
Lilliput-bøger har været på mode i slutningen af 1600-tallet. Det nævnte
boghandlerkatalog "Mercurius Librarius Danicus" kender endnu en titel på en bog i
32°, som formentlig må anses for tabt. I januar 1678 anføres "Vade Mecum, eller
Manuale, indeholdendis 1. aandelig udkaarne Psalmer ... 2. Aandeligt Røgelsesalter,
1677, 32°." I januar 1683 optræder den samme "Vade Mecum, eller aandeligt
Røgelses Alter", 2. udgave, 1682,320.22
Indholdet af den danske miniature
Vi kan vel ikke på forhånd gå ud fra, at en miniature-bog altid er sekundær i forhold
til andre udgivelser. Således ser det ud til, at Vormordsens bønnebog fra 1551 udkom
i sedes-format i førsteudgaven 1552 og derefter i oktav. I princippet er der intet til
hinder for, at en miniature kan være banebrydende og bringe helt nyt stof på
markedet. Alligevel vælger vi at regne det for sandsynligt, at miniature-bogens
indhold kan være lanceret i mere traditionelle tryk forinden.
Den hidtidige eftersøgning af forlæg til prosabønnerne er foreløbig resulteret i, at
disse genfindes i Daniel Paullis "Aandelige Psalme-Bog indeholdende D.M. Luthers,
desligeste andre fromme gudfryctige Christnes ... Psalmer oc Vjser ", Kbh. 168223. På
side 265 begynder bønnedelen:
"Aandelige | Morgen- og Aften-Bøner | paa hver Dag i Ugen. | (Udragen (!) af den
Bibliske Bede-Kilde.)", og på s. 266-280 findes samtlige miniaturens prosabønner
aftrykt. Oplysningen i parentesen om at bønnerne er uddraget af den "Bibliske BedeKilde" er imidlertid interessant. En dansk bog af det navn kendes ikke i BD. Men i
1632 udgav Georg Zeåmann en "Biblische Betquel vnd Ehren Kron, vff Ehmberg
auss dem himlischen Paradissgarten zusammengeflochten", Niimberg 1632, hvis
indhold af Paul Althaus roses i høje toner24. Medmindre andre har udgivet
bønnebøger med samme titel, må vi formode her at have den tyske kilde til
21 BD V 40.
22 Appel 571.
23 BD 1330. Kort omtalt i Anders Mallings Dansk Salmehistorie VIII, Kbh. 1978,131. Et eksemplar
findes i Norges Nasjonalbibl. Oslo under signatur D 271.
24 Paul Althaus: Forschungen zur evangelischen Gebetsliteratur, GUtersloh 1927. Reprint Hildesheim
1966,157.
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miniaturens prosabønner. Zeåmann forfattede sin 775 sider store bønnebog under et
langt fængselsophold i fæstningen Ehrnberg i Tyrol. Zeåmann døde i 1638 som
superintendent i Stralsund.
Om hans bønners videre skæbne i Danmark-Norge kan oplyses, at de genfindes i
en let ændret form s. 7-42 i den bønnebog, der ledsager Joachim Schmedtgens "En
Nyttig Psalme-Bog", Kbh. 1699, og har titlen "En Andægtig Bønnebog Som
indeholder: I. Morgen- og Aften-Bønner paa hver Dag i Ugen. II. Bønner at bruge udi
Kirken for og efter GUds Tieniste. III. Bønner om Skriftemaal og det Højværdige
Alterens Sacramente. IV. Bønner for Rejsende til Lands og Vands. V. Bønner udi
adskillig Håndtering. VI. Bønner udi adskillig Tilfælde. VII. Aarlige Kirke-Bønner.
Kiøbenhavn, Trykt hos Hans Kongl. Højh. Bogtr. Joachim Schmedtgen. 1699."
Samme år dukker ugebønneme også op i "En Andægtig Bønne-Bog Som
indeholder: 1. Morgen- og Aften-Bønner paa hver Dag i Ugen. 2. Bønner om
Skriftemaal, og det højværdige Alterens Sacramente. 3. Aarlige Kircke-Bønner.
Bergen, Tryckt udi Kongl. Majests. privilegerede Bogtryckerie", der ledsager den
udgave af Kingos salmebog, der blev trykt i Bergen 169925. Endvidere optræder disse
ugebønner i de tilsvarende bønneboger til Kingos salmebog Odense 170126; Odense
170227; uden titelblad28; Kbh. uden år29; og i flere senere Kingo-udgaver fx Kbh. (Ove
Lynow) 1741; Kbh. 1750; Kbh. (forlægger E.D. Nagel, Tønder) 1761; Sorøe (Lindgren)
1762, Kbh. (Godiche) 1762 og 1771 og så sent som i boghandler N.L. Ditlewsens
Kingo-udgaver Kbh. 1833 og 1843.
i • 2‘ftClvSan^
Miniaturens
indhold
af
salmer er
fcimauriae.
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overraskende i flere henseender. Ud fra bogens
almindelige disposition kunne vi forvente syv
morgen- og syv aftensange. Men der mangler
aftensange til både tirsdag og onsdag og en
morgensang til fredag. Denne mangel afhjælpes
delvis i den udvidede udgave, der tidligst
kendes gennem MAO-Bopp og MAO-1726, hvor
der for tirsdag aften henvises til pag. 130, dvs. til
NU hviler marck og enge, og for onsdag til pag. 40,
dvs. til Christe du est den klare dag, der således
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Figur 6. Som aftensalme til tirsdag er side
130 indføjet "Nu hviler mark og enge".
Udat. udgave MAO-Bopp.

25 Ugebønneme findes aftrykt i Bergen-udgaven s. 1-40, dog ikke bønnen til torsdag aften og fredag
morgen.
26 Ekspl. Kgl. Bibi. 4-189-8 nr. 23, bønnebogen er trykt i 1702.
27 Ekspl. Kgl. Bibi. Bønnebogen rummer fem afsnit og er trykt hos Peter Eichhom 1702.
28 Ekspl. Nasjonalbibl. Oslo, D 271, bønnebogen er "Tryckt, Aar 1707".
29 Ekspl. Kgl. Bibi. Bønnebogen i fem afsnit er trykt hos Peter Eichhom 1709.
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foreslås til både mandag og onsdag aften. Fredag morgen forbliver sangløs.
Salmevalget er ret konservativt. Af 11 salmer kendes de seks fra Thomisssøns
salmebog (Th), medens to (onsdag og lørdag morgen) er af Sthen. Alle på nær den til
lørdag aften kendes fra fx Cassubens salmebog 1681 og Geertzens 169730. Men hvem
har fordelt disse morgen- og aftensange på ugedagene, hvornår er det sket og efter
hvilke kriterier? Sangen til tirsdag morgen Dagen skin frem oc teer sig kendes tidligst
fra Aandelig Vandkilde 1645, medens mandags morgensang O Gud min HErr, ved sin
Søn kier først dukker op i 1660'eme, så fordelingen af disse sange på ugedagene kan
tidligst være fra den periode. Måske er det udgiveren af miniaturen, der alene har
ansvaret for denne disposition. Måske har den anonyme udgiver selv digtet
lørdagens aftensang, der er bogens sidste tekst og derfor kan opfattes som en slags
afsluttende forfattersignatur. I alt fald kendes denne aftensang ikke fra nogen anden
af datidens udgivelser. Og med god grund. Dens digteriske kvalitet gør den så
langtfra selvskreven i det begrænsede tekstudvalg, som en miniature kan rumme, at
det tværtimod virker overraskende, at der levnes plads til den. Udgiveren må have
haft særlige grunde til at lade denne tekst aftrykke:
AJften Psalme.
Siungis som,
Allene til dig HErre Jesu Christ, etc.
FOrlad os kiere Gud oc Herre,
oc all Godhedens Fader,
alle Synder oc Miftgieminger,
oc os fra Ont bevare,
Oc vend fra os din strenge Dom,
Med den hellig Aand til os kom,
At vi i Troen ret oc reen,
Dig HErre allen,
maa lydig vær oc altid tien.
Forbarme dig offver os JEsu Christ,
du Lifs Kilde fuld affNaade,
Oc hielp os, thi du ene est,
Den os kandfrj fra Vaade,
oc frelse dine affall Nød,
Som du har løst med dit Blod rød,
Fra Skyld oc Pjn, oc Synder sin,
Med Raad oc Trøst din,
dennem oc altid ofverskin.
30 Her og andre steder i artiklen anvender jeg de signaturer for salmebøger, som bruges i Dansk
Salmeregistrant på Institut for Kirkehistorie, Københavns Universitet.
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Bønhør Gud Fader voris Bøn,
Hielp os oc vær os naadig
Traad fremfor os CHriste GUds Søn,
at vi kand være frjmodig,
Bønhør os hellig Aand tillige,
Oc i vor Nød ey fra os vjge:
Du vilt jo ej nogen Synders Død,
O Trefoldighed sød,
Hielp os endelig affall Nød.

Ingen behøver være i tvivl om, hvorvidt vi her står over for en hidtil ukendt salme af
Thomas Kingo fra dennes glansperiode. Når jeg fremhæver den og gengiver den i sin
fulde ordlyd, skyldes det udelukkende det bemærkelsesværdige i, at denne
aftensang til lørdag uantastet og urørlig fik lov at blive stående i en andagtsbog, der
tryktes og gik som varmt brød i tre generationer, fra i alt fald 1685 til 1800! Hvorfor
har ikke en eneste af miniaturens forlæggere i løbet af disse 115 år fået lyst til at
udskifte denne tekst med en bedre?
Kan denne lørdagssang mon bidrage til at kaste lys over den køberskare, der
generation efter generation trofast tog til takke med denne miniature? Var den
overhovedet beregnet til at skulle læses eller havde den helt andre funktioner som
amulet eller talisman for sin ejermand? Fulgte den som talisman den levende eller
den døde ejer? Blev den lagt i ligkisten som lekture til den sidste rejse? Men var det
en værdig lørdag aften at byde den døde?
En anden gåde knytter sig til den måske sidste udgave af miniaturen, den
udaterede MAO-Seest, der blev udgivet af Matthias Seest i tidsrummet 1792-1812,
idet denne udgave vender tilbage til de oprindelige kun 13 linier pr side, jf. ABP1685, således at den oprindelige tekst uden tillæg afsluttes side 143 ligesom i ABP1685. Men fordi Seest tillige fastholder det tillæg, der kom til med MAO-Bopp og
MAO-1726, må han som den eneste udvide sidetallet til 165.
Interessant er det lille tillæg (fra og med MAO-Bopp og MAO-1726 og alle senere
udgaver) med en ny morgensang og en ny aftensang og tre gamle "Daglig Sange".
Hvorfor betegnelsen "Daglig Sange" og hvorfra stammer den?

i
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Bibliografi over kendte udgaver
Aandelige udkaarne Bønner oc Psalmer, Kbh. 1685. Forkortet: ABP-1685
Sign.: A8 - I8 . Sidetælling 3-143. Titelblad indrammet af røskener. 13 linier pr. side +
klummetitler og kustoder. Kolumnestørrelse: 48 x 29 mm. Bindets størrelse: 54 x 33
mm.
Tlbl: Aandelige | udkaarne | Bønner | oc Psalmer | til hver Dag | i Ugen. | Tryckt
i Kiøben-1 hafn hos Joh. Ad. | Baxm. Aar 1685. | Bl. Alv tomt. Bl. A2r (side 3): {frise] \
lin. 1-6: I Nafn Gud Fa-1 ders/ Søns og Hel-1 lig Aands/ Amen. | Morgensignelse. |
om Søndagen. | lEg siger dig/ min | Side 143 lin. 8-12: vjge: Du vilt jo ey no-1 gen
Synders Død/ O | Trefoldighed sød Hielp | os endelig aff all Nød. | [vignet] \
Kolofon bl. I8v: [frise] | Kiøbenhafn/| Tryckt oc findis | til kiøbs hos lohan | Ad.
Baxmau [sid]. | Aar 1685. | [vignet]
Med kun 13 linier å 17-20 bogstaver pr. side er bogens omfang
j/E-isEasaBaj
til at overskue. Bogen er disponeret efter ugedagene med fire tekster
til hver dag: morgensignelse, morgensang, aftensignelse og ,if, vrncfr Cf 'Untie i
aftensang. Der mangler dog aftensang både tirsdag og onsdag. Om
fredagen, hvor morgensignelsen er meget omfattende, mangler en
.7
morgensang. Bogens indhold er som følger:
■Æ-v^offb^ -ig
Side 3 (bl. 2r): I Nafn Gud Faders, Søns og Hellig Aands, Amen.
Morgensignelse. om Søndagen. (lEg siger dig, min himmelske
Naadige Gud oc Fader, aff Hiertet Loff oc Tack ved lEsum Chri-1 [s.
4] stum din kiere Søn, at du mig i denne forgangne Nat aff din Fig- 7. Kolofon til
høyberømte offvermaadige Barmhiertighed for den onde Fiendis Bønnl^Kbl^iess6
•'

*'■- -

List oc Particker [dvs. Practicker], oc for all Ulycke oc Skade ... oc Ang. titelblad se fig. 1.
med dine hellige Engle slaa en Vognborg omkring mig, at mig intet
Ont vederfarer, oc at de Ugudeliges Haand icke rører mig ...)
S. 9: Morgen Psalm. Søndags Morgen Sang. (Dig tackerjeg kiere HErre...), 10 str. Th 318r.
S. 17: Søndags Afftensignelse. I Naffn Gud Faders, Søns, oc Hellig Aands. (lEg priser
dig HErre GUD Himmelske Fader, at du mig denne forgangne Dag, oc min gandske
Liffs tjd, saa rigeligen haffver opholdet, oc ved din gud-1 [s. 18] dommelige
Beskyttelse, fra alt ont oc Ulycke gandske Faderlig bevaret...)
S. 23: Søndags Afften Sang. (Christe du est baade Lius oc Dag...), 7 str. Th 322r.
S. 27: Morgensignelse om Mandagen. (lEg priser dig HErre GUd Himmelske Fader, aff
all Krafft oc Formue, at du mig denne fremfame Nat under dine Vingers skygge...)
S. 35: Mandags Morgensang, siungis som: leg tacker dig ret, etc. (O Gud min HErr/ Ved
din Søn kier/ leg dig nu Tack mon gøre/ At nu i Nat/ mig ved din Mad/ Intet ont kunde
røre...), 8 str. (som i Cassuben 1685 s. 842. Kendes tidligst i Cassube 1661 s. 257; M-C
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1664ff s. 809; Habereggers "En ny bibelsk Haandbog" 1665 s. 296; Geertzen En Ny ...
Ps. 1685 s. 53.
S. 39: Mandags Afftensignelse. (ALMæctige Ævige GUD, jeg siger dig med Mund oc
Hierte Lof oc Tack, at du mig i denne Dag af jdel Naade oc Barmhiertighed ...)
S. 46: Mandags Afften Sang. (CHriste du est den klare Dag...), 7 str. Th 322v.
S. 49: Morgensignelse om Tisdagen. I Nafn Gud Faders etc. (Lofvit være du O Gud
min Skabere, Lofvit være du, O Gud min Frelsere, Loffvit være du, o Gud min høyeste
trøst, som er min Skiold...)
S. 55: Ti(3dags Morgen-Sang. Siungis som: Beholt os HErre ved dit, etc. (DAgen skin
frem oc teer sig/ O HErre Gud vi lofve dig/vi tacke dig oc ere glad/ At du os haffver bevart i
Nat), 7 meget ringe strofer (som i Cassuben 1685 s. 514). Tidligst i Aandelig Vandkilde
1645 s. 132, derefter i M-C 1654 s. 487; Cassube 1661 s. 433; Haberegger 1676 s. 362;
Geertzen 1685 s. 27; Wedemann 1688 s. 486.
S. 58: Tipdags Afftensignelse. (LOffvet være du himmelske Fader, ved Jesum
Christum i den hellig Aand, som mig arme Syndere, aff din ofvermaadige Godhed
denne Dag paa...)
S. 66: Onpdags Morgensignelse. I Nafn Gud Fad., etc. (Almæctige gode Gud efterdi
du i fordum Tid dit Folck Israel i Lowen befalet, dig hver Morgen at giøre et
Brændoffer...)
S. 71: Onpdags Morgen Sang. (lEg vil din Prjs udsiunge), 11 str. Hymn. Medd. 1993 193209.
S. 79: Onpdags Aftensignelse. (O Allmectige Gud som aff Nattens Mørckhed giør den
klare Dag, oc aff den liuse Dag den mørcke Natt: Efter som du i fordum dage, dit
Folck Israel i Loven befalet, at mand icke alleene og(!) Morgenen, men oc saa om
Afftenen skulde giøre dig et Brændoffer, saa fræmbær jeg ocsaa nu for dig mit
Afftenoffer...)
S. 86: Torpdags Morgensignelse. (O HErre JEsu, du som est det Evige sande Lius,
Retferdighedsens Soel, Opgangen aff det Høye, den skiøne, klare, ønskelige
Morgenstierne, i dit Nafn staar jeg op, aarie vaager jeg til dig...)
S. 93: Torpdags Morgensang. (DEn signede Dag som vi nu see), 9 str. Th 316v.
S. 100: Torsdag Afftenssignelse. (O HErre Jesu Christe, du sande evige Lius, som giør
Morgenrøden oc Afften mørck: Jeg siger dig aff Hiertet Loff oc Tack, at du ved ... Naar
Søffnen falder min Øyen paa, etc. Mit Hierte lad for dig vaagen staa/ Holt ofver mig
din højre Haand/ At jeg ey falder i syndsens Baand...)
S. 105: Torsdags Afftensang. (SOlen er nu nedgangen plat), 4 str. Th 325v.
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S. 107: Fredags Morgensignelse, Sammendragen af Davids Psalter. (Gud du est min
Gud, aarie vaager jeg til dig, min Siel tørster efter dig, all min Begiering er til dig, naar
jeg gaar til Sengs, da tencker jeg paa dig, naar jeg opvaagner da taler jeg om dig...)
S. 120: Fredags Afftensignelse. (Min Siel nu lofver HErren, oc hvad i mig er, hans
hellige Naffn, min Siel loffve HEnen, oc forglem aldrig det Gode hand hafver giort
dig. Jeg vil loffve HErren saa lenge jeg leffver, oc siunge min Gud Loff...)
S. 127: Fredags Afftensang. (O Du Trefoldig Eenighed), 3 str. Th 323v.
S. 128: Løffverdags Morgensignelse. (ACh du trofaste Gud oc himmelske Fader, at jeg
dig nocksommelig skulle kunde loffve, oc for alle dine Velgieminger tacke, som du
mig min gandske Liffs tid, indtil denne Stund, saa Faderlig bevist hafver ...)
S. 131: Morgensang om Løffverdagen. (O GUD skee Loff til evig Tid), 10 str. BH 251.
S. 136: Løffverdags Afftensignelse. (BArmhiertige, evige Gud oc Fader, jeg siger dig
atter igien af Hiertet Loff oc Tack, at du icke alleene i denne Dag eller forgangne Uge,
men oc all min gandske Liffs tid, fra all Ulycke oc Skade, paa Siels oc Legems vegne,
saa Faderlig ... Oc naar min Dødsstund kommer nær/ Tag mig til dig HErre Jesu kier/
Thi du est min/ oc jeg er din/ Hos dig jeg gierne snart vild vær/ Amen.)
S. 140: Afften Psalme. Siungis som. Alleene til dig HErre lesu Christ, etc. (FOrlad os
kiere Gud oc Herre...), 3 str. Aftrykt foran.
Det noteres - som en tilfældigt valgt variant - , at bogens sidste linie lyder: "os
endelig aff all Nød". Samme ordlyd i MAO-1726,1736,1755,1782,1792,1799 og 1800.
Samme tekst er ændret til "os evindelig af al nød" i MAO-Bopp, MAO-1758 og MAOSeest.
Ekspl. i Videnskabernes Selskabs Bibliotek i Trondhjem, kat. nr.: LibR An 8 909. Med
bevaret spænde og indb. i brunt hellæder. Udgaven ikke i BD. Registreret af forf. den
25. sept. 1990. En hjertelig tak til fagbibliotekar Karin Helene Hognestad for stor
hjælpsomhed både dengang og siden med disse små bøger, bl.a. for angivelse af
kolumne- og bindstørrelse for ABP-1685, -1691 og MAO-Bopp.
Litt.: Harald Ilsøe: Bogtrykkerne i København og deres virksomhed, Kbh. 1992, 73. Johan
Adolf Baxman overtog 1678 Nicolai Mullers trykkeri. Efter 1692 kendes kun
auktionskataloger fra hans trykkeri. Sidste tryk er fra år 1700. Hans efterfølger har
muligvis været Jørgen Matthiasen Godiche, fader til Andreas Hartvig Godiche, jf.
MAO-1736ff.

[Aandelige udkaarne Bønner oc Psalmer], Kbh. 1691. ABP-1691
Sign.: A8 - I8 . Sidetælling 3-143. Tlbl. mangler. 13 linier pr. side + klummetitler og
kustoder. Kolumnestørrelse: 48 x 29 mm. Bindstørrelse: 53 x 38 mm.
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Første bevarede blad A2r (s. 3): [frise] lin. 1-5: I Nafn Gud Fa-|ders/ Søns oc Hel-1 lig
Aands/ Amen. | Morgensignelse | om Søn[dagen] |
Kolofon bl. 18v: KiøbenhafiV) Tryckt oc findis | til kiøbs hos lohan | Adolph
Baxman. | Aar 1691.
Satsen er i store dele af bogen identisk med ABP-1685 og synes at være samme
oplag, men fx s. 45 er anvendt andre typer. Bogens omfang og indhold er som i ABP1685. Det må dog overvejes som en mulighed, at nærværende oplag kan være
udkommet med titlen "Morgen- og Aften-Offer...".
Ekspl. i Videnskabernes Selskabs Bibi. i Trondhjem, kat. nr.: LibR An 8 910. Indb. i
kalveskind, indlagt i kassette udført i sirts af bibliotekets konservator. Bogen kendes
ikke i BD.
Litt.: om Baxman se ABP-1685.

Morgen og Aften-Offer, Kbh. uden år. MAO-Bopp.
Sign.: A8 - I8 . Sidetælling 3-144. Tlbl. med røskenramme. 15 linier pr. side +
klummetitler og kustoder. Kolumnestr. 57 x 33 mm. Bindstr. 60 x 38 mm.
Tlbl.: Morgen- | og | Aften-1 Offer, | til hver Dag | i Ugen. |
Kiøbenhavn, | findes tilkiøb hos | J. Boppenhausen. | Bl. Alv: % søtøjacn* gI. ^fP«s*'
Psalm. 102. | v. 11. | Min Siæl lov | HErren! | Og hvad i mig | er, *
SUtcn* sé
hans hellige | Navn! | Bl. Air (s. 3): [frise] | lin. 1-5:1 Navn GUD | «£• CS+tcY
Faders, Søns og | hellig Aands, Amen. | Søndags Mor-1 gen-Bøn. | f;ti!
SQaøg
' Macn, : jjL
S. 224 lin. 4-7: vige; Du vilt jo ey no-1 gen synderes død, O |
, $ jtiel'fnO.iB.t, , i;
Trefoldighed sød, Hielp | os evindelig af al nød. | Derefter følger fem j finits
g<»
nytilkomne salmer. Lin. 8-12: Morgen-Sang. | Mel. Nu velan vær |
frisk til mode. | Gud skee lov for nat-1 tens ende. For den | S. 144
lin. 4-7: 3. Hellig Aand, bliv | du nu med os. Og lad I os ikke
8- Titelblad til
fordær-1 ves, etc. | [vase med blomster som vignet].
Efter det tilkomne indledende skriftsted bl. Alv følger samme indhold som ABP1685 og -1691. Men med større linietal (15 linier) pr. side slutter aftensalmen til
lørdag allerede s. 124 lin. 7. Derved bliver der tyve sider til overs, når det hidtidige
sidetal 144 fastholdes, og derfor plads til fem ekstra salmer. Det bemærkes, at
betegnelsen Morgensignelse og Afftensignelse nu er ændret til Morgen-Bøn og
Aften-Bøn. Særlig noteres disse ændringer: "Mandags Morgen-Bøn. (Jeg takker dig
HErre Gud himmelske Fader, af al min Kraft og Formue..." og "Mandags Aften-Bøn.
(O Almægtige, Evige Gud...). Der er endvidere rådet bod på den manglende
aftensang til tirsdag og onsdag med en henvisning de to respektive steder:
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"Aftensang see p. 130" [Nu hviler mark og enge] og "Aften-sang findes p. 40"
[Christe du est den klare dag].
Side 124 lin. 8 - side 144 lin. 7 følger endelig de nævnte fem tilføjede salmer:
S. 124: Morgen-Sang. Mel. Nu velan vær frisk til mode. (Gud skee lov for nattens ende...),
9 str., også i Cassuben 1685 s. 1021. Med denne mel. også i Paullis Aandelige PsalmeBog 1682 s. 50; Cassubes Haandbog 1684 s. 50; Schmedtgen 1697 s. 18.
S. 130: Aften-Psalme (Nu hviler march og enge...), 9 str. BH 587; Malling III 453f; (fig. 6).
S. 135: Daglig Sange. (O HErre frels mig, og døm min sag), 4 str. Th 216r.
S. 138: En Anden. (HErren i din nød høre dig), 8 str. Rerav 1574. BH 85.
S. 142: (Gild Fader, bliv du nu med os), 3 str. Th
HOv.
Ekspl. i Videnskabernes Selskabs Bibi. i
Trondhjem, kat. nr.: LibR An 8 983. Indb. i
gedeskind og indlagt i meget gammel
skindfutteral. Konserveringsnummer 487 (1987).
Litt.: Dansk Biografisk Leksikon 2, 1979, 352
oplyser, at Johann Boppenhausen levede ca.
1666-1740, kom til Danmark 1699, arbejdede en
tid hos Wolffgang Lamprecht, løste borgerskab
1703 og blev en højt anset bogbinder i Fig. 9. Side 124 begynder i MAO-Bopp fem
tilføjede salmer.
København.

Morgen- og Aften-Offer, Kbh. 1726. MAO-1726.
Sign.: A8 - I8 . Sidetælling 3-144. Tlbl. med røskenramme. 15 linier pr. side +
klummetitler og kustoder. Ingen kolofon. Kolumnestørrelse: 44 x 28 mm. Bindets
størrelse: 60 x 39 x 10 mm.
Tlbl.: Morgen- | Og | Aften-1 Offer, | til hver Dag | i Ugen. | Kiøbenhaviv'
| [T]rykt hos Joach. | Schmidtgen/ | 1726 | Bl. Alv: Psalm. 102. v. 11. | [træsnit: David
med krone og harpe, i rund ramme af aks] \ Min Siæl/ lov HE[r-] | ren! Og hvad i [mig] |
er/ hans hellige Na[vn!] | Bl. Air (s. 3): [frise] j lin. 1-5:1 Navn GUD | Faders/ Søns og
| Hellig Aands/ Am. | Søndags Mor-1 gen-Bøn. | S. 124 lin. 4-7: vige; Du vilt jo ey
no-1 gen synderes død, O | Trefoldighed sød, Hielp | os endelig af al nød. | Derefter
følger fem nytilkomne salmer. Lin. 8-12: Morgen-Sang. | Mel. Nu vel an vær | frisk til
Moode. | Gud skee lov for nat-1 tens ende, For den | S. 144 lin. 4-7: 3. Hellig Aand,
bliv ] du nu med os. Og lad | os ikke fordær-1 ves, etc. | [stiliseret blomstervignet].

181

Efter det tilkomne indledende skriftsted bl. Alv følger samme indhold som ABP1685 og -1691. Men med større linietal (15 linier) pr. side slutter aftensalmen til
lørdag allerede s. 124 lin. 7. Derved bliver der tyve sider til overs, når det hidtidige
sidetal 144 fastholdes, og derfor plads til nedenstående fem ekstra salmer. Det
bemærkes, at betegnelsen Morgensignelse og Afftensignelse nu er ændret til MorgenBøn og Aften-Bøn. Særlig noteres disse ændringer: "Mandags Morgen-Bøn. (Jeg takker
dig HErre GUd himmelske Fader, af al min Kraft og Formue..." og "Mandags AftenBøn. (O Almægtige, Evige GUd...). Der er endvidere rådet bod på den manglende
aftensang til tirsdag og onsdag med en henvisning de to respektive steder:
"Aftensang see p. 130" [NU hviler marck og enge] og "Aften-Sang findes pag. 40"
[Christe du est den klare dag].
Side 124 lin. 8 - side 144 lin. 7 følger endelig de nævnte fem tilføjede salmer:
S. 124: Morgen-Sang. Mel. Nu vel an vær frisk til Moode. (GUd skee lov for nattens
ende...), 9 str., også i Cassuben 1685 s. 1021. Med denne mel. også i Paullis Aandelige
Psalme-Bog 1682 s. 50; Cassubes Haandbog 1684 s. 50; Schmedtgen 1697 s. 18.
S. 130: Aften-Psalme (NU hviler marck og enge...), 9 str. BH 587; Malling III 453f.
S. 135: Daglig Sange. (O HErre frels mig, og døm min sag), 4 str. Th 216r. Str. 4 kaldes
fejlagtigt 3.
S. 138: Een Anden. (HErren i din nød høre dig), 8 str. Rerav 1574. BH 85.
S. 142: (GUD Fader, bliv du nu med os), 3 str. Th HOv.
Ekspl. i embedsarkivet i Kristkirkens Pastorat,
7*44 ibafll.éan7~^
Tønder. Indbundet i nyere sort papbind.
ptøfgmji;
' Mminwo«
J 4. 3<£fue&riM
y. ©c
Titelblad repareret med tab af ramme til følge.
V £>? 1;.-“
wf&fortamrtxc. ..
Ingen proveniens. Bogen er indlagt i futteral
med metalramme og spænde, udvendig beklædt
! V-Pj
med metaltrådsvæv i tem, indvendigt med
<i
■ si 1
1
silkefor. Tak til sognepræst Jens Elkjær Petersen,
Tønder, for imødekommende hjælp.
Litt.: Ilsøe 75-77 oplyser, at Joachim Schmidtgen
var bogtrykker 1682-1732/1733. I 1735 blev
trykkeriet solgt til Andreas Hartvig Godiche, se Fig. 10. Titelblad og sidste blad i MAO-1726.
MAO-1736, -1743, -1746, -1755.

LESS

Morgen- og Aften-Offer, Kbh. 1736. MAO-1736.
Sign.: A8 - I8 . Sidetælling fra bl. A2r: 3-144. Klummetitler og kustoder. 15 linier pr.
side. Titelblad indrammet af røskener.
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T/b/.: Morgen- | Og | Aften-1 Offer | til hver Dag | i Ugen. | KiøbenhaviVI Trykt
hos Andr. | Hartv. Gødiche/ | 1736. | Bl. Alv: Psalm 102. v. 1 | [træsnit: David med
krone, indrammet af aks] \ Min Siæl/ lof HEr-|ren! Oc hvad i mig | er/ hans hellige
Navn.
| Bl. A2v: frise af røskener.
........................... ..
Lin. 1-5: l Navn GUd I
(T) H*».'
A
6
•
A » A^ A
Faders/ Søns og | Hellig ^
Aands/ Am. | Søndags ^
|
i^^oorrSSS
‘aD(T</ epnt' #4

Mor-1 gen-Bøn. Side 124 lin.
cfiig SJuncJ / 21m. ta
:
\
©enbfl«<
SRor*
4-7: vige/ Du vilt jo ey nogen a#n.
#
i
|gen Synderes Død/ O |
Hsuiifl(T€9?aa/
‘'inr®uti(a ffa«
?of #a
Trefoldighed sød/ Hielp |
»i* •
{
(£>ri.
pum fcm fic:< em.'at
os endelig af all Nød.
£iu
Derefter følger fem tilkomne Fig. 11. Titelblad og og efterflg. opslag i MAO-1736.
salmer. Lin. 8-12: MorgenSang. | Mel. Nu vel an vær | frisk til Mode/ etc. | GUd skee Lof for Nat-1 tens Ende/
For den | Side 130 lin. 13-15: Aften Psalme. | Nu hviler Marck og | Enge/ Hver gaaer
| Side 135 lin. 12-14: Daglig Sange. | O HErre frels mig/ | og døm min sag | Side 138
lin. 15: Een Anden. | Side 139 lin. 1-2: HErren i din nød | høre dig/ Jakobs | S. 142 lin.
11-12: Gud Fader/ bliv du | nu med os/ Og | S. 144 lin. 6-7: os ikke forder-1 ves/ etc.
| [vignet af slyngede ranker].
Ekspl. 1 i Nasjonalbibl. Oslo, sign.: U. S. 8 D34. Indb. i sort skind. På forperm stempel i
guld: "Bibi. Univers. Freder." Ingen proveniens.
Ekspl. 2 samme sted, sign.: U. S. 8 D34. Indb. i papbind med prægede blomster
forsiringer. En varm tak til Edgar Ytteborg, Paleotypsamlingen, for stor hjælpsomhed.
Litt.: Dansk Biografisk Leksikon V, 1980, 230, og
Ilsøe 126-129 oplyser, at Andreas Hartvig
Godiche (1714-69) stod i lære hos stedfaderen
J.J. Høpfner og i 1735 som 21-årig købte Joachim
Schmedtgens trykkeri, jf. MAO-1726, et af de
bedste i Kbh. og flyttede det til "Skindergaden
næst ved vor Frue Skole", hvorfra hans første
tryk udgik i 1736. Uden særlige privilegier var
Godiche de første 15-20 år henvist til at
producere efterspurgt opbyggelig litteratur eller
tage mod bestillinger udefra. 1 1755 blev han 2. Fig. 12. Sidste side og inderperm i
MAO-1736.
bogtrykker ved universitetet.
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Morgen- og Aften-Offer, Kbh. 1743. MAO-1743.
Sign.: A8 - I8 . Sidetælling 3-144. Tlbl. indrammet af blomsterranke sammensat af
røskener. Kolumnestr. 43 x 26 mm. Bindet måler 58 x 38 x 13 mm. 15 linier pr. side +
klummetitler og kustoder.
Tlbl: Morgen- | Og | Aften-) Offer | til hver Dag | i Ugen. | Kiøbenhavry'| Trykt
hos Andr. | Hartv. Godichg/1 1743.
Bl. Alv: Psalm 102. v. 11 | [træsnit med kong David] | Min Siæl, lof HEr-1 ren! Oc hvad i
mig | er hans hellige Navn. | Bl. A2r: [frise foroven] 1 Navn GUd | Faders, Søns og |
Bl. I8v (s. 144) lin. 1-7: 2. JEsu Christ/ bliv | du nu med os/ Og lad | os ikke
forderves/ etc. | 3. Hellig Aand/ bliv | du nu med os/ Og lad | os ikke forder-1 ves/
etc. | [vignet],
Samme indhold og omfang som MAO-Bopp.
Ekspl. i Kgl. Bibi. 4-147-8°. Bindet i brunt skind (ormædt i ryg) på træ i kassette.
Litt. om Andreas Hartvig Godiche se under MAO-1736.

Morgen- og Aften-Offer, Kbh. 1746. MAO-1746.
Sign.: A8 - I8 . Sidetælling 3-[144], Tlbl. indrammet af blomsterranke sammensat af
røskener. Kolumnestr. 43 x 27 mm. Bindet måler 58 x 38 x 13 mm. 15 linier pr. side +
klummetitler og kustoder.
Tlbl.: Morgen- | Og | Aften-) Offer | til hver Dag | i Ugen. | Kiøbenhavn/) Trykt
hos Andr. | Hartv. Godiche/1 1746.
Bl. Alv: Psalm 102. v. 11. | [træsnit med kong David siddende med harpe i en ramme af aks]
| Min Siæl, lof HEr-1 ren! Oc hvad i mig | er hans hellige Navn. | Bl. A2r: [frise foroven]
| I Navn GUd | Faders, Søns og | Hellig Aands, Am.
Sidste bevarede tekst, bl. I7v (s. 142) lin. 11-15: Gud Fader/ bliv du | nu med os/ Og |
$fc(m

u.'

tsi

( 3 ) S-&-

c$»*ci$*<4c*:4e:<4o
I
-M- 1-1
3 9hu>H49UD
Sobert/ 6»n$ øfl
SclltS 2laub«,2hH.
eøttbMi SBoo
sen=S5*n..

c figeCDiyi mi«
lunowli!« 51na‘

tioc (Sno og Sa--

, B piertet Sof oa
1 trt
libri'
fcinfietcgon, at
**
2)14

Fig. 13. Proveniens og titelblad til MAO-1746.

Fig. 14. Første opslag, side 2-3, i MAO-1746.
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lad os ikke forderves/ | Giør os af alle vore | synder frie/ Den stund |. Blad 18 (side
143-144) mangler.
Ekspl i privateje: Ulf Hansen, Kartverksveien, Hønefoss, Norge. Proveniens: På
indersiden af forpermen: Marte Carls Datter Langree fød 4de mars 1834. Tilsvarende
på bagpermen: Denne Bog tilhører mig Marte Langree 1836.
Litt. om Andreas Hartvig Godiche se under MAO-1736.

Morgen- og Aften-Offer, Kbh. 1755. MAO-1755.
Sign.: A8 - I8 . Sidetælling 4-144. Tlbl. indrammet af røskenrække. Kolumnestr. 42 x 28
mm. Bindet måler 59 x 38 x 9 mm. 15 linier pr. side + klummetitler og kustoder.
77W.: Morgen- | Og [ Aften-1 Offer | til hver Dag | i Ugen. | Kiøbenhavn/I Trykt
hos Andr. | Hartv. Godiche/1 1755. Bl. Alv: Psalm 102. v. 11 | [træsnit med
Iwrpespillende kong David i cirkelrund tovsnoet ramme] \ Min Siæl, lof HEr-1 ren! Og hvad
i mig | er hans hellige Navn. | Bl. A2r (side 3): [foroven frise af røskener] lin. 1-6:1 Navn
GUd | Faders, Søns og | Hellig Aands, Am. | Søndags MorIgen-Bøn. | Jeg siger Dig, min|. Side 124 lin. 6-11: Trefoldighed
sød, Hielp | os endelig af all Nød. | Morgen-Sang. | Mel. Nu vel
an vær | frisk til Mode, etc. | GUd skee Lof for Nat-1. Side 144 lin.
4-7:3. Hellig Aand/ bliv | du nu med os/ Og lad | os ikke forder|ves/ etc. | [slutvignet].
Teksten fra side 124 lin. 8ff er identisk med udvidelsen i
MAO-Bopp.
Ekspl. i Kgl. Bibi. 4-147-8°. Komplet. Indb. i violet fløjl med
guldtryk på forperm: MORGEN | OG | AFTEN-1 OFFER. I
Fig. 15. Titelblad til
samlekassette med ialt ti eksemplarer fordelt på otte udgaver.
MAO-1755.
Litt: BD1319. Om Andreas Hartvig Godiche se under MAO-1736.

Morgen- og Aften-Offer, Kbh. 1758. MAO-1758.
Sign.: A8 - I8 . Sidetælling 3-144. Tlbl. indrammet af røskenranke. Kolumnestr. 42 x 26
mm. Bindet måler 58 x 40 x 9 mm. 15 linier pr. side + klummetitler og kustoder.
Tlbl.: Morgen- | Og | Aften-1 Offer, | til hver Dag i | Ugen | Kiøbenhavn, | trykt
hos Niels | Hansen Møller. | 1758. Side 124 lin. 6-11: Trefoldighed sød, Hielp | os
evindelig af al nød. | Morgen-Sang. | Mel. Nu velan vær j frisk til mode. | Gud skee
lov for nat- j. Side 144 lin. 4-7: 3. Hellig Aand, bliv | du nu med os. Og lad os ikke
fordær-1 ves, etc. | [slutvignet med fem rækker forskellige røskener i trekant på højkant].
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Teksten fra side 124 lin. 8ff er identisk med udvidelsen i MAO-Bopp.
Ekspl. i Kgl. Bibi. 4-147-8°. Komplet. Indb. i nyere gulligt marmoreret bind med titel på
forperm i guld: Morgen og | Aften-Offer. | 1758.
Litt.: Else Schaffer Wolf: Lilliputiana 1951 21. Ilsøe 121 oplyser, at Niels Hansen Møller
(1702-1759) i 1733 anlagde et beskedent nyt trykkeri. Han arbejdede hovedsagelig for
bestilling. Efter Møllers død i aug. 1759 trykte enken samme år 3. oplag af Fr. Boyes
"Nogle faae udvalgte og med Blod besprengte Blomster", en bog, som Møller selv
havde trykt ca. 1750 og 1753. Denne bog blev trykt for hans egen regning i det
usædvanlige lille duodes-tværformat, hvor bogblokken måler ca. 49 x 95 mm. Denne
bogtrykker så åbenbart salgsmuligheder i bøger trykt i usædvanlige formater. I
lignende tværformat trykte han 1754 Bogatzkys "En gylden Skat-Kiste".
Morgen- og Aften-Offer, Kbh. 1760'erne?
Tlbl: Morgen og Aften-Offer til hver Dag i Ugen. Kiøbenhavn, trykt hos Høpfner oc
findes hos hannem tilkjøbs.
Eksistensen af denne udgave kender jeg kun, fordi Else Schaffer Wolf omtaler den som
den ældste danske miniature i hendes bogsamling. Hun oplyser, at udgaven ikke har
trykkerår, "men maa vel ligge omkring 1760'eme, da dens forgænger er trykt i 1758".
Med den større viden, vi nu har om hele MAO-traditionen, vil vi dog være forsigtige
med at udtale os om en bestemt forgænger for dette Høpfner-tryk. Er der for øvrigt
tale om Johan Jørgen Høpfner, der trykte 1720-1759 (Ilsøe 103f og 112-116) eller om
sønnen Nicolai Christian Høpfner (1720-82), som ledede trykkeriet fra 1759 til sin død
sept. 1782 eller hans søn Peter Marquard Høpfner (1751-1800)? Ilsøe 162-164; Dansk
Biografisk Leksikon VII, 1981,53f.
Ekspl. i ukendt privat(?)eje.
Litt.: Else Schaffer Wolf: Lilliputiana, Kbh. Det Berlingske Bogtrykkeri 1951,20f.
Morgen- og Aften-Offer, Kbh. 1781. MAO-1781.
Sign.: A8 - I8 . Sidetælling 3-144. Tlbl. indrammet af bladrøskener. Klummetitler og
kustoder.
Tlbl.: Morgen-1 og | Aften-1 Offer | til hver Dag | i Ugen. | Kiøbenhavn, | Trykt
hos L. C. | Simmelkiær. | 1781 [??, de to sidste cifre er ganske utydelige]. Bl. Alv: Psalm.
102. v. 11. | [blomst i tønde] \ Min Siel, lov HEr-1 ren! Og hvad | i mig er hans hellige |
Navn. Bl. A2r: [frise foroven]. Side 144 lin. 4-7: 3. Hellig Aand, bliv | du nu med os. Og
lad | os ikke forder-1 ves, etc. | [blomsterkurv som slutvignet].
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Ekspl. Kgl. Bibi. 4-147-8° Indb. i violet fløjl med guldtryk på forperm: MORGEN | OG
| AFTEN-1 OFFER. I lille sort kassette, anbragt i større samlekassette med ialt ti
eksemplarer fordelt på otte udgaver.
Litt.: BD V 41 læser trykåret som 1781. Ilsøe 179f oplyser, at Lauritz Christensen
Simmelkiær havde eget trykkeri 1773-1789 i Adresse-Contoir Gaarden, Amagertorv.

Morgen- og Aften-Offer, Kbh. 1782. MAO-1782.
Sign.: A8 - I8. Sidetælling 4-144. Tlbl. indrammet af blomsterrøskener som MAO-1781.
Samme blomsterkurve bl. Alv og I8v og samme frise bl. A2r som i MAO-1781.15 linier
pr. side + klummetitler og kustoder.
Tlbl: Morgen-1 og | Aften-1 Offer | til hver Dag | i Ugen. | Kiøbenhavn. | Trykt
hos L. C. | Simmelkiær. | 1782. Side 124 lin. 6-11: Trefoldighed sød, Hielp | os endelig
af all Nød. | Morgen-Sang. | Mel. Nu vel an vær | frisk til Mode, etc. | Gud skee lov
for Nat-1. Side 144 lin. 4-7: 3. Hellig Aand, bliv | du nu med os. Og lad | os ikke
forder-1 ves, etc. | [blomsterkurv som slutvignet].
Ekspl. i Kgl. Bibi. 4-147-8°. Primitivt indb. i brunt læder med simpel snor som
spænde. I violet kassette. Proveniens: Isak Larsen Duelund[?] 23. 4. 46. Yderligere
håndskrift bag i bogen ikke tydet. I samlekassette med i alt ti eksemplarer
omfattende otte udgaver.
Litt.\ BD V 531. Ilsøe 179f om Lauritz Christensen Simmelkiær se MAO-1781.

Morgen- og Aften-Offer, Kbh. 1792. MAO-1792.
Sign.: A8 - I8 . Sidetælling 4-144. Tlbl. indrammet som MAO-1781. Samme
blomsterkurve bl. Alv og I8v og samme frise bl. A2r som i MAO-1781. 15 linier pr.
side + klummetitler og kustoder. Kolumnestr. 42 x 29 mm. Bindet måler 59 x 37 x 9
mm.
Tlbl: Morgen-1 og | Aften-1 Offer | til hver Dag | i Ugen | Kiøbenhavn | Trykt
hos Sim-1 melkiærs Enke. | 1792. Side 124 lin. 6-11: Trefoldighed sød, Hielp | os
endelig af al Nød. | Morgen-Sang. | Mel. Nu vel an vær | frisk til Mode, etc. | Gud
skee lov for Nat-1. Side 144 lin. 4-7: 3. Hellig Aand, bliv | du nu med os. Og lad | os
ikke forder-1 ves, etc. | [blomsterkurv som slutvignet],
Ekspl. 1 i Kgl. Bibi. 4-147-8°. Indb. i brunt læderbind med guldtryk som ramme på
for- og bagperm og guldbånd på ryg. I samlekassette med i alt ti eksemplarer
omfattende otte udgaver.
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Ekspl. 2 i Kgl. Bibi. 4-147-8°. Indb. i sort præget bind med blomsterdekorationer på
permen. Uden ryg og titelblad. Bevaret er s. 5-140. Sidste bevarede tekst er s. 140 lin.
14-15: 5. De Fiender paa | Vogne forlade sig, Paa |
Litt.: BD V 531 anfører ekspl. 1, BD V 41 ekspl. 2 uden titelblad. Ilsøe 180 oplyser, at
Lauritz Christensen Simmelkiærs efterlevende hustru Elisabeth (Else) Johanne, født
Walther, efter sin mands død maj 1789 førte trykkeriet videre med søsterdatterens
mand bogtrykker Poul Poulsen som leder. Elisabeth døde august 1792, hvorefter
søsterdatteren Magdalene Catharine Fastrup og Poul Poulsen førte trykkeriet videre.
Ilsøe 202.

Morgen- og Aften-Offer, Kbh. 1799. MAO-1799.
Sign.: A8 - I8 . Sidetælling 4-144. Tlbl. indrammet af enkel stav med stiliserede blade.
Kolumnestr. 42 x 29 mm. Bindet måler 58 x 38 x 11 mm. 15 linier pr. side +
klummetitler og kustoder.
Tlbl: Morgen-1 og | Aften-1 Offer | til hver Dag | i Ugen. |
Kiøbenhavn. | Trykt hos Hofbogt. | N. Møller og Søn. | 1799.
Bl. Alv: Psalm. 102. v. 11 | [stængel med blade og blomst] \ Min
Siel, lov HEr-1 ren! Og hvad i mig er, hans hellige Navn. | Bl.
A2r: [foroven som frise en ramme omkring 3x3 stjerner]. Lin. 1-5:1
Navn Gud | Faders, Søns og | Hellig Aands, Amen. | Søndags
Morgen-Bøn. | Jeg siger dig, min |. Side 124 lin. 6-11:
Trefoldighed sød, Hielp | os endelig af al Nød. | Morgen-Sang.
| Mel. Nu velan vær | frisk til Mode, etc. | Gud skee lov for Nat|. Side 144 lin. 4-10: 3. Hellig Aand, bliv du nu med os. Og lad |
os ikke forderves, etc. | [aflang vignet afform som nytårsknallert] |
Fig. 16. Titelblad til
Findes tilkiøbs i Ber-1 gen hos Hybert Losch, | Bogbinder og MAO-1799.
privile-1 geret Boghandler.
Teksten fra s. 124 lin. 8ff er som i MAO-Bopp.
Ekspl. Kgl. Bibi. sign.: 4-147-8°, indb. i grønt bind. I samlekassette med i alt ti
eksemplarer omfattende otte forskellige udgaver.
Litt.: BD V 41. Dansk Biografisk Leksikon 10,1982, 253 omtaler Nicolaus Møller (17331806) som sin samtids ypperste bogtrykker. Ilsøe 158-161 oplyser, at han i 1758 ægtede
en datter af E.H. Berling og derved blev besvogret med Berling- og Godichefamilien.
Da Godiches trykkeri blev afviklet 1780-83, havde han som eksekutor overledelsen af
dette. Møller fik i 1765 titel af hofbogtrykker og gjorde 1789 sønnen Emst Andreas
Hartvig Møller til kompagnon, også denne med tilladelse til at kalde sig
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hofbogtrykker. Møllers trykkeri blev ødelagt ved Københavns brand 1795, men i 1797
købte han den ansete københavnske bogtrykker F. W. Thieles forretning.
Om Hybert Løsch oplyser Harald Ilsøe ud fra "Boken om bøker" II, Oslo 1927, 79,
at denne i 1782 fik kgl. bevilling på at drive boghandel "saavel i sit eget hus i Bergen
som i en boglade udenfor huset, hvor han fandt det bekvemmest, samt en viss tid af
aaret paa Torvalmenningen og ved enden af den kontorske brygge". Der fandtes et
trykkeri i Bergen, så importen af et dansk tryk virker påfaldende. Måske skal man
forestille sig, at Løsch blot har aftaget en del af oplaget, evt. et restoplag, og så fået
trykt en særlig kolofon, hvor han blev angivet som sælger, så kunderne ikke
henvendte sig til en konkurrerende boghandler.

Morgen- og Aften-Offer, Kbh. 1800. MAO-1800.
Sign.: A8 - I8 . Sidetælling 4-144. Tlbl. indrammet af enkel ranke med blade og en
blomst i hvert hjørne. 15 linier pr. side + klummetitler og kustoder.
Tlbl.: Morgen- | og | Aften-1 Offer | til hver Dag | i Ugen. |
Kiøbenhavn. | Trykt og tilkiøbs | hos Hofbogtrykk. | N.
SftorgeiL ¥ T.
Møller og Søn. | 1800. Bl. Alv: Psalm. 102. v. 11. | Min Siel, lov
09 •, 1»
SIftcn*
HEr-1 ren! Og hvad i mig er | hans hellige Navn. Side 124 lin. 611: Trefoldighed sød, Hielp | os endelig af al Nød. | Morgen- £> ft cr;,s
til fr>tr Sag J [i;
Sang. I Mel. Nu velan vær | frisk til Mode, etc. | Gud skee lov
iltg'tn.. (^
for Nat-1. Side 144 lin. 4-6: 3. Hellig Aand, bliv | du nu med os.
Siebenliaw.-ik’..-.
Zrtfr oa
'i
^»fioatrufr. \ -/•
Og lad I os ikke forderves, etc. | [aflangt træsnit af form som »tsj.tKoUftojejiB.
...i
nytårsknallert].
Ekspl. 1 i Kgl. Bibi. sign. 4-147-8° , komplet, indb. i grønligt
ornamenteret tapetbind med glorieomkransede figurer.
Fig. 17. Titelblad til
MAO-1800.
Ekspl. 2 i Kgl. Bibi. sign.: 4-147-8° , komplet, indb. i mørkere
grøntmarmoreret bind.
Begge eksemplarer i kassette med i alt ti eksemplarer omfattende otte udgaver.
Litt.: BD1319. Om Nicolaus Møller og Søn se under MAO-1799.
j

rr

Morgen- og Aften-Offer, Kbh. u. år. MAO-Seest.
Ingen sign., kun sidetælling 4-165. 13 linier pr. side + klummetitler. Ingen kustoder.
Kolumnestørrelse: 45 x 28 mm. Bindstørrelse: 55 x 34 x 11 mm. Ingen vignetter.
Tlbl.: Morgen-1 og | Aften-1 Offer, | til hver Dag | i Ugen. | Kiøbenhavn. | Trykt
paa I Lie-1 bes Forlag, hos | M. Seest. | Side [2]: Psalm. 102. | v. 11. | Min Siæl lov |
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HEeren! (!) | Og hvad i mig | er, hans hellige | Navn! | Side [3]: I Navn GUD |
Faders, Søns og | S. 143 lin. 4-10: Trefoldighed sød, Hielp | os evindelig af al nød. |
Morgen Bøn. | Mel. Nu vel an vær | frisk til mode. | Gud skee lov for nyt- (sid) | tens
ende. For den gyld-1 S. 165 lin. 12-14:3. Hellig Aand, bliv | du nu med os, Og lad | os
ikke fordærves etc. | S. 166 blank.
Samme indhold som MAO-Bopp, men kun 13 linier pr. side - ligesom ABP-1685 og derfor flere sider.
Ekspl. i Kgl. Bibi. sign.: 4-147-8°. Indb. i lyst rødligt papbind med præget
stregindramning og oliekande som ornament. Proveniens: denn bog til høre P. L.
Boysen.
Litt.: BD V 41. Ilsøe 201f oplyser, at Matthias Seest (1760-1812) blev sat i bogtrykkerlære
i Godiches trykkeri 1774 og var der til trykkeriets ophør december 1781. Søgte derpå til
et af brødrene Thieles trykkerier. Etablerede eget trykkeri 1792-1812, så i denne
periode må MAO-Seest være trykt. Seest's produktion af bøger blev næsten
udelukkende udført for andres regning. "I Liebe" antages af Harald Ilsøe at være den
københavnske bogbinder Isaac Liebe, om hvem det vides, at han 1800-06 var
bogbinderlavets oldermand. Litt.: Carl P. Nielsen og R. Berg: "Danmarks Bogbindere
gennem 400 Aar", 1926,183.
Alle fotos i ovenstående artikel er i størrelsesforholdet 1:1, dvs. naturlig størrelse.
Denne undersøgelse er den første i en serie med fire planlagte artikler om
skandinaviske salme- og andagtsbøger i miniature. Som den opmærksomme læser
allerede har bemærket, har det kun været muligt at tilvejebringe et så omfattende
materiale takket være stor velvilje og interesse fra forskningsbibliotekarer og private
bogejere i ind- og udland, og som jeg hermed bringer min hjertelige tak.
I håb om et fortsat samarbejde med interesserede bogejere eller bogkyndige vil jeg
derfor orientere om, at det næste bidrag i serien handler om den islandskfødte
boghandler Peter Thorsen Schovelins lilliput med titlen "Morgen- og Aften-Bønner
samt Hjerte-Suk til hver Dag i Ugen", der udkom i København i 1823, 1826, 1831 og
1855 - og måske oftere? Jeg vil gerne kunne orientere om alle bevarede eksemplarer af
denne bog. Det gælder også mit tredie bidrag, om den lidt større "Udkaame Bønner
og Aandelige Psalmer", kolumnestørrelse o. 59 x 39 mm, der formentlig alle tryktes i
København 1667-1763, på nær en enkelt udgave Flensborg 1716. Det fjerde bidrag
handler om den svenske lilliput "En Liten Psalmbook", se fig. 2, der tryktes i
Stockholm 1648 og i Strångnås 1661. Jeg efterlyser supplerende bidrag, herunder fotos
og litteratur, der kan gavne og komplettere disse bibliografiske undersøgelser.
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De salmer man skal kende
for at kunne synge med
af Peter Balslev-Clausen
I sin disputats "Gå vi till paradis med sång" Psalmens funktion i begravningsgudstjdnstef har den
svenske hymnolog Anna J. Evertsson undersøgt svenske begravelsessalmers tekst og funktion. An
na J. Evertsson tager sit udgangspunkt i en enqueteundersøgelse om begravelsesforhold i Sverige,
Begravningsseder - studier av sociala skillnader efter døden, der blev foretaget 1997 af Goran
Gustavsson. I forbindelse med spørgsmålene om begravelsens forløb, blev der i det udsendte spør
geskema spurgt om hvilke salmer, der blev sunget1
2. Af det indkomne materiale3 har Anna J.
Evertsson underkastet de 13 mest brugte begravelsessalmer en meget omfattende statistisk og ind
holdsmæssig undersøgelse.
Ikke helt overraskende viser det sig, at der i høj grad er sammenfald mellem disse 13 mest
sungne begravelsessalmer og de 13 hyppigst nævnte salmer i den svenske del af den nordiske sal
mebrugsundersøgelse fra 1994, "Dejlig er Jorden"* , jfr. bilag 1 til denne artikel. Det fremgår af
det fremlagte materiale, at de 13 mest anvendte begravelsessalmer i den grad dominerer salmebru
gen ved svenske begravelser, at det ville udvande undersøgelsens repræsentativitet at inddrage fle
re. Grænsen er sat ved en hyppighed på 100, sådan at kun salmer, der er brugt mere end 100 gange i
det foreliggende materiale, der omfatter 2.222 begravelseshandlinger er inddraget, dvs. alle 13 sal
mer er brugt i mindst 4,5 % af de belyste begravelseshandlinger. Dertil kommer, at de tre hyppigst
brugte salmer har været sunget ved hhv. 53,2 %, 49,1 % og 23,0 % af alle begravelseshandlinger,
og nr. 4 i kun 12 % af alle begravelser. De øvrige 9 salmer har været brugt ved mellem 4,6 % og
9,8 % af alle begravelser.
Med baggrund i det svenske materiale, som Anna J. Evertsson har fremlagt og analyseret i
sin banebrydende undersøgelse, vil det være interessant at se, om lignende tendenser kan iagttages i
1 Anna J. Evertsson "Gå vi till paradis med sång" Psalmers funktion i begravningsgudstjånster. Lund 2002. forsvaret 6.
december 2002 ved Teologiska fakulteten ved Lunds Universitet.
2 Spørgeskemaet er aftrykt som Bilag 1 i "Gå vi till paradis med sång", s. 301 - 308.
3 Alle salmer, der er nævnt i de i alt 2.222 besvarelser, er sammen med forskellige detailtabeller anført som Bilag 2, sst.
s., 309 - 339
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et andet, tilsvarende materiale. I det følgende vil det blive forsøgt på lignende måde at analysere et
dansk materiale, der svarer til det svenske, der stod til rådighed for Anna J. Evertsson.
Der findes ikke en danske undersøgelse, der som den svenske udelukkende går på forholde
ne omkring begravelser og bisættelser. Til gengæld foreligger der en undersøgelse, der inddrager
både gudstjenester og kirkelige handlinger, nemlig salmevalgsundersøgelsen 1988-9145, der kan
sammenholdes med "Dejlig er jorden"-undersøgelsen i Sverige og de øvrige nordiske lande6.
Salmesangen er i en evangelisk-luthersk kirke af grundlæggende betydning for gudstjene
sten. Salmerne er menighedens del af liturgien som dens svar på forkyndelsen af Guds ord, både
den formelle i de ritualiserede læsninger og tilsagn og den frie i prædikenen. Ved de faste gudstje
nester, ikke alene højmessen om søndagen, men også andre gudstjenester i ugens løb, er det i Dan
mark som i Sverige præsten, der vælger, hvilke salmer, der skal synges, og derved lægger menighe
den dens ord i munden7. I modsætning hertil er det ved de kirkelige handlinger i vid udstrækning
menigheden, der vælger de salmer, der skal synges. Ikke mindst ved begravelser og bisættelser,
som er temaet for Anna J. Evertssons afhandling, men også ved brudevielser og til dels ved
dåbsgudstjenester, ligesom dåbsforældres ønsker ofte kan være afgørende for, hvilke salmer der
synges i forbindelse med barnedåb ved almindelige gudstjenester.
Ved at undersøge salmebrugen ved de kirkelige handlinger vil det være muligt at fa et ind
tryk af, hvilke salmer menigheden taget i videste betydning kender og forbinder ikke alene med de
kirkelige handlinger som sådanne, men også med gudstjenester og kirkegang i det hele taget. Sam
menholder man salmebrugen ved de kirkelige handlinger med "Dejlig er jorden"-undersøgelsen,
sådan som Anna J. Evertsson har gjort det i sin afhandling, vil man fa det for øjeblikket bedst muli
ge indtryk af, hvilke salmer folk, som de er flest, kender og forbinder med det, der sker i kirken.
Samtidig vil man gennem den landsdækkende Salmevalgsundersøgelse 1988-91 kunne fa et
indtryk af, hvilke salmer præsterne på dette tidspunkt ønskede, menigheden skulle synge. Salme
valgsundersøgelsen siger kun indirekte noget om, hvilke salmer menigheden kender, men den giver

4 Se Dejlig er jorden. Hvilken rolle spiller salmen i dag? En nordisk undersøgelse. 1993-96. Hymnologiske Meddelel
ser 1996, s. 75 - 175. Dejlig erjorden. Psalmens roll i nutida nordiskt kultur- och samhdllsliv. Studier under redaktion
av Karl-Johan Hansson, Folke Bohlin, Jørgen Straarup. Åbo 2001.
5 Se: Salmer i brug. Salme- og melodiundersøgerlsen 1998-1991.1: Salmerne, ved Peter Balslev-Clausen, Steffen
Kjeldgaard-Pedersen og Vagner Lund, Hymnologiske Meddelelser 1993, s. 235-360.
6 Det danske materiale er præsenteret af Peter Balslev-Clausen i "Danskernes salmevalg", Hymnologiske Meddelelser
2000 s. 236ff. og "Danskernes mest valgte salmer", Dejlig erjorden. Psalmens roll i nutida nordiskt kultur- och sam
hdllsliv (se ovenfor note 4, s. 217 - 227.
7 Sådan har det ikke altid været, sml. Gerhard Pedersen og Erik Ågård: "Fra forordnet til frit salmevalg. Kongeligt
reskript af 18. juni 1802, dets tekst og kontekst". Præsteforeningens Blad 2004/8, 20. februar, s. 155 - 161. Før præsten
fik ret til frit salmevalg, var både præst og menighed bundet af ritualets forskrifter mht. pdes. gudstjenestens læsninger
og dermed prædiketema, pdas. gudstjenestens salmer.
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et godt indtryk af, hvilke salmer præsterne har ment, menigheden burde kende, og som den derfor
har været præsenteret for ved gudstjenesterne.
Det er de færreste, der går i kirke hver søndag, men på årsbasis vil en stor del af befolknin
gen have deltaget enten i en begravelse, en brudevielse eller en barnedåb, evnt. konfirmation, og vil
derfor, også i forbindelse med en gudstjeneste, have oplevet salmesang og stiftet bekendtskab med
de salmetekster, der er blevet sunget, hvadenten det er præsten ved en gudstjeneste eller de pårø
rende ved en begravelse, der har valgt dem.
For den lidt ældre del af den danske befolkning, der er født senest i midten af 1960'eme, og
som har været elever i Folkeskolen før folkeskoleloven af 1975 i praksis afskaffede salme- og an
den traditionel fællessang, er Folkeskolens obligatoriske indøvning af en lang række salmer en væ
sentlig kilde til kendskabet til salmesangen ved gudstjenesten og de kirkelige handlinger. Det er
derfor naturligt at inddrage Folkeskolens officielle anvisninger på, hvilke salmer, der skulle indøves
på de enkelte klassetrin, når man skal vurdere, hvilke salmer, der er kendt af befolkningen. I de
tilfælde, hvor de forskellige nævnte salmevalg falder sammen, er der stor sandsynlighed for, at der
er tale om almindeligt kendte salmer. Det resultat, der fremkommer ved at sammenholde de forskel
lige undersøgelser, skal dog tages med det væsentlige forbehold, at de danske tal i dag er 10-15 år
gamle, og at den del af befolkningen, der ikke har lært salmerne at kende i skolen, og som samtidig
som følge af 1975-folkeskoleloven ikke er blevet indøvet i folkelig fællessang i øvrigt, er blevet
tilsvarende større. Det er en almindelig erfaring, at de, der har lært at synge fællessang, har for
holdsvis let ved at lære nye sange, hvorimod de, der ikke har lært at synge fællessang, kan have
endog meget svært ved det, ikke mindst fordi de skal have nedbrudt den psykiske barriere overfor at
skulle synge eksistentiel og både personligt og kollekt forpligtende fællessang med andre.
Flere af de kirkelige handlinger er integreret i en almindelig gudstjeneste. Det betyder, at det
flertal af befolkningen, der typisk går i kirke i forbindelse med en kirkelig handling, men også an
dre sporadiske kirkegængere, nok er fortrolige med gudstjenesten som sådan, men kun stifter be
kendtskab med et begrænset antal af de salmer, der bliver sunget i kirken, og at de under alle om
stændigheder kun far lejlighed til at lære de salmer at kende, der bliver sunget forholdsvis ofte. Det
te forhold er årsagen til, at kun de 50 hyppigst valgte gudstjenestesalmer, svarende til 6,6 % af sal
merne i Den danske Salmebog (1953) er inddraget i denne undersøgelse. Både pga. den omstæn
dighed, at begravelsessalmeme i de fleste tilfælde er valgt af den afdøde selv eller dennes nærme
ste pårørende, og pga. situationens psykiske karakter lægger følget, begravelsesdeltageme, der syn
ger - eller læser - salmerne, særlig intenst mærke til dem. Derfor er ikke kun de allermest brugte
begravelsessalmer fra Salmevalgsundersøgelsen, men de 50 mest valgte inddraget. Det samme er
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tildels tilfældet med dåbssalmeme. I mange kirker har man faste dåbssalmer, dvs. at de salmer, der
bliver sunget i umiddelbar sammenhæng med dåben, nærmest opfattes som en del af dåbsritualet.
Der er derfor inddraget 20 dåbssalmer, selvom de fleste, som det fremgår af brugstallene, kun syn
ges forholdsvis sjældent. Det samme er tilfældet med konfirmationssalmeme, der, som undersøgel
sen viser, i dag ikke er så faste, som de tidligere har været. Nadversalmeme er medtaget, da de fle
ste, der er til barnedåb i den danske folkekirke, måske ikke deltager i altergangen, men ikke desto
mindre overværer den og har lejlighed til at synge med på nadversalmeme. Som det fremgår af
oversigten over salmerne ved brudevielse, er også her de hyppigst brugte salmer forholdsvis fa,
men ved at inddrage de 20 mest brugte, er også her hele bredden af brugte salmer antydet. Den sid
ste oversigt omfatter de 50 hyppigst nævnte salmer i den danske del af "Dejlig er jorden"undersøgelsen. Denne oversigt er interessant derved, at alle anførte salmer er nævnt af almindelige
deltagere i gudstjenester og kirkelige handlinger og ikke af de præster, hvis valg af salmer ellers
dominerer de øvrige oversigter bortset fra oversigten over begravelsessalmeme.
Salmerne i de oversigter, der er inddraget i denne undersøgelse, viser i store træk, hvilke
salmer på den ene side menigheden kender, og som den forventer at fa lejlighed til at synge med på,
når den kommer i kirken, og på den anden side hvilke salmer præsterne mener, menigheden bør
synge. En fornyelse af salmesangen vil forudsætte, at præsternes og menighedens forventninger til
salmesangen mødes i en konsensus om en grundstamme af salmer, som menigheden bør kende, og
som præsterne bør være forpligtet på. Sammenholdes de oversigter over salmevalg og salmebrug,
der er inddraget i denne undersøgelse, vil det være muligt at nærme sig en afgrænsning af en sådan
grundstamme af salmer.
I forhold til en almindelig kirkegængers oplevelse af salmesangen har det udvalg af salmer,
de er resultatet af den nærvæmede analyse en overvægt af begravelsessalmer. Da analysen ikke
tager sit udgangspunkt i den almindelige kirkegængers, men i det almindelige folkekirkemedlems
situation, fylder begravelsessalmeme forholdsvis meget, da de fleste medlemmer af folkekirken
ikke alene typisk kommer i kirken til begravelser, men også netop i forbindelse med begravelser har
mulighed for at vælge de salmer, der skal synges, jfr. Anna J. Evertssons svenske materiale. Det
forholdsvis store antal begravelsessalmer er en konsekvens af analysens brugerperspektiv. Som det
fremgår af listen med begravelsessalmer fra Salmevalgsundersøgelsen, er i øvrigt de fleste af sal
merne i begravelsesafsnittet ikke egentlige begravelsessalmer, men et bredt udsnit af de salmer fra
de fleste af salmebogens afsnit.
Den oversigtet, der ligger til grund for denne undersøgelse, omfatter i alt 128 salmer, eller
omkr. 25 flere end de salmer, der skulle indøves i Folkeskolen indtil 1975. Den liste over salmer,
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der skulle indøves i Folkeskolen, og som findes i Undervisningsministeriets "Blå betænkning" fra
I9608, bygger på en lang erfaring i Folkeskolen om, hvor det ønskelige og det mulige mødtes. Der
er derfor ingen grund til at tro, at der er folkelig baggrund for en større grundstamme af salmer i
dag, hvor fællessangen står langt svarere end dengang. Til gengæld er det nødvendigt, at grund
stammen ikke er mindre, da færre salmer vil gøre det umuligt at gennemføre blot nogenlunde varie
rede gudstjenester året rundt. Det er i denne forbindelse værd at være opmærksom på, at mange af
de salmer, der findes i Undervisningsministeriets oversigt, har melodi tilfælles med flere eller færre
andre, hvorved de omkr. 100 salmer i oversigten i praksis er langt flere.
Et naturligt udgangspunkt for, hvilke salmer, der kunne indgå i en fast grundstamme af sal
mer, er de 50 hyppigst nævnte salmer i "Dejlig er jorden" undersøgelsen. Næsten halvdelen af disse
salmer indgår i listen over de 50 hyppigst valgte gudstjenestesalmer sammen med konfirmations-,
dåbs- og nadversalmeme ( 23), næsten en trediedel indgår i listen over de 50 mest brugte begravel
sessalmer (31), og knap en femtedel indgår i listen over de mest brugte vielsessalmer (9). I alt 39
salmer fra "Dejlig er jorden" hører til de mest valgte salmer i Salmevalgsundersøgelsen. Hertil
kommer 8 julesalmer, 2 aftensalmer og en påskesalme, der ikke indgår i de 50 hyppigst valgte
gudstjenestesalmer i Salmevalgsundersøgelsen, men for de flestes vedkommende ikke desto mindre
er hyppigt valgte salmer (jfr. tallene fra Salmevalgsundersøgelsen i den samlede oversigt). De sal
mer, der er nævnt i oversigterne fra Salmevalgsundersøgelsen ud over de 50 mest nævnte "Dejlig
er jorden"-salmer, består af to grupper. Den ene udgøres af salmer, der er nævnt 1 - 3 gange i "Dej
lig er jorden"- undersøgelsen, og som derfor ikke står så centralt i en folkelig bevidsthed som de 50,
der alle er nævnt mere end 4 gange. Det drejer sig om i alt 24 salmer. Den anden gruppe omfatter
omkr. 50 salmer, der hovedsagelig dels knytter sig til kirkeårets tekster, dels bruges til dåb og nad
ver. Især mht. den sidste gruppe, sakramentssalmeme, der ikke er nævnt i "Dejlig er jorden"undersøgelsen, er det påfaldende, at disse salmer heller ikke hører til Folkeskolens obligatoriske
salmer. For flere af disse salmers vedkommende kan man undre sig over, at de ikke er mere kendt,
end de er, da de indgår som faste salmer i gudstjenesten søndag efter søndag. Forklaringen kan
evnt. være den allerede nævnte, at de ikke bliver opfattet som selvstændige salmer, men som faste
liturgiske led - hvad de i jo virkeligheden også er.
Sammenholder man oversigterne over de salmer, der bliver brugt ved gudstjenester og kir
kelige handlinger, indbyrdes og med oversigten fra "Dejlig er jorden", er det tydeligt, at der er
8

Undervisningsvejledning forfolkeskolen. Betænkning afgivet af det af Undervisningsministeriets under 1. september
1958 nedsatte læseplansudvalg. Betænkning nr. 253. 1960. Efter bindets farve kaldt "Den blå Betænkning", jfr. Skole
plan og undervisningsplan for Københavns kommunale skolevæsen. 1960
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mange gengangere på listerne (jfr. den alfabetiske oversigt). Det er noget, der viser sig i det svenske
materiale i Anna J. Evertssons undersøgelse, og det er noget, der er tilsvarende tydeligt i det danske
materiale. 31 af begravelsessalmeme findes i oversigten over de 50 hyppigst nævnte salmer i "Dej
lig er jorden"-undersøgelsen, der er nævnt mindst fire gange i undersøgelsen (hvortil kommer 9
salmer nævnt færre end 4 gange). Godt halvdelen af brudevielsessalmeme (11 af 20) er nævnt i
"Dejlig er jorden". 23 af de 50 gudstjenestesalmer er nævnt mellem de 50 fra "Dejlig er jorden" ,
hvortil kommer 12 yderligere fra "Dejlig er jorden", nævnt færre end 4 gange. 20 af de mest valgte
begravelsessalmer hører til de 50 mest valgte gudstjenestesalmer.
Der det tydeligt, at de 128 salmer fra det danske materiale grupperer sig efter brug og sam
menhæng. Det er derfor muligt på baggrund af den kraftige selektion, som allerede er foretaget, og
som er baggrunden for den foregående præsentation og behandling af det danske materiale, at fore
tage en yderligere selektion af materialet.
Det er muligt at foretage en tilnærmelsesvis opdeling af materialet i 4 grupper, der skiller
sig ud i forhold til hinanden. Den første gruppe udgøres af den folkelige tradition, dvs. de i alt 100
salmer, der tilsammen findes i oversigten over begravelsessalmer og listen med de 50 hyppigst
nævnte salmer fra Dejlig er jorden-undersøgelsen. Det er påfaldende, at kun 15 af de i alt 31 salmer
i denne gruppe, der repræsenterer lægmændenes salmevalg, også findes i listen med de 50 hyppigst
valgte salmer fra salmevalgsundersøgelsen, der repræsentterer præsternes foretrukne salmer. Den
næste noget mindre gruppe udgøres af salmer, der prioriteres højt hos både præster og lægfolk, og
som findes i salmevalgsundersøgelsens gudstjenesteliste og Dejlig er jorden og ikke andre steder.
Denne gruppe består af 7 salmer. 35 salmer af det samlede antal er fortrinsvis liturgiske salmer til
brug ved de kirkelige handliner, dåb, konfirmation og nadver, som hverken findes i oversigterne
over gudstjenestesalmer i salmevalgsundersøgelsen eller i oversigterne over begravelses- eller Dej
lig er jorden-salmerne. En sidste gruppe udgøres af salmer, der både vælges og bruges af præster
og lægfolk, både i og udenfor kirken. Denne blandede gruppe er ikke overraskende den største på i
alt 55 salmer af det samlede materiale.
Ligeledes kan man på baggrund af de 7 oversigter over det udvalgte materiale ved en asymetrisk selektion foretage en yderligere reduktion af materialet, der viser sig at udgøre en egentlig
mindste, stadig både indholdsmæsigt og brugsmæssigt sammenhængende grundstamme af salmer.
Denne restselektion består af en mekanisk, asymetrisk udvælgelse med 25 salmer fra Salmevalgs
undersøgelsens gudstjenesteliste (1), 10 salmer fra begravelseslisten (2), 5 fra dåbslisten (3), 3 fra
konfirmationslisten (4), 5 fra henholdsvis nadver- og brudevielseslisten (5 og 6) og 25 fra listen fra
Dejlig er jorden (7). Der er gengangere, først og fremmest i det materiale, hvori den folkelige tradi-
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tion indgår, hvorved 78 forekomster kun repræsenterer 53 forskellige salmer. Disse 53 salmer9 kan
siges at udgøre dansk salmetraditions og -praksis' uomgængelige salmer med en nødvendig
1.prioritet både i forskning og praksis. De øvrige salmer i den nærværende undersøgelse, i alt 75
udgør en nødvendig 2.prioritet. De 128 salmer taget under ét repræsenterer som allerede nævnt bå
de de salmer, præsterne ønsker, menigheden skal synge, og de salme, som menigheden selv ønsker
at synge, dvs. både det normative og det empiriske aspekt. En analyse af de 128 salmer vil gøre det
muligt at danne sig et indtryk af såvel præsternes som menighedernes forståelse af salmerne og
salmesangen, med det forbehold, at det billede, analysen giver, i dag - 2004 - allerede er 10 - 15 år
gammelt og givetvis skal korrigeres med de salmer, der siden er blevet indsunget gennem det offi
cielle salmebogstillægget 199410 og den nye autoriserede salmebog 2004".
Selv et forholdsvis begrænset materiale kan med relevante analyser åbne for overraskende
omfattende perspektiver og sammenhænge. Det er dette forhold, der gør Anna J. Evertssons dispu
tats til spændende og lærerig læsning, sådan som videreførelsen af Anna J. Evertssons metoder,
anvendt på tilsvarende dansk materiale viser.
Selvom der ikke behøver at blive draget nationale konsekvenser af det, hverken i Sverige
eller Danmark, er det i øvrigt tankevækkende, at selvom svensk og dansk salmetradition på mange
måder ligger langt fra hinanden, og det har været så som så med et svensk-dansk fællesskab om
salmesangen hen over Øresund og Kattegat, findes 9 af de 13 mest sungne svenske begravelsessal
mer i Den danske Salmebog (2002). Det drejer sig hovedsagelig om de årstids- og tryghedssalmer,
som ifølge Anna J. Evertsson er karakteristisk for de svenske begravelsessalmer. Ser man oversig
ten over danske begravelsessalmer efter, viser det sig, at forskellen, heller ikke indholdsmæssigt,
behøver at være så stor fra det ene land til det andet, alle tilsyneladende iøjnefaldende forskelle til
trods. Begravelsessalmeme handler, når det kommer til stykket, og skal handle om den kristenteksistentielle spænding mellem liv og død. Det spændende ved begravelsessalmeme er, at de skal
give udtryk for almindelige menneskers og ikke teologernes oplevelse af denne spænding. Hermed
kommer begravelsessalmeme mindre til at give udtryk for kirkeligt-kulturelle forskelle end for fæl
les-menneskelige oplevelser af livets og dødens vilkår.
Det er tydeligt, at salmevalgene og salmebrugen hænger sammen. Derfor er der - stadig - en
sammenhængende folkelig salmesangstradition at bygge videre på. Når man ser, hvilke salmer det
drejer sig om, kan man også se, at det er værd at gøre det. Selvom der, især i valget af begravelses-

9 Jfr. de tonede førstelinier i den alfabetiske oversigt
10 Tillæg til Den Danske Salmebog, 1994
11 Den Danske Salmebog (2002), autoriseret 2004, taget i brug 2003.
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salmer, også i det danske materiale, findes salmer, der stammer fra vækkelsen i 19. århundrede,
såvel den udenlandske og som den indenlandske - er langt de fleste salmer i det danske materiale,
både de salmer præsterne og de salmer menigheden har valgt, gedigne kemesalmer. Hovedparten
stammer fra Grundtvig, Ingemann og deres samtidige, eller har faet deres nuværende form i 19.
århundrede, men det svarer nogenlunde til salmevalget i de danske kirker, hvor hverken Kingo,
Brorson eller de andre gamle salmedigtere hører til de mest valgte.
Anna J. Evertsson har med sin afhandling vist, hvordan hymnologisk videnskabelighed og
praktisk kirkelighed naturligt går hånd i hånd. Det danske materiale viser, at denne svenske erfaring
uden videre kan overføres til danske forhold. Den videnskabelige undersøgelse er forudsætningen
for et tilstrækkeligt sikkert skøn, når der skal handles praktisk, hvadenten det drejer sig om at revi
dere gamle salmebøger, redigere nye, eller, simpelt hen, vælge salmer til den næste gudstjeneste
eller kirkelige handling. I virkeligheden er undersøgelser som Anna J. Evertssons med deres dybde
borende teologiske og eksistentielle analyser af salmerne den nødvendige forudsætning for at udgi
ve salmebøger også til personligt brug. Det sidste er ikke det mindst vigtige, da det er den personli
ge brug af salmebogen, der gør den naturlig og nødvendig også i kirken, ved gudstjenesten og ved
de kirkelige handlinger.
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De mest kendte og brugte danske salmer
De 50 hyppigst valgte salmer ved gudstjenester ifølge Salmevalgsundersøgelsen
1988-91, 50 mest valgte begravelsessalmer, de 20 mest valgte dåbssalmer, de 5 mest
valgte konfirmationssalmer fra konfirmationsafsnittet, de 20 mest valgte nadversal
mer, de 20 mest valgte vielsessalmer og de 50 mest nævnte danske salmer i Dejlig er
Jorden 1994
Nr.
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Førstelinie

Salmevalg gudstjeneste
1988-1990
Nu takker alle Gud
Martin Rinckart omkr. 1630 Danske 1740. 1885. 1889. 1890
Nu bede vi den Helligånd
Tysk 12. årh. Martin Luther 1524 Ove Malling 1798 N.F.S. Grundtvig 1836
Du, Herre Krist
Hans Christensen Sthen 1588
Fr. Hammerich 1850
Krist stod op afdøde
Tysk 12. årh. - Bearb. o. 1500
Dansk 1528 N.F.S. Grundtvig 1815 Thomas Laub 1889
Aleneste Gud i Himmerig
Græsk 2. årh. Hilarius af poitiers omkr. 350 N. Decius (str. 1-3) 1522J. Sluter (str. 4) 1525Arvi Pederwssen 1529C.J. Brandt 1888
Du gav mig, o Herre, en lod af din jord
C.R. Sundeli 1934K.L. Aastrup 1945
Se, nu stiger solen af havets skød
Jakob Knudseen 1891
Op, al den ting
H.A. Brorson 1734
Den signede dag med fryd vi ser
Nordisk Dagvise 14. årh. - Dansk
1569
N.F.S. Grundtvig 1826 og 1846
O kristelighed
N.F.S. Grundtvig 1824 og 1853
Hil dig, frelser og forsoner
Arnulf af Louvain før 1250 N.F.S. Grundtvig 1837
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Førstelinie

01
2

Lovet være du, Jesus Krist
Tysk 15. årh.str. 1)Martin Luther 1523 (str. 1-6)Claus Mortenen 1528 N.F.S. Grundtvig 1837 og 1845
Helligånden trindt på jord
N.F.S. Grundtvig 1859
Lille Guds barn, hvad skader dig
N.F.S. Grundtvig 1855-1856
Et barn er født i Betlehem
Latin 14. årh. - Tysk 1545
Dansk 15. 1569-N.F.S.
Grundtvig 1820 og 1845
Det kimer nu til julefest
Martin Luther 1535 N.F.S. Grundtvig 1817. 1852
Vær velkommen, Herrens år
(Advent)
Dansk (1556) N.F.S. Grundtvig 1849
Nu falmer skoven trindt om land
N.F.S. Grundtvig 1844
Herre Gud, dit dyre navn og ære
Petter Dass 1698 Gustav Jenesn 1909
Den mørke nat forgangen er
H.C. Sthen 1589 - Bearb. 1857
Du, som går ud fra den levende Gud
James Montgomery 1823 N.F.S. Grundtvig 1837
Denne er dagen, som Herren har gjort
N.F.S. Grundtvig 1837
Julen har bragt velsignet bud
B.S. Ingemann 1839
Blomstre som en rosengård
N.F.S. Grundtvig 1837
Alt står i Guds faderhånd
N.F.S. Grundtvig 1856
Kærligheds og sandheds Ånd
Adam af St. Victor 12. årh. N.F.S. Grundtvig 1837
Morgenstund har guld i mund
N.F.S. Grundtvig 1853
Kom, sandheds Ånd, og vidne giv
Thomas Kingo 1699 N.F.S. Grundtvig 1826 og 1864
1 al sin glans nu stråler solen
N.F.S. Grundtvig 1843 og 1853
Lovsynger Herren, min mund og mit indre
N.F.S. Grundtvig 1836
Giv mig, Gud, en salmetunge
N.F.S. Grundtvig 1836 og 1868
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03
2

Dig være, mildeste Gud Fader
J. Mentzer 1704 H.A. Brorson 1742. Bear. 1885
Til himlene rækker din miskundhed, Gud
B.S. Ingemann 1845
Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt
rige
N.F.S. Grundtvig 1853-55 og 64
Himlene, Herre, fortælle din ære
N.F.S. Grundtvig 1837
Tak og ære være Gud
Heinrich Held 1658 N.J. Holm 1829
Alle mine kilder skal være hos dig
N.F.S. Grundtvig 1856 - 1860
Gør døren høj, gør døren vid
G. Weissel (1642)N.J. Holm 1829
Guds ord det er vort arvegods
N.F.S. Grundtvig 1817
I østen stiger solen op
B.S. Ingemann 1837
Vor Gud han er så fast en borg
Martin Luther 1528 Dansk 1533 - Bearb. 1798 P Hjort 1840J.P. Mynster 1845
Vidunderligst af alt på jord
N.F.S. Grundtvig 1829 og 1853
Nu ringer alle klokker mod sky
B.S Ingemann 1837
Se, hvor nu Jesus træder
Thomas Kingo 1689 J.P. Mynster 1845
Nu titte til hinanden de favre blomster små
B.S. Ingemann 1837
Kærlighed er lysets kilde
N.F.S. Grundtvig 1853
Lover den Herre, den mægtige konge med
ære
J. Neander 1679 Dansk 1740
Alt, hvad som fuglevinger fik
N.F.S. Grundtvig 1851
Dybt hælder året i sin gang
C.J. Boye 1833
På Jerusalem det ny
Latin 7. årh. N.F.S. Grundtvig 1837 og 1856
Salmevalg begravelser 1991

03
3
03
4
03
5
03
6
03
7
03
8
03
9
04
0
04
1

04
2
04
3
04
4
04
5
04
6
04
7

04
8
04
9
05
0

Nr. i Antal
grup Valg i
pe
grupPe
1-32

Blå
bet.
1960

DA5
3
Nr.

Antal Dejlig
Valg er
88jorden
90
470

-/-

6

6

1-33

469

79/2

5/5

26

31

1-34

467

'

'

276

318

1-35

463

99/1

-

350

392

1-36

461

49/4

62

80

1-37

461

61/2

-

396

441

1-38

455

47/4

4/3

71

84

1-39

451

93/1

4/3

359

401

1-40

439

4/57

1-2/1-2

696

749

1-41

438

34/8

5/5

295

336

1-42

438

-

-

277

319

1-43

437

59/3

6/5

374

408

1-44

435

-15

150

176

1-45

434

24/11

1-2/3

697

750

1-46

433

76/2

-

608

696

1-47

432

108/1

51

2

2

1-48

432

4/7

4/7

10

10

1-49

431

62/2

3/4

679

732

1-50

428

7-9 / 8-9

289

332

201

-

DB0
4
Nr.

Nr.

Førstelinie

05
1
05
2

Altid frejdig, når du går
Christian Richardt 1867
Jeg er træt og gårTil ro
Luise Hensel 1817 Kristian Arentzen 1846
Dejlig er jorden
B.S. Ingemann 1850
Under dine vingers skygge
H.A. Timm 1852
Den signede dag med fryd vi ser
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Nu falmer skoven trindt om land

2-06

568

Befal du dine veje
Paul Gerhardt 15653 St.J. Stenersen 1826W.A. Wexels 1840
Se, nu stiger solen af havets skød
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560
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38/

6
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036
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Til himlene rækker din miskundhed, Gud

2-09
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Lyksalig, lyksalig, hver sjæl, som har fred
B.S. Ingemann 1841
Du, Herre Krist

2-10

402

6
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3

-15

723

779

2-11

384

Krist stod op af døde

2-12

311

Kirkeklokke, mellem ædle malme
N.F.S. Grundtvig 1845
I østen stiger solen op

2-13

343

6
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7
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726

783

2-14

276

Vær du mig nær
Henry Francis Lyte 1847 Even Nicolai Marstrand 1915
Den yndigste rose er funden
H.A. Brorson 1732
Nærmere, Gud, til dig
Sarah Adams 1841 Henry Ussing 1881
Alt står i Guds faderhånd
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203

Nu titte til hinanden de favre blomster små

2-19

159

Op al den ting, som Gud har gjort

2-20

157

Ingen er så tryg I fare
Lina Sandell-Berg 1856.
Fredrik Engelke 1873
P.D. Koch 1891.
Bearbejdet 1895-1953
Hil dig, frelser og forsoner
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En rose så jeg skyde
Str 1-2: tysk 16. årh.
M. Praetorius 1609.
Thomas Laub 1920
Str. 3: F. Layritz 1844Uffe Hansen 1935
Den store mester kommer
B.S. Ingemann 1841
Vor Gud han er så fast en borg

2-23

130

287

5/55

2-24

130

257

31/8

-

544

612

2-25

128

Blomstre som en rosengård

2-26

127

Fred hviler over land og by
B.S. Ingemann 1822
Tænk, når engang den tåge er forsvunden
W.A. Wexels 1841
Så tag mig da ved hånden
Julie Hausmann 1862 Emil Clausen 1876
Du gav mig, o Herre, en lod af din jord
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-/-

543

611

2-30

107

675

Lille Guds barn, hvad skader dig

2-31

103

35

Herrens venner ingensinde
Jens Schjørring 1866
O kristelighed

2-32

99

2-33

91

Lysets engel går med glans
B.S. Ingemann 1837
At sige verden ret farvel
N.F.S. Grundtvig 1843 og 1845
Dagen går med raske fjed
B.S. Ingemann 1838
Han, som har hjulpet hidindtil
N.F.S. Grundtvig 1845-50
Her vil ties, hver vil bies
H.A. Brorson (1765)
Uforsagt, vær på vagt
(str. 6: Klokken slår, tiden går)
H. Agerbæk 1848
Dybt hælder året I sin gang

2-34

77

337

33/8

4/5

694

747

2-35

65

49

62/2

-/-

609

538

2-36

64

23

64/2

3/4

718

771

2-37

63

127

96/1

-/-

28

33

2-38

61

180

48/4

6/-

642

557

2-39

57

101

-/-

1-2/ 1-2

546

275

2-40

56

Gud ene tiden deler
Johann Heermann 1532 H.A. Brorson 1739 Bearbejdet. 1913
Lær mig, o skov, at visne glad
Adam Oehlenschlåger 1813
Guds ord det er vort arvegods

2-41

53

81

-/-

-/-

522

661

2-42

53

7

-/-

-/-

632

537

2-43

51

203

12

-/-

-/-

631

546

279

Nr.

Førstelinie

07
6

Min Jesus, lad mit hjerte få
Biørn Christian Lund 1764 Bearbejdet 1778 N.F.S. Grundtvig 1846
Gak ud, min sjæl, betragt med flid
Paul Gerhardt 1653 Chr. M. Kragballe 1855
Nu takker alle Gud

07
7
00
1
07
8
02

Nr. i Antal
grup Valg i
pe
grup
pe
2-44
50

2-45

49

2-46

45

Som forårssolen morgenrød
N.F.S. Grundtvig 1846
I al sin glans nu stråler solen

2-47

43

2-48

39

Jeg så ham som barn med det solrige øje
Vilhelm Birkedal 1858
Gør døren høj, gør porten vid

2-49

38

2-50

38

Antal
Valg
8890
432

Dejlig
er
jorden

Blå
bet.
1960

DA5
3
Nr.

DB0
4
Nr.

112/1

-/-

189

217

329

-/-

6/8-9

674

726

432

-/-

-15

204

234

31

28/9

-/-

58

67

-/-

402

447

488

674

7-9/S-9

401

446

9

07
9
03
8

Salmevalg dåb 1988 -1990
08
0
08
1
08
2

04
5
01
4
08
3

08
4

08
5
03
7
08
6
06
0
08
7

Herren strækker ud sin arm

Engelsk (1834) N.F.S. Grundtvig 1837
Sov sødt, barnlille
N.F.S. Grundtvig 1844 - 1864
0, lad din Ånd nu med os være
James Allen 1858 Thomas Beck 1782 Edward Bickersteth 1833 N.F.S. Grundtvig 1837
Nu titte til hinandende favre blomster små

3-01 1.562

1.595 -/-

3-02 1.464

1.656 60/3

3-03 1.352

1.444 116/1

3-04

834

Lille Guds barn, hvad skader dig

3-05

164

Vort løsen er vor tro
N.F.S. Grundtvig 1836Bearbejdet 1850
Du, som os af nåde stor
Peder Jensen Roskilde o. 1610
N.F.S. Grundtvig 1832 Bearbejdet 1935
Af diendes og spædes mund
N.F.S. Grundtvig 1843
Alle mine kilder skal være hos dig

3-06

118

274

-/-

-/-

406

453

3-07

99

167

-/-

-/-

404

451

3-08

93

138

400

445

3-09

90

3-10

83

3-11

69

3-12

66

Sov du lille, sov nu godt
Hans Anker Jørgensen 1981-82
Ingen er så tryg i fare
Tak for al din fødsels glæde
Thomas Kingo 1689 Bearbejdet 1845

204

93

-/-

-/-

-

-

423

-/-

-/-

390

427

Nr.

Førstelinie

08
8

Guds Ånd er kraftbeviset
N.F.S. Grundtvig 1843Bearbejdet 1951
Al jordens fylde har du skabt
Johannes Johansen 1977
Løgnens fader vi forsage
N.F.S. Grundtvig 1843 og 1845
Dig takke vi, o Jesus Krist
Rasmus Hansen Rerav Fr. Hammerich 1850 og 1852
Her kommer, Jesus, dine små
H.A. Brorson 1732 Bearbejdet 1850
Gud, som tændte lys i verden
Johannes Johansen 1977
Enhver, som tror og bliver døbt
Thomas Kingo 1689 N.F.S. Grundtvig 1843
Du folk, som kristne kaldes vil
Paul Gerhardt 1667 H.A. Brorson 1739
Salmevalg konfirmation 1988-90

08
9
09
0
09
1
09
2
09
3
09
4
09
5

09
6
09
7
09
8
09
0
08
8

Nr. i Antal
grup Valg i
pe
grup
pe
3-13
42

Antal
Valg
8890
56

Dejlig
er
jorden

Blå
bet.
1960

DA5
3
Nr.

-/-

-/-

408

DB0
4
Nr.

3-14

40

110

-/-

-/-

-

-

3-15

38

161

-/-

-/-

411

481

3-16

36

73

-/-

-/-

403

—

3-17

35

313

43/5

- /1-2

99

123

3-18

35

41

-/-

-/-

-

-

3-19

33

97

-/-

-/-

397

442

3-20

30

70

-/-

-/-

405

452

Du, som vejen er og livet
Christian Richardt 1885

4-01

374

67/2

-/-

414

484

Han, som på jorden bejler

4-02

366

97/1

7-9/7

407

479

4-03

265

-/-

-/-

-

478

Løgnens fader vi forsage

4-04

161

Guds Ånd er kraftbeviset

4-05

56

N.F.S. Grundtvig 1843 og 1845
Vi kommer til din kirke, Gud

Johannes Johansen 1974. 2001

Salmevalg nadver 1988-90
09
9

O du Guds Lam! med korsets skam

10
0

Jesus Krist, du gav mig livet

10
1

Dit minde skal, o Jesus, stå

10

Jesus, livets sol og glæde

2

5-01 3.815

3.915 -/-

7-9/7

365

439

5-02 2.597

2.653 -/-

-/-

432

474

5-03 1.477

1.571 -/-

-/-

431

473

5-04 1.361

1.371 -/

-/-

421

462

Latin (oldkirkelig) Tysk omkr. 1500 N.F.S. Grundtvig 1837
Åmilie Juliane af SchwarzburgRudolstadt 1685
Birgitte Kaas 1734 Ove Malling 1798 N.F.S. Grundtvig 1837
Petter Dass (1715) Bearbejdet 1951
Johann Franck 1649H.A. Brorson 1739 Bearbejdet 1885

205

Nr.

Førstelinie

01
1
10
3
01
0
10
4

Hil dig, frelser og forsoner

Nr. i Antal
grup Valg i
pe
grup
pe
5-05
979
5-06

700

O kristelighed

5-07

487

Jeg kommer, Herre, på dit ord

5-08

Antal Dejlig
Valg er
88jorden
90

Blå
bet.
1960

DA5
3
Nr.

DB0
4
Nr.

711

-/-

-/-

430

472

479

499

-/-

-/-

423

464

5-09

391

533

-/-

-/-

425

466

Aleneste Gud i Himmerig

5-10

197

O glædelig dag

5-11

170

246

-/-

-/-

429

471

5-12

157

267

-/-

-/-

417

458

5-13

154

269

-/-

418

459

5-14

127

310

72/2

-/-

49

59

5-15

122

148

-/-

-/-

426

467

154

-/-

-/-

173

202

O Jesus, søde Jesus, dig

Thomas Kinqo 1689

Jens M.G. Bondesen 1840Bearbejdet 1850

10
5
00
5
10
6

Vor Herres Jesu mindefest

10
7

Sion, pris din saliggører

10
8
10
9

Herre, hvor skal vi gå hen

11
0

Du er vor skat, o Jesus sød

02
5
11
1

Alt står i Guds faderhånd

5-16

107

Som et stille offerlam

5-17

106

08
7
11
2
11
3

Tak for al din fødsels glæde

5-18

97

Hyggelig, rolig

5-19

86

458

-/-

-/-

378

411

5-20

82

138

-/-

-/-

433

475

6-01

1.303

2

11/28

7-9 / 8-9

738

703

6-02

402

6-03

374

14

-/-

-/-

736

700

6-04

322

11
4
00
9
11
5
00
8

N.F.S. Grundtvig 1843 og 1845

Ivar D. Brinch (?) 1697 M.B. Landstadt 1861 Bearbejdet 1951
Thomas af Aquino 1264 M.B. Landstad 1861
N.F.S. Grundtvig 1837 og 1864
Jesus os til trøst og gavn

H.A. Brorson 1732 Bearbejdet 1890
Latin omkr. 1200 J.J. Otthense 1625 N.F.S. Grundtvig 1837-1840

Græsk N.F.S. Grundtvig 1837 og 1846

N.F.S. Grundtvig 1836
Går det, Herre, som jeg vil

N.F.S. Grundtvig 1837 Bearbejdet 1872
Salmevalg vielser (incl. vielser
med dåb) 1991
Det er så yndigt at følges ad for to
N.F.S. Grundtvig 1855
Den signede dag med fryd vi ser
Jeg ved en blomst
N.F.S. Grundtvig 1843
Op, al den ting, som Gud har gjort

206

Nr.

Førstelinie

11
6
04
5
11
7
11
8
00
1
02
9
04
0
04
7
01
8
00
7
05
3
05
5
11
9

Kærlighed fra Gud
Jens Schjørring 1854
Nu titte til hinanden

07
6
04
6
03
1

Nr. i Antal
grup Valg i
pe
grup
pe
6-05
239

Antal
Valg
8890
72

6-06

205

Alterlyset i Herrens hus
N.F.S. Grundtvig 1847
Jert hus skal 1 bygge
Jacob Paulli 1878
Nu takker alle Gud

6-07

174

8

6-08

155

11

6-09

87

I al sin glans nu stråler solen

6-10

83

I østen stiger solen op

6-11

76

Lover den Herre, dem mægtige konge med
ære
Nu falmer skoven trindt om land

6-12

75

6-13

75

Se, nu stiger solen af havets skød

6-14

75

Dejlig er jorden

6-15

39

Befal du dine veje

6-16

37

Nu blomstertiden kommer
Israel Kolmodin 1694. W.A. Wexels 1840 - M.B. Landstad
1861
C.J. Brandt 1885
Gak ud, min sjæl, betragt med flid

6-17

36

6-18

35

Kærlighed er lysets kilde

6-19

30

Giv mig, Gud, en salmetunge

6-20

23

207

300

Dejlig
er
jorden

Blå
bet.
1960

DA5
3
Nr.

DB0
4
Nr.

76/2

-/-

740

494

-/-

-/-

741

702

71/2

-/-

739

704

-/-

-/-

671

722

Nr.

Førstelinie

Nr. i Antal
grup Valg i
grup
pe
pe

Antal Dejlig
Valg er
88jorden
90

Blå
bet.
1960

DA5
3
Nr.

DB0
4
Nr.

279

13/ 21

1-2/1-2

113

136

396

19/ 15

1-2/4

110

120

243

22/12

5/5

82

100

Dejlig er jorden 1994
053 Dejlig er jorden

7-01

051

7-02

Altid frejdig, når du går

018 Nu falmer skoven trindt om land

7-03

040 I østen stiger solen op

7-04

062 En rose så jeg skyde

7-05

023 Julen har bragt velsignet bud

7-06

009 Den signede dag med fryd vi ser

7-07

008 Op, al den ting, som Gud har gjort

7-08

024 Blomstre som en rosengård

7-09

059 Den yndigste rose er funden

7-10

112 Det er så yndigt at følges ad

7-11

-

’’Julesalmeme”

7-12

120 Dejlig er den himmel blå
N.F.S. Grundtvig 1810 og 1853
007 Se, nu stiger solen af havets skød

7-13

017 Vær velkommen, Herrens år (Advent)

7-15

010 O kristelighed

7-16

016 Det kimer nu til julefest

7-17

029 I al sin glans nu stråler solen

7-18

121 Glade jul, dejlige jul
B.S. Ingemann 1850 og 1852
015 Et barn er født i Betlehem

7-19

020 Ingen er så tryg i fare

7-21

122 Kimer, I klokker, ja kimer før dag i det dunkle
N.F.S. Grundtvig 1856
052 Jeg er træt og går til ro

7-22
7-23

717

045 Nu titte til hinanden

7-24

697

027 Morgenstund har guld i mund

7-25

698

123 Velkommen igen, Guds engle små

7-26

N.F.S. Grundtvig 1824
Oil Hil dig, frelser og forsoner

7-27

167

079 Jeg så ham som barn med det solrige øje

7-28

38

014 Lille Guds bam, hvad skader dig

7-29

35

054 Under dine vingers skygge

7-30

45

063 Den store mester kommer

7-31

544

7-14

7-20

208

329

26/10

3/-

81

99

Nr.

Førstelinie

006 Du gav mig, o Herre, en lod af din jord

Nr. i Antal
grup Valg i
pe
grup
pe
7-32

Antal Dejlig
Valg er
sa jorden

Blå
bet.
1960

DA5
3
Nr.

go

675

068 Lysets engel går med glans

7-33

694

041

7-34

295

064 Fred hviler over land og by

7-35

722

124 Julen har englelyd
Latin-dansk (1569) N.F.S. Grundtvig 1837-1851
B.-S. Ingemann 1854
125 Påskeblomst, hvad vil du her
N.F.S. Grundtvig 1817 Bearbejdet 1935
055 Befal du dine veje

7-36

262

36/7

7-9/7

7-37

344

37/7

-/-

7-38

31

031

Giv mig, Gud, en salmetunge

7-39

4

057 Kirkeklokke, mellem ædle malme

7-40

726

126 Der står et slot i vesterled
B.S. Ingemann 1838
003 Du, Herre Krist

7-41
7-42

46

093 Her kommer, Jesus, dine små

7-43

99

127 Hjerte, løft din glædes vinger
Paul Gerhardt 1653 C.J. Brandt 1878
060 Nærmere, Gud, til dig

7-44

128 Sig månen langsomt hæver
Matthias Claudius 1779 Carsten Hauch 1838
038 Gør døren høj, gør porten vid

7-46

7-47

71

072 Her vil ties, her vil bies

7-48

642

036 Tak og ære være Gud

7-49

62

058 Vær du mig nær

7-50

520

Vor Gud han er så fast en borg

3

357

41/5

44/5

6/8-9

7-9/ 7

7-45

209

DBO
4
Nr.

96

118

206

236

-

93

775

114

21
41

46/5

5/5

716

769

De 13 mest valgte svenske begravelsessalmer 1997
og de 13 mest nævnte svenske salmer i Dejlig er Jorden 1994
SPs Førstelinie
1937
021

355
451

572

475

472

476
331

474

513
377

052

517
043
-

Harlig ar jorden
B.S. Ingemann 1850Cecilia Bååth-Holmberg 1884
Blott en dag
Lina Sandell-Berg 1865
Bred dina vida vingar
Lina Sandell-Berg 1865
Var jag går i skogar, berg och da
lar
C.O. Rosenius 1847
Det finns djup i Herrens godhet
F.W. Faber (1814-63)Britt G. Hallqvist 1970
Lår mig, du skog, att vissna glad
A.G. Oehlenschlåger 1813 Emilia Ahnfelt-Laurin 1879
I denna Ijuva sommartid
P. Gerhardt 1653 J.v. Duben 1725
Likt vårdagssol i morgongldd
N.F.S. Grundtvig 1846J.A. Eklund 1909
En vanlig gronskas rika dråkt
C.D. af Wirsén 1889
Så tag nu mina hånder
Julia v. Hausmann 1862 J.A. Eklund 1917
Den blomnstertid nu kommer
L. Kolmodin 1694 J.O. Wallin 1819
Tryggare kan ingen vara
Lina Sandell-Berg 1856
Nårmare, Gud, till dig
Sarah Flower Adams 1841 E. Linderholm 1912
Stilla natt, heliga natt! Alt
J. Mohr 1818O. Mannstrdn 1915
Glåns over sjo och strand
V. Rydberg 1891
Bereden våg for Herran
F.M. Franzén 1812 og 1847
Hosianna, Davids son

Begravelses
Dejlig er SPs DB
undersøgningen Jorden 1986 2002
1997
1994
1
2
297 121

2

5

249

3

8

190

4

251

5

285

6

304

537

200

726

198

234

201

725

277

611

7

6

8

9

12

10

11

1

199

722

12

3

248

049

13

12

271

026

4

114

7

134

9

103

9

105

210

SPs Førstelinie
1937

055

Begravelses
Dejlig er SPs DB
undersøgningen Jorden 1986 2002
1997
1994

Matth. 21,9 (Mel.: G.J. Vogler
omkr. 1795)
Var halsad, skona morgonstund
J.O. Wallin 1819

11

211

119

Alfabetisk oversigt
085
005
089
037
048
117
051
025
069
055
024
070
120
053
020
022
009
063
059
126
114
016
091
032
101
110
095
006
003
021
084
096
049
094
062
015
064
077
121
031
074
093
039

Af diendes og spædes mund
Aleneste Gud i Himmerig
Al jordens fylde har du skabt
Alle mine kilder skal være hos dig
Alt, hvad som fuglevinger fik
Alterlyset i Herrens hus
Altid frejdig, når du går
Alt slår i Guds faderhånd
At sige verden ret farvel
Befal du dine veje
Blomstre som en rosengård
Dagen går med raske fjed
Dejlig er den himmel blå
Dejlig er jorden
Den mørke nat forgangen er
Denne er dagen, som Herren har gjort
Den signede dag med fryd vi ser
Den store mester kommer
Den yndigste rose er funden
Der står et slot i vesterled
Det er så yndigt at følges ad for to
Det kimer nu til julefest
Dig takke vi, o Jesus Krist
Dig være, mildeste Gud Fader
Dit minde skal, o Jesus, stå
Du er vor skat, o Jesus sød
Du folk, som kristne kaldes vil
Du gav mig, o Ren e, en lod af din jord
Du, Herre Krist
Du, som går ud fra den levende Gud
Du, som os af nåde stor
Du, som vejen er og livet
Dybt hælder året i sin gang
Enhver, som tror og bliver døbt
En rose så jeg skyde
Et barn er født i Betlehem
Fred hviler over land og by
Gak ud, min sjæl, betragt med flid
Glade jul, dejlige jul
Giv mig, Gud, en salmetunge
Gud ene tiden deler
Gud, som tændte lys i verden
Guds ord det er vort arvegods

3-08
015

5-10
3-14
3-09

1-37
1-48

6-07
2-01
1-25 2-18
^2-3 5
2-07
1-24 2-26
2-36

7-02
5-16
6-16 7-38
7-09

2-03

6-15

1-20
1-22
1-09 2-05
2-24
2-16

7-13
7-01

6-02 7-07
7-31
7-10
7-41
6-01 7-11
7-17

1-16
3-16
1-32

5-03^
5-15
3-20

1-06 2-30
1-03 2-11
1-21

7-32
7-42
3-07
4-01

1-49 2-40
3-19
2-23

7-05
7-20
7-35

1-15
2-27
2-45

6-18
7-19
6-20 7-39

1-31
2-41
3-18
1-39 2-43

212

088
038
113
071
097
013
092
019
108
080
067
072
on
035
127
112
029
061
040
052
104
079
115
118
100
102
109
023
124
122
057
028
004
046
116
026
014
047
012
030
056
068
075
090
076
027

Guds Ånd er kraftbeviset
Gør døren høj, gør porten vid
Går det, Herre, som jeg vil
Han, som har hjulpet hidindtil
Han, som på jorden bejler
Helligånden uindt på jord
Her kommer, Jesus, dine små
Herre Gud, dit dyre navn og ære
Herre, hvor skal vi gå hen
Herren strækker ud sin arm
Herrens venner ingensinde
Her vil ties, her vil bies
Hil dig, frelser og forsoner
Himlene, Herre, fortælle din ære
Hjerte, løft din glædes vinger
Hyggelig, rolig, Gud, er din bolig
1 al sin glans nu stråler solen
Ingen er så tryg i fare
1 østen stiger solen op
Jeg er træt og går til ro
Jeg kommer, Herre, på dit ord
Jeg så ham som bam med det solrige øje
Jeg ved en blomst så favr og fin
Jert hus skal I bygge
Jesus Krist, du gav os livet
Jesus, livets sol og glæde
Jesus, os til trøst og gavn
Julen har bragt velsignet bud
Julen har englelyd
Kimer, 1 klokker, ja kimer før dag i det dunkle
Kirkeklokke, mellem ædle malme
Kom, sandheds Ånd, og vidne giv
Krist stod op af døde
Kærlighed er lysets kilde
Kærlighed fra Gud
Kærligheds og sandheds Ånd
Lille Guds bam, hvad skader dig
Lover den Herre, den mægtige konge med ære
Lovet være du, Jesus Krist
Lovsynger Herren, min mund og mit indre
Lyksalig, lyksalig, hver sjæl, som har fred
Lysets engel går med glans
Lær mig, o skov, at visne glad
Løgnens fader vi forsage
Min Jesus, lad mit hjerte få
Morgenstund har guld i mund
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Nu bede vi den Helligånd
Nu blomstertiden kommer
Nu tal mer skoven trindt om land
Nu ringer alle klokker mod sky
Nu takker alle Gud
Nu titte til hinanden de favre blomster små
Nærmere, Gud, til dig
O du Guds Lam! med korsets skam
O glædelig dag
O Jesus, søde Jesus, dig
O knstelighed
O, lad din Ånd nu os være
Op, al den ting, som Gud har gi ori
På Jerusalem det ny
Påskeblomst, hvad vil du her
Se, hvor nu Jesus træder
Se, nu stiger solen af havets skød
Sig månen langsomt hæver
Sion, pris din saliggører
Som et stille offerlam
Som forårssolen morgenrød
Sov du lille, sov nu godt
Sov sødt, barnlille
Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige
Så tag mig da ved hånden
Tak for al din fødsels glæde
Tak og ære være Gud
Til himlene rækker din miskundhed, Gud
Tænk, når engang den tåge er forsvunden
Uforsagt, vær på vagt
Under dine vingers skygge
Velkommen igen, Guds engle små
Vidunderligst af alt på jord
Vi kommer til din kirke. Gud
Vor Gud han er så fast en borg
Vor Herres Jesu mindefest
Vort løsen er vor tro og håb
Vær du mig nær
Vær velkommen, Herrens år ... julenat
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Herre GUD ! Dit dyre Navn og Ære
Af Anne Marie Petersen
En meget populær salme er Petter Dass’ ’’Herre Gud! Dit dyre navn og ære”, nr. 7 i Den danske
salmebog

Det er en af hans såkaldte ’’Katekismesange” fra 1698 - udgivet i København 1721 -

nemlig den anden sang over ’’Fadervor”, som handler om ’’Helliget vorde dit navn”.
Salmebogens 3 vers er oversat af Gustav Jensen i 1909. Oprindelig er salmen på 16 vers.
Gustav Jensen har ’oversat’ den gamle norske salme på smukkeste måde, her er tale om en
gendigtning. Noget af det, som fænger ved salmen, er Dass’ fantastiske og raffinerede indrim, som
bestemt røber kendskab til barokkens sprogreformer. Der udkom en hel del prosodier på den tid,
som gav anvisninger på poesiens rette udformning, så den svarede til barokkens krav om de sindrige
og varierede måder at strukturere rim og verslinjer på. Selv om Petter Dass var præst i Nordnorge ”ved verdens ende”, som han selv anfører - så har han fulgt godt med i tidens tendenser. Det skal
dog her tilføjes, at Dass havde en lykkelig evne til først og fremmest at digte talesprogsnært. Han er
en myndig og faderlig sognehyrde, der taler til sine sognebørn, så de kan forstå det. Selv om det er
troen alene, der berettiger frelsen, så far nævnte sognebørn også en del gode henstillinger om at
opføre sig på ordentlig kristelig vis. Det var digterpræstens hensigt - og store evne - at synge
kristendommen ind i folket. Han gør det i kraftfulde billeder og undertiden med en ganske bramfri
humor. De mange rimord falder ubesværet og gør tilegnelsen nemmere. I en indledning til
’’Katekismesangene” siger Petter Dass i tidens billedsprog:” Ordet indbæres til Øret, giennem Øret
indbæres det til Munden, igiennem Munden indbæres det til Hiertet. Og Gud give, vor Ungdom her
udi ville lade sine Lemmer være samstemmende, da skulde deres Hierter blive anseedt som idel
Guds Huuse, og deres Øren som idel Himmelens Porte.” Vi fornemmer her en forløber til Brorsons
pietisme, hvor netop sansningen og hjertet er væsentlige for troen. Styrken i Dass’ digtning er, at
den på én gang rummer undervisning, forklaring, trøst, lovsang, tak og bøn.
Ligesom sin samtidige, Thomas Kingo, mestrer altså Dass barokkens poetik, men begge
formår at benytte de retoriske figurer uden at gøre versene tunge. De formår efter barokkens krav
både at docere og movere uden at blive kedelige.
I den aktuelle salmes 16 vers kan de mange indrim måske ind imellem forekomme lidt søgte,
men på den anden side tegner de det sprudlende overskud af glæde over skabningens vidunder, som
Dass netop ønskede at formidle. Vel er salmen da alvor, men alvoren formidles i en veloplagt,
1 Der henvises her til den nye salmebog. Det gælder i det følgende alle salmenumre anført i parentes.
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næsten legende tone og dansende rytme. Man kunne nemt forestille sig salmen danset som
kædedans - og det ganske uden blasfemiske fornemmelser.
Et nærmere kig på ovennævnte katekismesalme nødvendiggør, at alle 16 vers aftrykkes, og det
sker efter Petter Dass samlede verker II Red. Af Kjell Heggelund og Sverre Inge Apenes.
Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1980.

1. Herre GUD! Dit dyre Navn og Ære

9. Vil de Gamle være stiv og sove,

Over Verden høyt i Savn maa være.

Da skal Børn i Moders Liv GUD love;

Og alle Siæle, og alle Træle

De Halte, Lamme, Maal-løse Stamme

Og hver Geselle de skal fortælle

Giør og det samme, de Gromme, Gramme

Din Ære.

Og Grove.

2. Det er smugt og kaasteligt at høre,

10. Naar jeg mig fra Top til Fod betragter,

At mand GUD sin’ Læbers Pligt monn’ giøre;

Ingen Lem paa mig for god jeg agter,

De dyb’ Afgrunder, de grønne Lunder

Var de saa smukke som Silke Dukke,

Skal Herrens Vunder hver Tid og Stunder

De jo skal bukke med ydmyg Sukke

Udføre.

Og Facter.

3. Om sig Folk anstille vil saa slemme,

11. Men 6 Mennisk’ tør du vel det meene?

GUds Navn slet at tie still og glemme,

At GUds Navn skeer Ræt og Skel alene,

Saa skal dog Stene og tørre Bene

For Præst og Bonde med blotte Munde

Ey være seene hands Navn det reene

Ham love kunde? ney, ingenlunde

At fremme.

De eene.

4. Ja før GUD sin Ære skal forlise,

12. HErrens Navn hos os paa Jord kand ikke

Før skal Hav og grommen Hval ham prise,

Helligis ikkun med Ord og Nikke;

Samt og Tanteyen, som løber Leyen,

Ney, hvor du svæver og hvor du stræver,

Steenbid og Seyen og Torsk og Skreyen.

See til du lever, som GUds Ord kræver

Og Niise.

Til Prikke.
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5. GUD er GUD, om alle Land laa øde,

13. Lad dit Lius for Folket smukt saa brende,

GUD er GUD, om alle Mand var døde,

At enhver din Dyyd og Tugt kand kiende,

Om Folk forsvimler, i HErrens Himler

Leev ey begierlig, ey Folk besværlig

Utallig Vrimler, som slåer paa Cimler

Leev from og ærlig mod hver Mand kiærlig

Hin Søde.

Til Ende.

6. Skulle HErren fattis Bram og Svenne?

14. Had alt det GUD i sit Ord selv hader,

See, ti tusind staar for ham og tienne,

At Vellysten dig paa Jord ey skader,

Ja tusind gange ti tusind mange,

Sky Synd og Lyder, som GUD forbyder,

Hvis smukke Sange med Klang kand prange

Elsk Tugt og Dyder, som dig bepryder,

Der henne.

Og bader.

7. Thi for GUD skal alle Knæ sig bøye,

15. Men vilt du paa Synders Vey henstige,

De som boor i Himlene hin’ høye,

Og fra Dyden blues ey at vige.

Og de paa Jorden i Sør og Norden,

Da dine Lemmer GUds Navn beskemmer

Samt Dieviers Orden, som dømt er vorden

GUds Aand bortskremmer og ey forfremmer

Til Møye.

GUds Rige.

8. Høyen Hald og dyben Dal skal vige,

16. Men 6 GUD! forhindre sligt at blive

Jord og Himmel falde skal tillige,

Hvad som er u-gudeligt fordrive!

Hver Bierg og Tinde skal slet forsvinde,

At vi vor’ Tider mod Synden strider,

Men HErrens Minde til tusind Sinde

Naar Tiden lider, hos dig omsider

Skal stige.

At blive.

’’Helliget vorde dit navn” var salmens emne. Om denne bøn siger Luther i sin Store Katekismus: ”at
’hellige’ betyder det samme, som når vi siger Tove, prise og ære’ med ord og gerninger.” (Luthers
Skrifter i Udvalg II, 1963, s. 185). Det er netop, hvad Dass gør. Lover, priser og ærer Gud. Hele
naturen tages med i lovprisningen, ganske som Brorson gør det i ”Op al den ting”(15). Og begge
lader fiskene være med i lovprisningen. Det ses i vers 4, hvor både den stolte hval, makrellen, der
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svømmer i stime, stenbider, flere torskearter og marsvinene alle kan prise Gud trods manglende ord.
De manglende ord gør sig også gældende på andre fronter, idet Dass i sin lidenskabelige begejstring
også vil lade ’’Stene og tørre Bene” (vers 3) lovprise, hvis der ikke er andre til det. Det er næsten,
som Jesus svarede farisæerne, da de ved indtoget i Jerusalem bad ham irettesætte disciplene, som
højt udråbte deres lovprisninger. Jesus svarede da ’’Hvis disse tier, skal stenene råbe.” (Lukas,
19,40). Er der stadig ikke kraft nok i lovprisningen, så vil - hævder Dass - også børn i moders liv,
halte, lamme og stumme deltage, samt de ’’Gromme, Gramme og Grove”, og sidstnævnte kan
næppe høre til Vorherres bedste børn - men lovprisningen skal lyde for enhver pris. Man kan
næsten høre Dass råbe ”Op med jer!”
Når Dass lader havets fisk deltage i lovprisningen, er han også på bibelsk grund. Vi møder
dem jævnligt i f.eks. Salmernes Bog. I salme 8 lovprises Skaberen for sin ufattelige godhed mod
mennesket, som han satte over sine hænders værk ” - markens vilde dyr, himlens fugle og havets
fisk, alt, hvad der farer ad havenes stier. HERRE, vor Herre, hvor herligt er dit navn på den vide
jord!” (8-10).
Ser vi nu på de 3 vers, som er medtaget i vores salmebog i Gustav Jensens oversættelse, så
kan man egentlig undre sig lidt over, at salmen er blevet så populær, for det er jo ganske barske
apokalyptiske syner, der fremstilles : øde land, døde mennesker, bjerge og tinder styrter om og
forsvinder, jord og himmel falder. Det er som nogen gyserfilm. Det er ikke den gængse barokke
vanitas i form af menneskelige laster som forfængelighed, magtbegær, der fører til fald, nej det er
de ydre ting, tingene uden for mennesket selv, og som det ikke har nogen magt over, der ramler
sammen i dette skrækscenarium. Men der ligger jo heri en barok antitese, når faldet modstilles med
Guds herligheds almagt og hans løfte om at tage hånd om os nu og altid. Altså faldet sat op mod
evigheden. Når Kingo, Dass’ samtidige, siger ”Gud er Gud, før jorden skabtes, / førend bjerg og
tue blev;” (624) så danner det netop et billede på evigheden, når vi sammenholder det med ”GUD er
GUD, om alle Land laa øde, / GUD er GUD, om alle Mand var døde,”. Dass’ apokalypsesyner er
også inspireret af Salmernes Bog. I f.eks. salme 46 hedder det: ”Gud er vor tilflugt og styrke, en
hjælp i angster, prøvet til fulde. Derfor frygter vi ikke, om jorden end bølger og bjergene styrter i
havenes skød - - ” (2-3) Grundtvig beskriver det samme i sin sang ’’Fædreneland ved den bølgende
strand” (1848). Månen og solen sidder ’’løse på stol” og jorden bølger ” under alt, hvad består”.
Hos Grundtvig skal vi ikke frygte dommedag, for ”end lever den gamle af dage”. Også hos Dass er
Gud med os nu og altid, også på den yderste dag.
Det er lidt dunkelt i vers 5

med de ’’Utallig Vrimler”, som

spiller på cymbler

(strengeinstrument). Det lyder jo som engle. Gustav Jensen kalder vrimleme ’’Guds grøde”, altså
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uanede muligheder i skaberens hænder. Også i vers 8 tolker han lidt frit ’’HErrens Minde til tusind
Sinde / Skal stige” til ”men op skal rinde, som solen skinne, / Guds rige.”. Guds rige består, selv
om jorden falder, og det er trøsten, selv om vi i det jordiske aldrig er lovet en klar beskrivelse af
Guds riges beskaffenhed og hvordan vores plads deri skal være. I vers 6 møder vi igen ”ti tusind
mange”, som priser Herren med sang og klang, - engle?
Nu er det med engle ikke noget, der tales meget om blandt teologer i dag. Til nød
budbringeren Gabriel. Men de gamle salmedigtere turde godt. Brorson ser i ”Op al den ting” (15) i
ånden ”den store kæmpetrop af blide engleskarer.” Grundtvig byder dem ’’Velkommen igen”(99)
og siger også ’’Lover ham engle!” i ’’Lovsynger Herren” (3), og her har han ligeledes en ’vrimmel’
om Herren, som troner i Himlen, nemlig ’’Stjernerne lig er om højsædet vrimlen, / høvdingeskaren,
blandt tjenere talt.”, og det må vel være de sjæle, der er døde og gået forud for os op til Vorherre,
hvor høvdinge og tjenere er ligemænd. Både Grundtvig og Dass bygger på salme 103, hvori det
hedder ’’Herren har rejst sin trone i himlen, alt er hans kongedømme underlagt. Lov Herren, I hans
engle, I vældige i kraft, som gør, hvad han byder, så snart I hører hans røst. Lov Herren, alle hans
hærskarer, hans tjenere, som fuldbyrder hans vilje. Lov Herren, alt hvad han skabte, på hvert eneste
sted i hans rige.” (19-22).
I sidstnævnte Grundtvigsalme betegnes Gud som ’enevoldskongen’. Det ord bruger Dass ikke,
men han ser - som man i øvrigt gjorde det i barokken - Gud som den store enevoldskonge, hvis ord
er lov, og som man hverken kan kræve regnskab eller forklaringer af. Som han siger i vers 7 , alle
skal bøje knæ for Gud, både dem i himlen (englene), menneskene på jorden, men minsandten også
djævlene underjorden, som jo er blevet dømt, og som nu passende kan erkende deres nederlag.
Vers 11-15 i salmen er en veloplagt opsang til hans menighed om at skikke sig ordentlig.
Guds navn helliges nemlig ikke blot med ”Ord og Nikke”. ”Sky Synd og Lyder” står der og ’’Elsk
Tugt og Dyder, som dig bepryder / og bader.” Var det ikke for rimets skyld, burde sidste ord nok
hedde ’baader’ (=gavner). Sidste vers er en bøn om, at det må lykkes at fordrive det ugudelige, så vi
kan blive hos Gud, ”naar Tiden lider”.
Skulle man afslutningsvis overveje, om der burde ’oversættes’ flere af originalversene til
salmebogen, må svaret nok være nej. Det skulle da lige være det pragtfulde vers 4 om alle fiskene,
men det lader sig vanskeligt omforme, og der er en smuk helhed over Gustav Jensens 3 udvalgte
vers. Men at læse hele originalsalmen giver et spændende indblik i Petter Dass’ barokke univers og
hans måde at tænke og digte på. Han har ganske givet faet sine sognebørn i tale og har formået at
give dem en evangelisk indlæring, som har fænget, selv om de ikke har kunnet læse.
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Harald Goransson in memoriam

Svensk och inte minst nordisk hymnologi och kyrkomusik har i år forlorat en av sina mest markanta
profiler. Professom, fil. dr Harald Goransson avled efter en kort tids sjukdom den 18 januari i hemmet på Lidingd utanfor Stockholm. Han forunnades ett långt liv - han blev nåstan 87 år - och hade
styrka och energi nog for intensiv verksamhet in i det sista inom det kyrkomusikaliska och musikvetenskapliga arbetsfålt som varit hans i mer an ett halvsekel.
Som ung kom Harald Goransson till Musikhdgskolan i Stockholm, dår han 1941 kunde avlågga
hogre organistexamen. Snart nog utmejslades sådana drag som blev karakteristiska for hans arbetssått. Under flera år kombinerade han uppgiftema som musiklårare på ett lårarseminarium och som
kyrkomusiker i Stockholm innan han 1950 blev heltidsanstålld organist i Lidingo forsamling. Han
inte bara uppehdll tjånsten under tolv år utan utvecklade och fordjupade tjånstens innehåll på ett
sått, som snart nog skulle bli till nytta och glådje långt utanfor Lidingd. Samtidigt hade han kvar sitt
pedagogiska uppdrag på seminariet tilis han 1953 knots som lårare till Musikhdgskolan. Dårmed
fick han en strategiskt viktig pedagogisk planform variffån han arbetade under mer ån tre decennier.
Kombinationen av uppgifter som forsamlingsmusiker och pedagog tycks mig ha varit korsbefruktande och bidrog såkerligen till att Harald Goransson kom att utveckla ånnu en linje i sin yrkesverksamhet, musikforskarens.
Sin musikaliska grundutbildning hade han fatt under krig såren med alla stångda grånser. Så
snart det sedan blev mdjligt gav han sig ut på studieresor på den europeiska kontinenten och - då
ånnu ovanligt - i USA. Fångad av samtidens restaureringsrdrelser inom kyrkomusiken skolade han
sjålv in sig på gregorianska sångtraditioner, inte minst i Solesmes, liksom på åldre koralmusik, den
så kallade rytmiska kyrkovisan. I bågge fallen forde detta honom i kontakt med kontinentala
kyrkomusikaliska strdmningar i såvål forskning som praxis samtidigt som han riktade sin
uppmårksamhet mot ett ganska outforskat svenskt och nordiskt arv. Dårvid etablerade han tidigt ett
samarbete med inte minst lårdomsgigantema Harald Andersén i Helsingfors och Henrik Glahn i
Kdpenhamn. Ganska mycket på egen hand lårde sig Harald Goransson forskarens hantverk och
målmedvetet trånade han upp ett vetenskapligt arbetssått for att kunna undersoka och kritiskt
kartlågga kyrkovisans och koralens i forstå hand svenska oden och åventyr. Inriktningen resulterade
bland annat i hans med åren stora samling av kopior på mer eller mindre omfattande
koralhandskrifter fråmst från 1600-talet med melodivarianter i Sverige men åven Finland. Hans
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samling blev sedan stemmen till Svensk koralregistrant, når den borjade byggas upp i Lund under
1980-talet.1
Karakteristiskt for Harald Gdransson har varit en envis stråvan att fa forskningsinsikter omsatta i
kyrkomusikalisk praxis, egen och andras. I Hymnologiske Meddelelser illustreras det låmpligen
med ett exempel av nordiskt hymnologiskt intresse: tillkomsten av det numera for många okånda
verket Nordisk koralbok 1961.2
Den nårmsta anledningen till boken står att finna i Andra nordiska musikforskarmotet, hållet i
Stockholm - Uppsala 1954, under svenskt presidium, for dvrigt utan islåndskt deltagande. Tidshistoriskt intressant år att konferensen hade programsatts for två ’’frågekretsar”: ’’koralboksfrågan” och
”det eviga skandinaviska åmnet, folkmusikens utforskande”.3 Ett av koraltemats foredrag hdlls av
Harald Gdransson, ett annat av en ung Henrik Glahn, ett tredje av professor Jens Peter Larsen. Dans
kamas medverkan forklaras av att de tillsammans med Mogens Wdldike samma år gett ut restaureringsverket Den danske koralbog. Bidraget från den i forskarkretsar då rått okånde svensken - ’’Ak
tuella koralfrågor i Sverige” - motiverades nog av att han sjålv stod mitt uppe i ett nystartat icke-officiellt svenskt fomyelsearbete och under mdtesplaneringen hdgst sannolikt drivit valet av koraltemat.
I motet fanns en anslutning till Larsens dnskan om ’’gemensamma formuleringar av ett antal stamkoraler i de nordiska folkens koralbdcker” och Gdranssons idé om ”en fast kåma av koraler kring
vilken nyare fortoningar kunde lagras”. I detta låg kanske också ett avståndstagande från vad Glahn
karakteriserade som en arkaiserande tysk restaurering i Evangelisches Kirchengesangbuch 1951.
Motet uppdrog åt preses att samla ”ett intemordiskt utskott” for att samla ”den centrala lutherska
melodirepertoaren vilken kan tjåna som utgångspunkt for framtida publikationer i de enskilda
nordiska låndema.”4 Efter några år kom en vålredigerad utgåva med 98 koraler, alla forutom två
stammande från medeltid till och med 1600-talet. Till skillnad från många andra planer på nordiskt
samarbete realiserades denna av sakkunniga i fyra lånder, uppenbarligen mycket tack vare ett enligt
forordet ’’omfattande arbete” av sekreterama Henrik Glahn och Harald Gdransson.
I vad mån boken kunnat ’’tjåna som utgångspunkt” for nationellt fomyelsearbete skall inte

1 Mer om detta i Wentz-Janacek, Elisabet, Svensk koralregistrant - kort presentation, s 75-80, i: Koral i Norden. 10 koralexperter från ett symposium ... Musikvetenskapliga serien, Uppsala, 8. Uppsala 1993.
2 Nordisk koralbok, utg. av en kommitté bestående av Harald Andersén ... København [1961],
3 Uppgiftema från motet håmtade i redegørelsen av preses, prof. Carl-Allan Moberg, i: Svensk tidskrift for musikforsk
ning 36:1954 s. 141 ff. Betråffande ’’koralboksfrågan” har Moberg återgett en sammanfattning av prof. Folke Bohlin,
då ung student.
4 Den senate utarbetade och antagna resolutionen tryekt ibm s 145.
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diskuteras nu.5 Dåremot skall konstateras att projektet blev ett slags utgångspunkt for nordiskt koralarbete inriktat på såvål forskning som fornyelse, bland annat manifesterat i Nordhymn, nordisk
Institut for Hymnologi. Harald Gdransson kunde också ta sig tid till att delta på Nordhymnkonferenser och bland fråmst danska och svenska praktiker och forskare från olika discipliner var han
genom åren en trågen gåst på de koralseminarier Folke Bohlin startade i Lund en bit in på 1980talet.
Några år innan det nordiska samlingsverket forelåg, publicerades resultatet av ett vid musikforskarmdtet berort likartat inomsvenskt studiearbete: håftet Koralmusik redigerat av Harald
Goransson.6 1957 års lilla volym blev snabbt grunddokumentet for ett svenskt fomyelsearbete, dels
genom kor- och instrumentalsatser for 24 melodiskt och rytmiskt restaurerade koraler, dels och i
synnerhet på grund av det av utgivaren signerade manifestet for ett arbete med kyrkovisans
återkomst på såvål lokal som nationell nivå. Utgåvan år typiskt goranssonsk också dåri att
restaurering inte utesldt utan, likt antydan på musikforskarmdtet, borde oppna våg for
nykomponerade bidrag på nutida tonspråk. Modellen praktiserades i ån hbgre grad i de tått efter
varandra utgivna uppfoljama. Koralmusik II och Koralmusik III med ett stort antal kor- och
instrumentalsatser till stod for lanseringen av de nya eller foråndrade koralmelodier som bverraskande
snabbt också fick officiell auktorisation 1964.7 Hår firms bidrag med skilda tonspråk från
våletablerade tonsåttare men också mindre kånda eller okånda ungdomar, kanske merparten
fortoningar nyskrivna, de fiesta av svenskar men en del av tyska, danska och norska medarbetare.
Kretsen av medarbetande både tonsåttare och textforfattare vidgades med åren i anslutning till Ha
rald Gbranssons omfattande musikaliska huvudansvar under ett kvartssekel for fornyelsen av Svenska
kyrkans liturgi och hennes psalmbok, till dels i en ekumenisk kontext.8 Under perioden hånde intemationellt och nationellt så mycket liturgiskt och kyrkomusikaliskt att det talats om ett paradigmskifte,
med krav på kulturellt aggiornamento och med de nya fordringar på stilmåssig både dppenhet och
kvalitetskånsla som exempelvis ’’visvågen” medforde. Harald Goranssons inklusiva hållning var alls
5 En av de medverkande skall långt senare ha kallat foretaget ”en ungdomssynd”. Haavik, Åge, Nordisk koralfelleskap, s
54, i: Koral i Norden (se ovan not 1). Haavik tycks benågen att inståmma. Det i beslutet angivna syftet med arbetet var
dock inte att likrikta nordisk koralsång, vilket bokens titel och forord kan ge intiycket av, utan att sammanstalla en
gemensam bas "som utgångspunkt'' (min kurs.) for nationellt fomyelsearbete.
6 Ånnu for mindre ån femtio år sedan kunde ett arbete av detta slag få foljande titel: Koralmusik. En samling koraler i reviderad form for kyrkans forsamlings- och kdrsång, for skola och hem, utgivna av foreningen Collegium musicum under
redaktion av Harald Goransson. Stockholm 1957.
7 Koralmusik II. Altematimsatser for kyrkoåret, redigerade av Harald Goransson och Lars Edlund. Stockholm 1960.
Koralmusik III. Koralsattningar till Tillågg till Den svenska koralboken, redigerade av Harald Goransson. Stockholm 1964.
8 1960 inråttade Svenska kyrkans biskopsmote Liturgiska nåmnden med uppgifter, som sedan overfordes till officiella
utredningar: 1968 års kyrkohandbokskommitté, som arbetade till 1986, och 1969 års psalmkommitté, som arbetade till
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inte oomstridd; många tycks mig ha dverraskats och rent av smårtats av den, men hans sakkunskap
respekterades åndå i de mest skilda låger.9 Ett slags konstant i hans arbetsinsatser har varit lidelsen att
komma vidare, att formå både sig sjålv och andra att experimentera och tånja grånser. Imponerande
var formågan att under decennier fanga upp, inspirera och driva på bidragsgivare, också i andra nor
diska lander.10
Harald Gdransson forstå tryckta arbete av format var hdgst teoretiskt, en harmonilåra år 1950. Når jag
nu låser om denna Lyssnarens harmonilåra 1950, slås jag av det friska, resonerande språket for sådant
som ofta biir utomordentligt torrt och knastrigt. Siktet år tydligt instållt, inte mot presumtiva tonsåttare
utan mot musikålskare som vill ova upp sitt gehdr for att hora mer av vad de hor.*11
Sin pedagogiska lust och iver kunde Harald Gdransson aldrig svika i fomyelsearbetet. Foredragsvåskan blev sålian stående långe dår hemma; den skulle med på otalet foredrag, kurser och konferen
ser. Till trycksaker han stod for, också officiella, fogades forord, tekniska anvisningar eller vad annat
det kallades med hans principiella och praktiska intill triviala synpunkter for anvåndningen. I lagom
anslutning till Koralmusik 1957 utgav han tillsammans med sin kyrkoherde på Lidingd en psalmvalslista for måssan på kyrkoårets alla son- och helgdagar, och 1964 års officiella tillågg med restaurerade koraler åtfoljdes av en dårtill anpassad psalmvalslista, likaså psalmboken 1986 - alla med
principiella och praktiska dvervåganden for ett liturgiskt genomtånkt psalmval i samarbete mellan
pråst och kyrkomusiker.12
Når det officiella liturgiska och hymnologiska fomyelsearbetet nått en relativ avslutning i nya li
turgiska bdcker, inklusive en med hånsyn till fortoningskrav nydversatt Psaltaren, fick Harald Gd
ransson mdjlighet att mer samlat folja upp många års forskning och tankemdda kring svensk koral
tradition. Hans 75-årsfirande i maj 1992 kunde dårfor inkludera jubilarens disputation vid Uppsala
1985. Harald Gdransson var ledamot i alla tre organen. 1960 bildades också Hymnologiska institutet med Anders Fros
tenson och Harald Gdransson som drivande krafter tilis det arbetet fortsatte inom psalmkommittén.
9 Utgivaren av restaurerad luthersk koral kunde aven vara utgivare av Tillsammans: visor, låtar och spirituals, 1970;
och Mera tillsammans: visor, låtar, gospels och spirituals, 1975. Han kunde också tillåta sig att ange
ackordbeteckningar for gitarrackompanjemang av nya visor och vackelsesånger men aven av Criigermelodier och
medeltida processionssång!
10 1 1986 års koralpsalmbok ingår samtida bidrag också från Danmark, Finland och Norge. Ånnu saknas dock islåndska
forfattare och musiker, till och med i sektionen ’’Psalmer på andra nordiska språk”.
11 Harald Gdransson, Lyssnarens harmonilåra. Stockholm 1950. Den klassiska harmonilåran år i fokus men linjer dras
åven från gregoriansk musik till kyrkotonala tendenser och folkton i nyare musik, och progressivitet och kontinuitet berdrs från Beethoven dver Wagner och Debussy mot Stravinsky och Hindemith. En besk men i sak inte awisande recen
sion levererade forfattaren till ett konventionellt låromedel i harmonilåra Sven E. Svensson i: Svensk tidskrift for musik
forskning 32:1950 s 233-35.
12 Harald Gdransson - Ragnar Stenberg, Psalm och koral i hdgmåssan. Stockholm 1958; Harald Gdransson - Ragnar Stenberg. Psalm och koral i hdgmåssan. Andra omarbetade upplagan. Stockholm 1965; Harald Gdransson - Olle Nivenius,
Kyrkoårets psalmer. Psalmvalslista for huvudgudstjånsten i Svenska kyrkan ... Stockholm 1987.
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universitet for filosofie doktorsexamen. Avhandlingen agnas åt 1697 års koralpsalmbok, slutstenen i
den klassiska kyrkovisans svenska period, hymnologers och musikforskares gåtfulla probersten.
Fakultetsopponent var professor Henrik Glahn - ett slags symboliskt uttryck for att cirkeln slutit
sig: boken år frukten av decenniers modor. Men den tyngs inte av lårdomsdamm utan år skriven
med spånst och frejdighet, språket år precist men åndå ledigt - forskaren doljer inte sin
pedagogiska tåga.13 Några år senare kom ånnu en monografi från hans hand - eller mun; språket år
som vanligt så levande, och pedagogen bifogar denna gång musikexempel på en cd-skiva ’’till tjånst
for den icke not- eller spelkunnige låsaren”. I en volym på knappt 200 sidor vill han
sammanfattande behandla ’’koraler och andliga visor i Sverige genom tidema, det vill såga andlig
folksång i och utanfor kyrkan”.14 Man skall vara nestor for att ge sig i kast med en sådan uppgift,
och det sker på ett sått som jag tror vara både tillgångligt och berikande just for ”den icke not- eller
spelkunnige låsaren” samtidigt som fackfolk nog finner en hel del att håmta.
Forutom sina omfattande arbetsuppgifter åtog sig Harald Gdransson olika sidouppdrag. I backspegeln kan jag se ett medvetet monster: det handlar om uppgifter som utgjort stddfunktioner for arbetet i huvudfaran! Också sidouppdragen vittnar om den målmedvetenhet och ihårdighet som kånnetecknade Harald Gdransson. Han fick erfara kritik men också olika uttryck for uppskattning av en
mycket ovanlig och ovanligt rik arbetsinsats. 1974 valdes han till ledamot av Musikaliska akademien,
och 1979 forlånades han av Sveriges regering professors namn. For oerhdrt många forblev han Ha
rald, med den starka lidelsen for kvalitet - och då handlade det inte enbart om musik utan också om
språklig form och teologiskt innehåll. Vad han tånkte och ville behdvde ingen tveka om. Ibland
blev det intensiva debatter, dår en trulig eller arrogant Harald-mask pldtsligt kunde spricka upp i ett
oemotståndligt, lite blygt leende. Och den mångkunnige var genom åren beredd att lyssna och låra,
inte minst av sina elever!
Lars Eckerdal

13 Harald Gdransson, Koralpsalmboken 1697. Studier i svensk koralhistoria. Stockholm 1992. - Disputationen på
universitetet den 16 maj 1992 foljdes på eftermiddagen av en av respondenten forberedd hdgmåssa i Uppsala domkyrka
enligt kyrkohandboken 1693 och koralpsalmboken. Fdljande dag hdlls ett symposium med bidrag som utgetts i Koral i
Norden, som åberopats ovan i not 1 och 5.
14 Harald Gdransson, Koral och andlig visa i Sverige. Stockholm 1997. Citaten återfinns s 9.
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ANMELDELSER
Recension av

Anna J. Evertsson:
”Gå vi till paradis med sång”
Psaimers funktion i begravningsgudstjånster
Diss. DTP 69, Arcus forlag, Lund 2002. X + 357 sidor. ISBN 91-88553-11-6
Kyrkomusikem och pråsten Anna J. Evertsson har skrivit en intressant och låttlåst avhandling
om psaimers funktion i begravningsgudstjånster. Bokens titel avspeglar att den år en del av
NordHymns projekt "Dejlig år jorden". Huvudrubriken år ju ett citat ur psalmen "Hårlig år
jorden”. Uttrycket "Gå vi till paradis med sång” kan också syfta på det mål som den kristna
månniskan hoppas nå efter doden. Också från den synvinkeln år huvudrubriken vål vald. Avhandlingens disposition och upplågg i stort har jag inget att anmårka på. Boken kånnetecknas
också av grundliga analyser i en fungerande analysmodell. Forf. har i det stora hela varit
mycket noggrann. Akribin år god.
Avhandlingen behandlar ett aktuellt och brånnande åmne for var och en som skall planera en
begravningsgudstjånst. Når månniskoma har fjårmats från kristen tro och livsåskådning men
åndå vill bli begravda enligt kyrkans ordning bor man stålla de frågor som forf. har gjort i
denna bok. Begravningsgudstjånsten år verkligen en pastoral utmaning. Jag tror att boken
kommer att vara till nytta i varje forsamling dår man brottas med konkreta frågor kring
begravningsgudstjånstemas innersta mening. I synnerhet exemplen i kap. 4 och analysen i
kap. 5 gav mig mycket att tånka på for det praktiska forsamlingslivet. Stort tack for denna
bok!
Det inledande kapitlet tar upp den hymnologiska forskningsbakgrunden med sårskild tonvikt
på vad som har skrivits på svenska. Forf. konstaterar att forskning kring begravningspsalmer
har visat sig vara sållsynt, också på andra språkområden. Detta faktum motiverar redan i sig
att denna bok har skrivits. Forskning kring andra delar i begravningen har också nyligen
bedrivits, bl.a. kring griftetalets pastorala funktion (Jan-Olof Aggedal).
Syftet med avhandlingen har enligt forf. varit att belysa psaimers funktion i begravnings
gudstjånster i Svenska kyrkan under 1990-talet. Den overgripande målsåttningen år att svara
på frågan vilken roll psalmema i begravningsgudstjånsten spelar for motet mellan månniskors
behov når de sdrjer någon ddd anhorig och kyrkans trosbudskap når den moter månniskor i
sorg. Det motet sker både vid begravningsgudstjånsten och vid de samtal som fors i
anslutning till begravningsgudstjånsten.
Fdrfattaren delar upp huvudfrågestållningen i foljande frågor:
• Vilka psalmer forekom vid begravningsgudstjånstema?
• Vilka formuleringar med existentiellt innehåll och vilket trosbudskap Finns i
psalmema?
• Hur samspelar psalmema med dvriga delar av begravningsgudstjånsten (textlåsningar,
utgångspunkter for griftetal, liturgi, diktlåsningar samt annan vokal och instrumental
musik)?
• Vilka år forutsåttningama for att månniskors behov och kyrkans trosbudskap i en
sorgesituation skall kunna mdtas på ett funktionellt sått?
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Forf. har formulerat syftet och frågestållningen utifrån antagandet att begravningsgudstjansten
kan fimgera som en mojlig mdtesplats mellan samhållsaspekten och kyrkoaspekten. Med
samhållsaspekten menas manniskoma och deras behov i sorg. Kyrkoaspekten utgors av
kyrkans ordningar och trosbudskap. Det inledande kapitlet innehåller åven begreppsdefmitioner (funktion, livsfrågor, kyrka, pastoralt) samt en redogorelse for hur forskningsarbetet år
insatt i ett tvårvetenskapligt hymnologiskt sammanhang inom åmnet kyrkovetenskap.
I det forstå huvudkapitlet redogbr forf. for fbrutsåttningama for studien. Kan månniskors
existentiella upplevelser i sorg och kyrkans trosbudskap motas? Forf. menar att materialet
från Gbran Gustafssons projekt kallat Begravningsseder - studier av sociala skillnader efter
doden ger mdjlighet att belysa frågestållningen. I det andra kapitlet redogor forf. for det
empiriska materialet. De besvarade enkåtema som rbrde 2 222 begravningsgudstjånster hållna
i Svenska kyrkans ordning 1997 visade att ca 220 psalmer ur Den svenska psalmboken 1986
anvåndes som forsamlingssång vid de undersdkta begravningsgudstjånstema. Det framgick
också att man i ca 10 % av gudstjånstema valde att byta ut en psalm ur psalmboken mot
någon annan psalm, sång eller musik. De vanligast forekommande psalmema år ’’Hårlig år
jorden”, ’’Blott en dag” och ’’Bred dina vida vingar”. Många av de mest anvånda psalmema
kommer ur våckelsemiljd. Också en och annan ny psalm anvåndes: bland de tio i topp ligger
”Det Finns dj up i Herrens godhet”. Många andra nya psalmer Finns representerade i materialet,
t.ex. ’’Jordens Gud, stjåmomas Herre” och ”En dag jag låmnar mitt hem och mina vånner”.
Kyrkoårspsalmer år svagt representerade, inte minst vad gåller påskpsalmer, vilket forf. anser
vara anmårkningsvårt, detta både med tanke på teologiska beroringspunkter mellan påsk och
begravning och den tid på året då enkåtmaterialet samlades in och begravningsgudstjånstema
ågde mm.
For att kunna genomfora de funktionella analysema av begravningsgudstjånstema
analyserade forf. i kap. 3 forst 14 utvalda psalmers existentiella innehåll och kristna
trosbudskap med hjålp av begreppen hopp,fruktan, tacksamhet, klagan, skuld och forlåtelse,
sett i ett spånningsfålt mellan dod och liv. Analysema visade enligt forf. att många av dessa
psalmer har ett trygghetsskapande grundtema. Psalmema ger månniskor mojligheter att
formulera erfarenheter och upplevelser framfor allt kring sådant som forf. tolkat som uttryck
for hopp. Som sådant som inger hopp ses vanligtvis just trygghet. Åven psalmuttryck kring de
morkare sidoma i livet, sådant som forf. har tolkat som uttryck for fruktan och klagan, kan
uttrycka månniskors upplevelser når de drabbas av sorg. Vissa psalmer ger mojlighet for
månniskor att kunna uttrycka upplevelser av skuld. Motvikten till skulden år att samma
psalmer också talar om forlåtelse. Framfor allt de nyare psalmema rymmer mojligheter att
formulera tacksamhet. Så år det t.ex. med ’’Jordens Gud”, som år skriven for begravning och
sorg, vilket de ovriga psalmema inte år. I de allra fiesta av psalmema ser forf. forutsåttningar
for ett samspel mellan det existentiella innehållet och trosbudskapet i psalmen, men hon
menar att det firms undantag. Ett sådant skulle då vara påskpsalmen ”Du segem oss
forkunnar”, en psalm som enligt forf. knappast ger något utrymme for månniskors upplevelser
och behov i en sorgesituation utan har ett dominerande trosbudskap grundat i Jesu ddd och
uppståndelse.
For att analysera psalmers funktion i begravningsgudstjånster har forf. i kapitel 4 valt ut tio
begravningsgudstjånster for fordjupade analyser. Psalmema i kap. 3 såtts nu in i begravningsgudstjånstens helhet. Psalmema ingår i ett sammanhang dår komponentema defmieras som
bibellåsningar, utgångspunkter for griftetalet, diktlåsning, instrumental och vokal musik samt
liturgi. Forf. anser att analysema av de tio begravningsgudstjånstema har visat att psalmema
ofta, men på olika sått, samspelade med andra delar av begravningsgudstjånstema. Hon menar
226

att de allra fiesta av begravningsgudstjånstema visade sig vara val sammanhållna och bor ha
kunnat fungera som en mdtesplats mellan månniskors behov i sorgen och kyrkans
trosbudskap.
I kap. 5 studeras begravningsgudstjånsten som pastoral utmaning genom fordjupade analyser
av begravningsgudstjånstema. Det studiet innebår att forf. diskuterar relationen och samspelet
mellan psalmema och dvriga delar av begravningsgudstjånsten. Begravningens plats i
samhållet, månniskors tro och månniskors existentiella behov i sorgesituationen, det som
kallats samhållsaspekten, undersoks i mote med kyrkoaspekten, som består av kyrkoråttsliga
forutsåttningar, begravningsgudstjånstens innebbrd och kyrkans trosbudskap. Forf. såger att
det år allmånt accepterat i samhållet att sjunga psalmer vid begravningar. I folks medvetande
hor det till riten som sådan, och psalmema utgor då det rituella navet. Vålkånda psalmer inger
dessutom trygghet. Ibland har det funnits behov att byta ut en psalm mot någon annan for de
anhdriga kånd sång eller kånt musikstycke. Delta forfarande sågs ge rum for det allmånmånskliga. Begravningsgudstjånsten accepteras och ses av de fiesta, oberoende av tro, som en
kårlekstjånst till den dode. For månniskor med kristen tro tillkommer gudstjånstperspektivet,
vilket innebår att begravningsgudstjånsten år for de levande. Delta perspektiv kan i och for sig
finnas också hos månniskor som inte år uttalat kristna, i synnerhet om de kan kånna delaktighet i handlingen genom de forberedelser de gjort tillsammans med pråsten.
Begravningsgudstjånsten år ett av de starkaste banden mellan svenska folket och Svenska
kyrkan och pråstema tar mycket allvarligt på sin pastorala uppgift. Forf. anser att resultatet av
undersdkningen visar att flertalet av de tio begravningsgudstjånstema var vål sammanhållna
gudstjånster som både gav utrymme for månniskors existentiella behov i sorgesituationen och
inneholl ett kristet trosbudskap. Delta i sin tur innebår att de analyserade begravningsguds
tjånstema gav forutsåttningar for att ett mote skulle kunna ske mellan samhållsaspekten och
kyrkoaspekten. Utformningen av begravningsgudstjånstema var sådan att forf. menar att de
troligtvis kunde bli till hjålp for månniskor i sorg att vånda sig från dod till liv. Det sista
kapitlet år avhandlingens klimax, dår trådama knyts samman.
De två forstå bilagoma i slutet av boken omfattar Goran Gustafssons frågeformulår Frågor
om en begravning och tabeller over psalmemas anvåndning vid begravningsgudstjånstema. I
den tredje bilagan redogor forf. for urvalsforfarandet når det gålier de begravningsgudstjånster
som har analyserats. Allt delta år dverskådligt gjort och nyttigt att stifta bekantskap med når
man fordjupar sig i texten.
Trots att jag år imponerad av bokens innehåll har jag dock några invåndningar, dår jag menar
att forf. kunde ha problematiserat mera ån hon gdr. Det forstå gålier begreppsdefmitionema.
Många begrepp, t.o.m. i analysinstrumentet, tas for sjålvklara trots att de inte år det. Det gålier
for metoddiskussionen, dår begreppet kvalitativ analys tas i bruk utan någon teoretisk forkla
ringsmodel! for vad som menas med kvalitativ analys i delta sammanhang. Också forhållandet
mellan begreppen teologisk och existentiell kunde ha utretts båttre. Det firms ytterligare några
begrepp som inte alls defmieras eller som defmieras knapphåndigt och som kan ha olika
innebbrd for olika månniskor. Alla forstår t.ex. inte samma sak med uttrycken från dod till liv
eller vad det innebår att åga ett hopp når ens nårmaste anhbriga år dod. Hopp och trygghet
likstålls ofta, men vilken grund hoppet och tryggheten infor dbden vilar på for den som saknar
kristen referensram, det fick jag inte klarlagt for mig når jag låste boken.
Livsritema behbver inte ges något teologiskt innehåll for att de skall ha en viktig funktion for
månniskan. ’’Endast knappt en fjårdedel (23 %) av svenskama ger begravningen en religibst
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eller teologiskt motiverad innebord med betoning på uppståndelsemotivet” (s. 16). Kyrkan
verkar for de allra fiesta (77 %!) bara vara en ceremonimåstare vid livets overgångsriter. Att
så många andå av traditionens makt och trygghet håller fast vid Svenska kyrkans begravningsgudstjånst, trots att de inte tror på kyrkans budskap, talar for detta. Det år en stor
utmaning att fa månniskors tro av olika slag eller brist på tro och kyrkans uppståndelsetro att
mdtas. Fdrf. konstaterar och diskuterar detta, men borde nog i hogre grad ha problematiserat
det. Jag tror nåmligen att det år en ddesfråga for kyrkan att en stor majoritet av
begravningsgåstema inte tror sig behdva någon frålsning.
Enligt Paulus (1 Kor. 15:3—4) år det forstå som skall foras vidare i forkunnelsen ”att Kristus
dog for våra synder i enlighet med skriftema, att han blev begravd, att han uppstod på tredje
dagen i enlighet med skriftema”. Tappar kyrkan bort detta och talar endast diffust om hopp
och trygghet, då menar jag att kyrkan bor akta sig så att hon inte forlorar sin sjal. Kyrkan kan
degraderas till att bli enbart en kyrkligt-kommunal ceremonimåstare, som ger de kyrkotillhoriga vad de i demokratisk ordning har rått till dårfor att de har betalat sin kyrkoavgift.
Kyrkan riskerar att bli ett led i samhållets vård-skola-omsorg. Det år farligt. I avhandlingen
tycker jag mig fmna en rådsla for att teologin och kyrkans budskap om Kristi uppståndelse
och de dodas uppståndelse skall vara något svårbegripligt eller rentav frånstdtande, så att
begravningsgudstjånsten inte biir den hjålp for varje månniska som den år avsedd att vara
(t.ex. s. 260-261). Enligt forf. kan påskbudskapet t.o.m. stå i vågen for månniskors behov i
sorgesituation (exempel 9, s. 223 ff, s. 292). Vad år det egentligen for hjålp som fortrånger det
kristna kåmbudskapet om påskens omstortande håndeiser når detta som mest behovs? Och når
har inte påskbudskapet varit kontroversiellt? Det var frånstdtande redan på apostlamas tid.
Inte desto mindre år det kyrkans uppgift att forkunna det i alla tider. Utan påsk ingen kyrka.
Jag far det intrycket att forf. år ndjd om begravningsgåstema år ndjda. Då far det positiva
intrycket de har fatt t.o.m. ha uppnåtts med hjålp av sånger som inte har mycket gemensamt
med kyrkans bekånnelse. Visor utan kristen anknytning forekommer redan vid begravningsgudstjånstema. De har då ofta valts av de anhdriga, eftersom psalmbokens psalmer var
okånda eller upplevdes frånstdtande i situationen. Det forstå som verkar tunnas ut vid begravningsgudstjånstema år sångema, sedan foljer andra delar som texter och boner så småningom
efter. Det år farligt om kyrkan vinner hela vårlden men forlorar sin sjål. Då år hon inte heller
mera det Ijus som lyser klart på Ijusstaken. All denna uttunning och forflumning av kyrkans
trosbudskap, som dock år forankrat i påskens håndeiser, kunde forf. alltså ha problematiserat i
mycket hogre grad an vad som har blivit gjort. Jag tycker det verkar som om samhållsaspekten hotar kdra over kyrkoaspekten, om det inte biir något mdte att tala om mellan
månniskor och kyrka når det gåller det centrala i kristen tro, påskbudskapet.
Trots dessa anmårkningar intill tjatighet om påskbudskapet har jag haft stor behållning av att
låsa boken. Nordiska brodér och systrar: lås och begrunda ”Gd vi till paradis med sång"\ Vi
kunde gåma fa en debatt om psalmema i begravningsgudstjånsten. Ju mer fråmmande månniskoma biir for psalmboken, desto svårare biir det formodligen att over huvud taget kunna
sjunga psalmer vid begravningsgudstjånster och andra kyrkliga sammankomster. Jag har
hårmed forsokt starta debatten. Kunde den kanske foras på NordHymns webbsidor
(www.teol.lu.se/nordhymn)?
Birgitta Sarelin
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Een wanligh Psalm Book. Goteborgpsalmboken 1650.
Faksimilutgåva av eksemplaret i Bodlian Library, Oxford. Udgivet med efterskrift ved Jens
Lyster af Goteborgs stiftshistoriska såliskap og Anders Jarlert. ISBN 91 7029 471 1, Tre
Bocker Forlag AB, Goteborg, 2002.

Det er altid en glædelig begivenhed, at der bliver udgivet en gammel, sjælden bog i faksimile.
Sådan er det også i dette tilfælde, hvor der er tale om en af de første Bøger, om ikke den første bog,
der er blevet trykt i Gdteborg. Det har været antaget, at der 1650 var blevet trykt en salmebog i
Gdteborg. Man formodede, at der var tale om en første udgave af den titelbladsløse salmebog, der
var bundet sammen med flere andre skrifter i Then brukelige Handbook, der kendtes i en udgave fra
1654. 1981 fandt den danske salmehistoriker Jens Lyster imidlertid et velbevaret eksemplar af den
indtil da anonyme svenske salmebog fra midten af 1600-tallet på Bodlian Library i Oxford. Som det
titelbladsløse eksemplar på Kungl. Bibi. i Stockholm var Oxford-eksemplaret indbundet sammen
med andre bøger og med fælles titelblad: Then brukelige Handbook, med trykkeåret 1650. Den
genfundne Goteborg-salmebog er sammen med samlebindet beskrevet i Hymnologiske Meddelelser
1983, s. 129-150, hvor der også findes en udførlig indholdsoversigt. Ikke alene var det Jens Lyster,
der fandt Een wanligh Psalm Book i Oxford, han er også den førende ekspert i dag mht. svensk
salme- og salmebogshistorie i første halvdel af det 17. århundrede. Derfor var det naturligt, at det
var ham, der skrev faksimileudgavens salmebogshistoriske efterskrift. Jens Lyster indleder med en
forbilledlig kort og klar beskrivelse af

Oxford-eksemplarets historie. Salmebogen, der blev

efterladt i Oxford af den svenske diplomat og spion Håkon Bengtsson (Haquinus Lidenius), er trykt
i Goteborg 1650 af byens første bogtrykker Amund Grewe, der netop var tilkaldt fra Nykdping.
Meget tyder på, at salmebogen var tænkt ikke alene som en kulturel manifestation af Goteborgs
betydning, byen havde 19 år tidligere, i 1621, faet sine købstadsprivilegier og var allerede en af
Sveriges driftigste handelsbyer, men også som et vigtigt instrument i forsvenskningen af Halland
og den sydlige del af Bahus len, der fa år i forvejen var annekteret af Sverige efter freden ved
Brønsebrol645. Salmebogen er sandsynligvis redigeret af det nyligt grundlagte gymnasiums rektor,
Olaus Christiemi Forsselius. Sammen med den historiske redegørelse påviser Jens Lyster
salmebogens redaktionshistoriske forudsætninger og sammenhæng i øvrigt.
På baggrund af Jens Lysters forbilledlige efterskrift er det påfaldende, hvor sjusket selve
faksimiletrykket fremtræder. I betragtning af de muligheder, moderne reproduktionsteknik giver for
en tilfredsstillende gengivelse af svært læselige tryk, er det overraskende, at faksimiletrykket af Een
wanligh Psalm Book skæmmes af en række sider, hvor der er svært eller umuligt at læse teksten.
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Flere steder er venstresidernes venstre margen vanskelig af læse, fordi opslaget ikke har kunnet
åbnes tilstrækkeligt, men også her ville moderne teknik kunne have overvundet de fototekniske
vanskeligheder. Særligt fatalt er det, at en af siderne i registret over søndagssalmeme, M ij r, er
trykt to gange, samtidig med af den følgende side, Mij v, er udeladt. Som en service for
Hymnologiske Meddelelsers læsere bringes efter anmeldelsen mere læsevenlige kopier af de
vanskeligst læselige sider, samtidig med, at der bringes en kopi af den udeladte side M ij v.
På trods af faksimiletrykkets stærkt svingende, i en del tilfælde helt uacceptable kvalitet er
der grund til at hilse faksimile-udgivelsen velkommen. Den gør det muligt for en bredere
offentlighed at fa et førstehåndskendskab til en betydningsfuld svensk salmebog fra midten af 17.
århundrede, og er ved sin blotte fremkomst en opfordring til at udgive andre betydningsfulde ældre
salmebøger - uden de samme graverende tekniske fejl. Hver gang en gammel bog bliver udgivet i
faksimile, bliver den ikke alene derved sikret for fremtiden, den åbner samtidig for en bredere og
mere umiddelbar tilgang til historien både for læg og lærd.

Peter Balslev-Clausen
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Supplement til faksimileudgaven
Faksimileudgaven af Goteborgpsalmboken 1650 blev præsenteret af udgiveren, Gdteborgs
Stiftshistoriska Sallskap, ved et fornemt arrangement i Goteborg den 20. marts 2002. Et
stort skår i glæden over udgivelsen blev det imidlertid, da det viste sig, at en række sider i
samtlige eksemplarer af faksimiletrykket var på det nærmeste ulæselige. Forklaringen på
dette tekniske svigt er, at bogen i Bodleian Library er så stramt indbundet, at
fotograferingen har været særdeles vanskelig. Desværre blev jeg ikke holdt orienteret om
disse tekniske vanskeligheder, for så kunne jeg på et tidligt tidspunkt have foreslået en
enkel og praktisk løsning på dette problem. Det er nemlig en kendsgerning, at den
skrabede, omend udvidede udgave af "Then brukelige Handbook", som Thomas Kiihn lod
genudgive i Goteborg 1654 - omtalt i min efterskrift s. 28if -, og hvoraf der findes et
næsten komplet eksemplar i Kungliga Bibliotek i Stockholm, genbruger store dele af 1650udgaven. Det indledende titelblad til "Then brukelige Handbook" mister i 1654 sin smukke
indramning, så der bliver plads til, at titelbladets indholdsfortegnelse forøges fra 5 til 10
afsnit. Den to sider store dedikation forkortes ned til kun én side, der henvises til
titelbladets bagside.Thomas Kiihns fem sider store forord udelades sammen med
titelbladet til "Een wanligh PsalmBook". Dvs. at det 2. blad i 1654-udgaven har overskriften
"Om Gudz Lagh och itt Christeligit Lefwerne" og er nøjagtigt identisk med blad A2 i 1650udgaven. Hele resten af salmebogen er de to oplag aldeles identiske. Thomas Kiihn har
altså i 1654 valgt den nemme løsning at sætte et nyt titelblad på et restoplag af
Goteborgpsalmbokens førsteudgave.
Vi kan derfor råde bod på faksimileudgavens dårligst trykte sider ved hjælp af fotokopier af
de tilsvarende sider fra 1654-oplaget på Kungliga Biblioteket. Vi håber, at ejere af
faksimileudgaven af Goteborgpsalmboken 1650 vil vide at værdsætte denne service.
Jens Lyster
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(P arnta jfuba ©I,fd)t/
f'rv‘i år tbettaugbotaeft ^
ttroo !)4r pa'fa nr tijit ©ynb Vt!jflad"t,
ri«t at iben tana Ulan/
XVata ©ynbbotttagrtban/
©oiiinitbl? ©fritftcmtt b.’tvijfaB fan/
^aldttia.
✓T)>^ti/}»9 4t fo!>^a:(nf ecu Jangfnp

.
( CfCtl/
t^an |4t fin 2&«tlnF (frjna
(Pd?fom oll'iil 0uo? Wåntfap igen/
H3f{>bOn^»
P<t> PiftiPf
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ns______________ __________
3T tb^n flora S^fainbling fejn/
*Tk&b ^roøi1 »'I i^gb tigb <ibra/
4><b »il tf'jn iLdrftf i rberns llfyyn/
© om iin'flb frncbto/ frflmbsrfl/
ZCa jfoio 4t« ajf till »dit/
IL be ålendt od) waeda måtte/
©ebrbf fombafwo til ^»{jrtan JLufl/
©fol« bonom prijf* fdr tljctM/
Cilewigb rbOb/
©fola ib« Kfwrt i gobb fii^b©f t4ndri«-^ifcirc itifbt’bgf;/
pi oli« Wcilbjt IIB AfliSUV
©<bl4tfllt So'.tbtfinnafiQb/
1Li\ titt thrift fiftb •mw4nCo/
■^onom tilbifti« mebb ftooc jfidflb/
©folo^rbHingor a\\a/
’&an 4r tbnn fdren »•n«ng vpb<5gb/
JLfl bonom (Fold ilje falla/
Medb 21 fitana »rofft/
^cgrr«r b«» 5olF:t t4itlF<ipt.
2jllr fbr pi jforDfitnc boo/
JltiCc fa »41 font arma/
©Fol« 4to od? ftnnn Soo/
’ry ■^(tSrcniFfllfigbfdrbdrm«/
>fwrr fifn ©4bb vtbi «U Band/
Ztben bonom (Fol tirnn rm-Ob froniitt«/
?«n5fldc« b«nø mityiQft -^and/
(Pcb

/Ltibanbe.
U9
Ocb bono n«0.» <\i)£i'C>oiiidci
2^ <£»igbrct/
etdl nidn edmt hans S4ttf4rbiflbi'ct.
Pfalm. LXIX.
if^^rlp ntigbniiit ©ubb/ min (Soretb
g)
niigb «»4i/
o^øtoor Wdtn par olt tit mijn ©i4i/
©lOatiwapen mipi) fdrbi4ntVr/
3«gi) funific niDI) i binpun tOyy/
tTJigb fdliioc babe ^ull od) -»o/>7
pi tigb idpi) ii|T»4l t4nFcr:
3'iflb b«f»a-ropat migb dll trdtf/
Z17in
4r bren/min ©yyn fdrndu/
(lilltff min ©»bl; iopb bi|bdc/
jjt'iubcn iflpl) (l;cttfl lijbcc.
^I)f fom mipb bato vtan fF.ialA',
(Dd) miph fdrfc'lj« » ^onin ocb^44l/
3lro fa ft ft ai Fe od) mange/
•Ebi” bcifllor iepl) nu byrt nogb/
©om i«;pb meb S o o ff ingoni fran togb^
«Cb'. tgdt ll)i’ 4ro fa »range s
©od) min XaivitjlFo »erfi; lu »ifl/
O ©nol) oci: fa" mm flora 25 rifl/
©onifbetid tfobar od) bdmcc/
<Pd) ingen migb bortgldmcr*
•Ly beber iagb fa •imeeligb/
Bit them ictc ra Stim på migb t
Qom ligb >$ Æ&tt'for bl Jbd/
©råbO

©ni Cbeifli
142
(Datja gofwo'tbc migb til »oft/
©eb 3(ticFi« bcicFd i min Corfi/
SC« iagb »*r i flijF dl obo t
•Cy trace o<b ibtm i XOcdeccjald/
7Ltl een ©naro ocb Do'bjråUo/
ILbet JBorb foni them (Fullcfo'ba/
XDaec ocb tbrras (Dgon mo'rF/
©eb tberaa ^dfft få wanftorgt/
2>t tbc icFemåebtd ftånbai
QUlFt Fomme tomt brått tilbanba«
Vibgtut« |Fal tu dfwcr them/
Cm (tora tgaem ocb Xttrebe gcyni/
Cbrrao ^rman ligge dbc/
|L4t tlieca« ^[Fer albrigb gtoo/
©eb ingen t tberaa 4ybbo bOO/
ZTlcban tbr aeefå fudbc/
2lt tbe ocf fdrfdlja tben JHan/
©om tu b«f»cr flaget mebb ti|rt tg«nb/
©å »4i ibvt tbcm bebag««:
Sitru tina flår od) agar.
Cb<n <é>4ntb Fomme oeb tb<m vppi/
2tt tbe til ©ynb ifråu ©ynb gå/
©4) SåitfåcbigbcctcyfJitna’
2lff tififjcna J&oor tbem vtbflryF (lått/
VpfTc/fwaa mebb tbe fromma ey l4t/
tUeban tb« f>gb ide brfinna:
men iagb 4c arm od) duifcligb/
Cm ©g|iflyv(Mi>cfry90t migb/
el

______ jLi;banbc»
14*
©4 »il iagb titt iTampit priffa/
Hl edb £.o|ffång oeb mebb iX>i|for-.
©åbantebffer fdevtan f»i|F/
WTon fafl bittre bebaga tigb/
2(n Aodacod) ©tutacallci
LlJ ©»i|Ft (Fola tbe fattige fee/
p tberaa ^ierta |Fd lefwa vtan WCt/
QCbe fFolafigbtii tigb bålla/
f Ty ^‘grrenbdc-.rtbefattigaaSoop/
ro ©om til bonom fåitia fitt -^opp/
’•J ©ma fåugna ban tefe tdrad)tar/
^ Vtan tbcmbielper od) »od)tar.
P Zy iofwc od nti ^immrl ocb “jord/
^(ftrran fom them få »41 b«f»rr giorbt
klVatit oeb btrab iber i må lefwa J
Oioit iFal ban tralfa fdrfan/
|©eb jTub« ©tåber vpbrggia/
n3ft man figb åter tiit ma begifw«/
Sion befit lia mebb ^frffatatt/
©Cal bana fronta Cienarca ©abb/
Tbe fom ^Qrrana narnpn pri|f«/
©Fola fbec bliftva mebb bifa.
/^■jtlpøn&b at fagbnufunbe/
4ble ©Fapac- nun/
^ Cigb piijfa aff biertant grundt/
©nbbonieligb 4l)ra tifn/
glg^clig^ idflb begynna wil/

S

Øm
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lét
0>m CbnfJi
^afwer warit oci; UifvA (T«lr
2JU^&b fdcvtMh 4«tø.
^VNpanden 4t wic %<ZXte €t)rift/
Hyilllt llirluja.
HlUt wic ^relJrrniAit fdræifl/JlI,
tPorrbøo c/ vpftanben/ ZUe«IK
XPore XPtcJOfn
3(1.
ftfftec ib« bon Vp/Unbrn år/ 2(1.
6£ loftponi wfl wdr 4« Rre r4c/2l(.
<Dni p«|?c&<igb «b« fiøbbfflflff/ 3If.
©wfrmoc wb til Cbnfti (Drflff/
»tie »UrlDja.
(Bingo alt om tbrn ttJoraouftimb/
»Ile »1.
ItTebb ØinJtjelfc til wdnge pund/ 21U
H4rtbctqt rommo olie irre/ 311.
Zvd (Cnglor pngo tbc tbrr fee/au
(gngrlcR.
^otfPrrtdVs ide (Uminnoe bar/ 2H,
Jftfwb Cbtifius vp^anben ar/211.
ITJAru).
<D (Engel Mre (Enge! fiin/3(l.
baner iagbte <v*£2\tea bu b/2(1.

?i __________ Vpflanbelfc,________ i6j
f
iTlarta.
;
£.4t offl« fee »irritere Cbr«b/211.
0>m b<moef dr vpflanben vift/ 2(1.
f(Engelen,
i
dommer od? (Fober mebb granny
Btutbt/ 2(1
Rummet tber boa war tttne lagbt 211.
tfJam.
^an 4r borrto/bon 4r er bdr/2lf.
* XPofa off bonom (Engel F4r/3((1.
(Engelen.
! @eer »I4brt tber
bo« vtbl tøgb/ 2(1‘
Bwtptec in til tnbic Uagb/ 211.
IHari«. tlu mårfictrq attbrt dr t»ifl/ 2(1.
Vpfldnbcn 4c u»dr ^(E^re Cbcifl f 2S.
(Engelen.
©a'r bort f ©alilix Eanb/ 2(1.
Som ban fagbt b«f»cr/finnea ban/ 3K.
nXacia.
■^aftper fatF (Engler bdbc ttvi/ 211.
JfJebb floor $fdgb gd wd We (fed/ 2l!le
»{Iclufn,
(Engelen.
Cfcgc'.cn<5cr bort od? V«y<T pmo rt)<t f 2‘.r.c
■^«n 4c vp(l4nbfB fager (agb/ 3U. »lleliiiAnNp4tbeab(lg«p4(7AbAgb' »Uc2lW
tbc anbre bflno &4tjungAr mebb/ 2lll0

leiobt*

aiUlwjA*

2tJariA.

f

IDitciO

_____________ 3ifnba.
Ødfon« SErlbjiungoc rppi tbem faK l
©d? tbem ajf iben bmiHirlfFa tUTaatr
2(t tbé mebb nyia Cungors art/
(Dtti j flora XPircf talabe fnart.
Cber til Fommo odj m/efit ^ofF/
»|f mange Eanbtfap war tber £oi(/
Oom bor be tbem vibi een King/
Jlwngdca tbc brdpliga ting.
(fin part fbin fulwdi F4nbe tbem/
(Efalilea 4c tberaa ejeem/
Oabr: tvart wil tb« Idnba pd/
»ttbe fcemmanbe tndal fo'rfti,
^aleii^fa/■éaleluia.
(®.0!$
V^bc ar.bre brgabbabe tbem/
^ ^2L ?£.?!!JÆlTilS* £"?"// | P««* f<«^ t. «if»er
Qfifwec gran.
grau ad/t/
»ff tbenna XPrrlben wille ga/
pd
tb«
fom
b4r
nt»
bliftper
faflbt.
Cil Edrfungarna fabe fd:
Cogb
Cept
fdr
ftgbaff
j(ocU
3aøb f««e »P ed ®ubj tnaijcftat/ øpeddf od? aff IDawib? pfalmce »o«?/;'
nogly/f
men gie ide alf tt>enn* (latt)/
«.alct
i
tberaa
Sierra
gief/
5<Jce an f fi tben belfl« 2ln0/
Øom iagbfdnbee aff gabtens^anb# (En part tdaniiatftnnefief.
Ødqanbra/ 2^rdber fager frff/
Edrtnngarna gdmbc tbet Zaal/
^tvab til øafena gdra tvtj/
XCoro fdtfdmblab i een Øaal/
X»fi are i tbert »nnbfFap blinb/ * “ v
ftnbrdibdflt eff»« Cbeifli f4cti
Eo'frt
off bod? aff tbenna Øynb.
3f 25inentil «nb6aUa fldtt.
PcttuB
fmarabe gdrtt JEoot/
pd pingeabagb *bc*» tcibie (lunb/
caller
2f(Efnm
iCbeiflum til ^ootf
i!T4t tbc bobo aff biertanagrunb/
®cber bonom aff biertana grnnb/
^omtUenbelgoS«5 4 'évw/ ,
øom i« ftactft wdbec mcb floort beui v<t? ttøc Jppop i tbenna ffwnb,
rå HQ
CISC
.
ødf^

Pm tbett btlgo
•gielp off at troo pd 3(Ertini Cbrifl/
CXb fitin nic bonom all »dr Cro'f}/
K^olduia / •éaleloia.
Cn beige Celb bxgneligb ^rdfl/
Edt bnnna i wdrt ^tecta odi 2bcdfl/ <
Øubi Rdrieef til at bdlia bano JOubb/ j
•éielp braga wdrt Sorg mrb Colanio>{
<P ^(Erre off mebb »rafft bccecbb/
(Pcbfl/rcf wdebiertans ibldbigbcet/
2ltwtj bdrmanneUga flrqbani«/
(ftd/fd genowiDdben tllEqfwct gd/ i

t^4
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184-__________________
o<b RoHøbfft.
3c tb« flU fom (cncinitAn&c
Od) ffoiw bwAcfcn diwin« filet 1X1 an f
pi jforCc« b<»fwec vmfJatU/
(tf fnnn« tbf 4i(tt»4nOA.
C^e&r4p« Hanøen Cbtifitn Zttatt/
Wica &yndee tjafwa tbet mil fietfent/
3t tbetn ploct iagent4fo« fan/
t>od; •»Sltrre tin weede ifeia effwinbt/
*6U« Ur« bcøvafvø, '
(RAmi*/
(Ddpbielp f tbtnna Winda.
Cins 'åriøonø JUjt f4c tganb o<^
Stil* offøtnom tin 2£«rntbcrKøbfCt/
p4 møcfea UgfliA vttfaflat/
f’ Ciit bflØAX7Ampn Kl 3(bro/
ClHr me&b martet tin bflØA JTømpn/ 3rfr«n t»4rA Sitn&ct« ®tfnib<ci/
2fT ctK»»»f^pn4b«c ocb l|ftAt t
Øom off fafr4t« od) t4ra/
Cb« mi tjwac man fdrøgøn fee/
5dr(4c offno4t« Øf nb od) ØFiilb/
f5o«J *be cfl*b4UA fit Øpotr o<b Øpcc/ |L4t Alftifn YDrebe od) mat off bulb/
Otff vadet jldtteena nid*,
YP »14cf faf! fa mortne*
•iota Unge mil tu-éltXK mild/
Cil mie ffobA bibe Øpott od) Øpct/
Øfver off Køb fy firbAcmø/
fflifle wif aff ^ifnbtrn« lijda/
a><b <cff g<fwa off »4e Jtcod til/
tb« ødt ofl'Øorø od) bifttano XPff /
Øom 4ce Øfobøtc aem# f
ttJe bon fin tITunn fdvoifbA/
Øtraffø off bo<b <cfe i Kfn (Btytutytt/
Vplparrat od) fdtriti4b(t fi/
tTJen t&ndpi Kfa Jb«cmbfcKøbf f^
t^tvat 4r tbfn <Dubb tbe trdfiA pif
Od) I4t ofl XJidtt finitA»
2(d) låt tigbbod) fdrnimnifl.
Vtbøiat Kfn XDrcbe ntAcøfuIbcIføb/'
O ^(£rre ©ubb fom Alt fdrni4/
pi tben 4edniffa&fata/
^åtdfwtrtiøb fSrbacma/
Gba jolt fom ide fiuna Køb/
Od) låt jdrfmåbAtcn fitt ØttAff fi,
Øføl nfn (Dfjmlxttev fpara/ *■'
4ielp Kno Jjingae arma/
54rfi44r mebb Kn< m4<pKge i&and/
Vbii bAfvr bod) ingen Annoa trdfi!
211 »uf« fbm Køb Ødt« IDootfrtab/
2ln Kgb font off bafwer iteelift/
<P<b KuKAmpn ft fétfm&da.
tOirt tjopp 4fUl ollf nA.
Zbttoipa oQmitda vtblall lAudf
tbfn fpott/o -^ftttf olbtigb f4tø4»/
C(K 5olf fdtvtan &ub*/
6oin 5if obt u nnbb offbtiifwcr/
tin

•

rod________ Om Sridb'
197
od/RoUgbeet«
Cifn fltånø« ^«nb bononi f4nn« l4c/~tj ^ at lf fa tlfn Barnibfttrgbeet;
. (tnubAn ban ir fi flqfwet/
<Dd)4Mlp» ibeitflø*"«^/
SbftolA tbrm.flwfoibciigb/
2t trit Øotfib nta forftrinna.
Øom iefe mil)« brfiiiAA figb/
2d) at iaøh nwhte boeo fa/
04) tin« VUdet foti«.
4wab 4<JERren ©ubb bo<b talar/ ■
•éiflp off O ©u.'bi wiratjityl
Zybans taat gålltt ftibb vppi/
Babe nu od) i all« ©agar/
Øitt »fol* b«»» f« buøftvalat/
5<$rl4t off nritA Øf nbet fnidb/
@in-4eløon bafwer ban fulwt/
XOit Bodn I4t Køb bebaøa/
300ad)t nton ban ont tbcm bålla/
3000 4rc Ktt 5olC od) Jofietf&ic/
2c ib« ide fi Klbar i
311 mat Såcbopninf Kl Køb ftør/
711 ibciPitffap falla/
Ciøb ffceptiia »ran ånbA/dnien«
tbet tl)e férttriftø mebb allo.
Pfalra, LXXXV.
<4an blelpf t allom mebb fiin 4dnb>’
/J' fitRte fom offto nibeliøb/
Øom,< b«no 5rU(bian Ict'traf
B^VØAritbAfiver i tino/Lande/
2lt 2bfa må vtbiwårtHanb/
Jacobs SingOe »ildeligb/
jfblanb off boo od) bbfwa/
Gfiortt Idfi od) fiilt ban W4nba/
Øanningen od) BcttnberKøb«!/
tin» 5olf» tniØøåtninø gifwlt til/
Øfofa båt t’omma lilfainman/
Sdclatit Øfnbet alla/
@a Ifal båt ocb »åufatbigbcec/
tf tu ill bide godb od) mild/
»yfla Sciden mebb gamman/
<Dd) låret YPrcben falloi
tbe« Møbe ftflb bwof mebb annant
t</Bå*rt<ng tu on'FallAr,
øa (Fal od) ØAiining-wAta mebb/
ttøfl off odf bu o 4 (tete blijbh/
44t pi Jorbcnne bbfba/
®d) Mt Kn VØtebe fara/
Råitfåtbigbfet til off båt nebb/
30øil tn tinu til ewiøb tifbb/
ØFal
feeaff ■4<,nn,<,cn
pi off f2 atteber »ara ?
•4CtRten off (1« BArmbeeKøbfW
geils off bodroff Knne Godbcet/
ØFal offalt nobt bewilfa/
2t titt ^olf Jcdøb mi finna/
Wivtland fFøl »icb (foot ^riittogbcet/
låf
r.'
-
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211 JD<<Ccn wil ofl tcv|tu/
^anft Ci fomntcifcfttofl' »»<(?/
JlliM irjOcn od? |iunJ>«n «t off 0»ig/
V,ontxMl cff triffultflafl4(U/

O jæfu/ «> 3£fw m

^«» lp off ot lanofio ujartbaftO.
4
V7åt |om mi loncfio tl)tr n>t|l ■cppu/
Gd fonY t tljor »n ©c|t |bm ^ppor o4)
Ibon tot? p igo
ifl11'/
<£> til* nmlf 10 tu (folt nu foljo »mgl)/
^ogb
"Tflflb fdngat fa inonmlfiot oho/

OJ'Jtfui <E)
J0)n tioitgo pongb folio
Cbon (Itmb jxmj liftof od) m« fn'im
ot^to t»b tntvtTOå'c taitigu

I

v;
l

i•

Kom »^ynben ffoi bytt brtel«/ itin{J/
3(X)g rqfax od) H'Jto nttcr W’rrlb)Ot»
XVaK tjoqb bon loper all Wccib.m om»
Od) monfi tqbf« forbolo/
(t'finø/
O tllenniffio/ C> m-tmiffia.
gielaiutn ligger l poiben igen/
Måneåret tdeweeran fom^euKtttn/
«U XTrrtbjcn* ^got /
røinacr o4) 5tjub«r
Ft»^nln^4,
^
od>*3ui&
„
ILvFitmco
*&«» fwirfW iWu

edb JSenutt.
24i
JTTcm a>ob?rt tpilia the wånbai
(1) tUinnilFio/ © in<nnt|Fio/
Zu atytr er bwort vHi«!cn ffnl !3rt5d.
Hor 6i4un ForTicr for £>omcn ot ftå/
^Oii frud;tor fjtlr o>«ro but u ti wil gi/
^oti ffivlftvrr od) r«|ti r jigb I woto/
ijcii l'cer fioo Øitttm^or for fifjb ft4l
(Pcb toil tiv**mo tpora tljit ifro/
^ou filter fd ttiditgo JLorar/
O tncunifFio <P jn<nnt|Ffo/
é»»obt»il iti tin fJlErrt ©ubbfworo f
CuFtibb'brn noFna odp tono-^tius
tba- til/
(ro will/
Dd) wijfa bonom U?«gb fom tu fter fa;
iPd) birip tben JDc'bo lil (Bvaftva/
;sngftr«tlo tben fom brbtofrpat ar/((Fial
P* od;tfl fbin futfo/ ø ff bononi gobb
Cln'©irningor tvil ©ubb off ttgbbof;
nicnrutfi«/ ip nici.nilFia/
(w/t/
Ø'.'r tbit 1 alta tmu 3t>aøar.
^o’Fnatiøbirfefirticna tb«»ubb/
^obrr.t WintFap icb on^cligj)
ff al tu Kornn oimuio/ ( fcct>W
6«n baftver I6ff tun Kiil løcm
y^bp-jtiood)JDo'bb <£br>ffM«oll«nf
»r'(o: offifrin ^jngiffocb åtnnjb«/
(>>' in/ <D ^fu,
»'i fWcJigo Ufib^o'tbqbo/ittiert^ ^

od) »omen.________249
(Pm »oben
24f________________________
_
lnTnøå&fomTlftingb«fw«c
få.Wi'wccligl) de nmti§opp til ©11&/
u warbfs tvår Ctoo fo'rriiera/
K^^flti ar mm Atjfffttoff od) ^clfa/
fcbcn timl/gc firben ffic migb tfl »ft jDdbcn fom tu bofte’ee ncOerlaflot/
<Cbtr mgrij Fan fiøb fran frolfo/ (25ut>/ 6«n off fy (Faba Fan gdra '
<vvab bidper ti Kta'it eller XXJolbc/ itu a|t war »alfam ib«» bafte/
Hor »dben ban bidor alt fom cn (Ec!D/ |n«r U>n trit Utlenbigbeet tanFie rppi/
Ød) tager bort bt»ob bonom Vwficr til/ /iYOtjøenoni JDibentiUliifwftfl«/
/. « ,
Z*>dbr fattigb od) riff/
(^ar, l^n til evrigb tqOb/
(flor/
<ar bielprr bivatFen ©obj dier ©é’rt j <3u0b øifwe off 17abfr fma*
^riFcbom od) VOtjebom ey hirlpa m>«7 ; ^tjbcriaøb/ øingfr ecb bw«b
(£/ inonbom iy ^onunøjligir Wilbi-/ tmin armobb iagb^J'nObpitaiitet/
(ty Vnflbom/ cy øtiltljrct/ ty (lort eb <£n Øynbare lagb fiOOes/ lefwer od;
boot/
. (C«/
ler fmi/
Ød; VDrrlbrn mcb ØOrøcn migb tFan;
Cy »dben vnbfigcr offolle/
•tjipor bleff ti tben ffarFc iRarlmognm/ <£11 2infid;tning ir wcrlbjens wflfenb/
JDaab iaøb brafFar orf) bfll*a nJl.,t
i7imrob/2lntiod)u« od) Øaniuel/
priil/
(Øtril/
Cyftfi«/ øotwfon od; 31fad/
3 inorøon lagb faller od? wqfnat fom
?Cbc miffealle bod/
13d fronFfult ir XOerlbjena /Lffu?frut» k Øom flagit ar nebb/
Qd fæqFuill ar VCerlbjfns /Lcfwerne.
^litobe jDino fitt viot od) girf/
j Cbrrfdre råber laflb albramåff f
“^Seffobo tbe -^cbnilFa Glnnnuor/
•
tbet ar mrera Ulan fllfrøwin*
•^o'ff bltigi n Kitbdti bfnnc ffio ffrfV
2lr man iroor ©ubl) allena biff/ (niU
•^ons <>irrta til !)f nnc vprinmr/
©a Fan |nart Øorgen fitfwinna/
»^aii toflb tbo) Dungfru) mebb W)il?ft
<CuM) fouar tigl) wil til tin $obo/
fennen »rdberfforliga fdnyrfte il)ct/
ILy tben ffg vpbot)re ban fallee omtull/
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