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Lazarus lå i sin grav
B. H. Colberg, 1997
La - za-rus

Stem-men i

lå

i sin grav

grav-mørket lød:

død

for al-ver-den og Gud.

La - za-rus kom

nu her-ud.

2.
Tænk at den døde fik liv.
Lazarus adlød og kom.
Livet fik fylde igen.
Graven lå øde og tom.

3.
Kender du det fra dig selv?
Ønsker du ofte din død?
Søgte du selv mod din grav?
Hørte du stemmen som lød?

4.
Døden er snart overalt.
Kalder du ofte på den?
Hørte du selv der blev kaldt:
Lazarus rejs dig igen.

5.
Lazarus lever i os,
der hvor vi slet intet tror.
Selv hvor der kun hersker død,
findes det levende ord.

Johannes Møllehave, 1985
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Det er angstens sved, han sveder
B. H. Colberg, 1998
Det

sid - ste

er

angst- ens sved, han

svæ - re

gru.

Men

sve - der

det

er

i

for

den

os,

Svigtet og forrådt af venner
føres han til kors og død.
I to gennemstukne hænder
bærer han alverdens nød.

3.
Kærligheden bær så meget
også korsets tunge vej,
søger aldrig kun sit eget,
finder derfor dig og mig.

4.
Vi er blandt hans utro venner,
vi har budt ham død og trods.
Med to gennemstukne hænder
vil han nu velsigne os.

5.
Håb for hedninger og jøder.
Først nu ser I, hvem han er.
Netop han, som vi forstøder,
er nu Gud for os og jer.

2.

han

Johannes Møllehave, 1985
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Forordene i reformationstidens
danske salmebøger
af Peter Balslev-Clausen
De første salmebøger
I Een ny håndbog fra 15291 findes der et forord, "Fortalen til lesseren". Denne fortale er en bear
bejdet oversættelse af Martin Luthers forord til hans og Johan Walters korsalmebog, Geystliche
gesangk buchleyn2, der blev udgivet med salmemelodierne i firstemmig udsættelse til brug ved
den nye, reformatoriske gudstjeneste i Wittenberg 1524. Denne salmebog var med sine et par og
tredive salmetekster med tilhørende melodier den første af de salmebøger, der blev udgivet i Wit
tenberg af forskellige bogtrykkere i samarbejde med Luther, og som alle havde forord af Luther,
først og fremmest forordet fra 1524, der fra 15283 blev suppleret med et nyt forord, der ønskede
at fastholde de lutherske salmebøgers autensitet.
I modsætning til det andet forord, der ikke findes oversat i nogen af de danske reforma
tionstidssalmebøger, findes 1524-forordet i forskellige oversættelser og bearbejdelser i de første
danske salmebøger.
Luther skriver i sit første forord til korsangbogen fra 1524, at det er naturligt og gudvel
behageligt at synge åndelige sange, sådan som både Davids-salmeme i Det gamle Testamente og
de bibelske sange i begyndelsen af Lukas-evangeliet og Paulus' omtale af åndelige sang i Det nye
Testamente viser. Den åndelige sang er en lovsang til Gud, der samtidig skal være en manifesta
tion af Guds ord og den kristne lære. I den anledning har Luther sammen med forskellige andre
samlet nogle åndelige sange, for at det hellige evangelium, der nu takket være Guds nåde igen
kan høres, kan trives og udbredes4. Salmerne er firstemmigt udsat, for at de unge mennesker -

1 Een ny håndbog/medPsalmer oc aandelige loffsange. wddragne aff then hellige schriffi. som nwy then Christne
forsamling (Gud til loff oc mennisken til salighed) siunges. Med then Danske Otesang. Messe. AJftensang oc Nat
sang. Trychty Rozstock (1539). Udg. i facsimile med efterskrift af Niels Knud Andersen i "Ludwig Dietz’ Salmebog
1536”, 1972.
2 Geystliche gesangk Buchlein (Wittenberg 1524), Luthers forord, se: D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe, 35. Bd. Weimar 1923, s. 474.
3 Se sst. s. 475 (Sml. Geistliche lieder auffs new gebessert zu Wittenberg. D. Mart. Luth. XXXiij (Klugs salmebog
1533)
4 "das heylige Euangelion / so itzt von Gottes gnaden widder auff gegangen ist / zu treyben vnd ynn schwanck zu
bringen". Luther bruger ordene dobbelttydigt: Aufgehen, treiben og in Schwang bringen kan betyde både hhv.
komme til stede, føre til og udbrede, og hhv. vokser op, driver frem og lade være frugtbar, svanger. Det sidste betyd
ningssæt giver tydelige associationer til de nytestamentlige lignelsers vækstmetaforik.
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korsangbogen er først og fremmest beregnet til latinskoleundervisningen og latinskoledisciplenes
sangtjeneste i kirken - kan fa noget at synge på, som kan udkonkurrere det populære erotiske
viserepertoire ("bul lieder vnd fleyschlichen gesenge"). Dertil kommer, at Luther og med ham
Johan Walter ønsker at vise, at de intet har imod den kunst og kultur, som latinskoleundervisnin
gen traditionelt har skullet indføre de unge mennesker i, tvært imod.
Oversættelsen i Een ny håndbog af Luthers på det tidspunkt fem år gamle forord er både
fri og selvstændig i forhold til sit forlæg. Som påvist af Niels Knud Andersen bærer oversættel
sen tydeligt præg af den bibelhumanistiske holdning, der prægede de første danske reformatorer,
ikke mindst i Malmø og Købehavn5.1 forhold til Luthers tekst er der i oversættelsen sket en mar
kant forskydning i retning af at ville begrunde salmesangen bibelsk og at se den i en praktisk
moralsk sammenhæng.
I den synoptiske opstilling af Luthers tyske tekst sammenholdt med den danske oversæt
telse i dens forskellige versioner ses den indholdsmæssige forskydning mellem Luthers tekst og
de danske oversættelser tydeligt. Det tyske forords overskrift "Vorrhede Martini Luther" toner
allerede fra begyndelsen rent flag, at fortalen er skrevet af Luther og derfor, sådan som man i
samtiden opfattede Luther, autoritativ. I modsætning hertil siger overskriften i Een ny håndbog
"Fortalen til lesseren", intet om, hvem der har skrevet den. Der siges heller ikke noget om, hvem
der har oversat den. Niels Knud Andersen har i en af sine analyser af den tidligste danske salme
bogshistorie overvejet, hvem der har redigeret Een ny håndbog og dermed skrevet dens forord6,
men mener ikke, at det er muligt at identificere redaktøren som en af de kendte danske reforma
torer fra slutningen af 1520'me. Niels Knud Andersen når efter at have udelukket alle kendte
muligheder frem til, at redaktøren må have været Rostock-bogtrykkeren Hans Meyers danske
eller dansktalende kontaktmand7.
Selvom det ikke er muligt at identificere forordets oversætter og bearbejder, er det ikke
desto mindre muligt at identificere hans teologi. Niels Knud Andersen har i sine arbejder om den
danske reformationshistorie i slutningen af 1520'me og begyndelsen af 1530'me som nævnt be
stemt de første danske reformatorers teologi som bibelhumanistisk, en opfattelse, der bekræftes
af hans analyser af de første reformatoriske salmebøgers forord.
Allerede overskriften på forordet fra 1529 peger i bibelhumanistisk retning. Forordet er i
den danske oversættelse rettet til 'læseren', ikke menigheden eller brugeren. Selvom salmebogen

5 N.K. Andersens artikler Se Niels Knud Andersen, Confessio Hafniensis (1954, især s. 102 fif), Malmøsalmebogen
af 1529 (i ’’Kyrka. Folk. Stat. Till Sven Kjollerstrom. 1967, især s. 223 - 227), Ludwig Dietz’Salmebog 1536 (1972,
især s. 24 og 32-36), Hvem har redigeret vor første salmebog (Hymnologiske Meddelelser 1981, s. 5-36, især s. 1419), Een Ny Psalmebog 1553 (1983, især s. 22-24)
6 Niels Knud Andersen 1981, s. 19 ff
7 Sst. s. 27
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selvfølgelig er udgivet til praktisk brug, er det den intellektuelle læser, i salmebogens sammen
hæng den bibelhumanistisk indstillede læser, der fra sin læsning af Bibelen, ffa postiller og bøn
nebøger er vant til at have en litterær tilgang til den religiøse praksis, forordet og dermed bogens
redaktør henvender sig til. Ved at henvende sig til læseren lægger redaktøren en afstand, her den
skrevne og trykte tekst ind mellem ikke alene sig selv og den han henvender sig til, dvs. salme
bogens brugere, men også mellem dem der bruger salmebogen, og den, denne bruger retter sin
opmærksomhed og sin sang til, først og fremmest den treenige Gud. Hvor Luther sammen med
dem, der bruger salmebogen, henvender sig direkte til Gud, retter den bibelhumanistiske salme
bogsredaktør og hans ligesindede læsere og brugere af salmebogen sig indirekte, gennem det
litterære medie og den rigtige teologi, til Gud.
Overskriften følger forordet i dets forskellige versioner, sådan som det findes i de bevare
de danske salmebøger indtil Hans Thomissøns salmebog 15698. I Christiem Pedersens Malmøsalmebog ffa 15339 er overskriften ganske vist udeladt over det sprogligt og til dels indholds
mæssigt bearbejdede forord, der i øvrigt er overtaget ffa 1529-salmebogen, men i En Ny Psalmebog10 ffa midten af 1530'me, der næsten ordret overtager Christiem Pedersens bearbejdelse af
1529-forordet, er overskriften igen "Fortalen til leseren".
Forordet i Een ny håndbog følger i det store og hele det tyske forlæg. Et par steder er pas
sager ffa Luthers forord udeladt, og i et par tilfælde er rækkefølgen af de enkelte afsnit ændret,
sådan som det fremgår af den synoptiske opstilling, uden at det i det sidste tilfælde har betydet
nogen nævneværdig indholdsmæssig forskydning.
I det følgende vil forskellene mellem Luthers tyske tekst og de danske oversættelser, i
første række i Een ny håndbog blive gennemgået. Forskellene består dels af indholdsmæssige
forskydninger i selve oversættelsen, dels i udeladelser og tilføjelser i oversættelsen i forhold til
forlægget. For overskuelighedens skyld er Luthers tyske tekst delt op i i alt 29 afsnit, der er be
tegnet med løbenumrene 1 - 29, ligesom de tilføjelser til forlæggets tekst, der findes i de danske
oversættelser er betegnet med bogstaverne A - O.
Den danske oversætter har valgt ikke som Luther at indlede forordet med de centrale sig
nalord "Das geystliche lieder singen", men at bryde sætningen om til et mundret dansk. Samtidig
sker der den ændring, at Luthers objektive udtryk bliver subjektivt, ligesom det faktuelle indhold
i højere grad bliver værdibestemt. Oversætteren udvider Luthers "geystliche lieder singen" til

8 Den danske Psalmebog /met mange Christelige Psalmer / Ordentlig tilsammenset /formeret oc forbedret, aff
Hans Thomissøn. (1569, udg. i facsimile 1933, 1968 og 1997)
9 Malmø-Salmebogen 1533 (titelblad mandler, udg. i facsimile 1967)
10 En Ny Psalmebog medt flere Psalmer oc Christelige oc Aandelige lofsange met Collector og Bøner som icke ere
till forne Prentet i de andre Psalmebøger / vddragne aff den Hellige scrifft... ’’ (1553, førsteudgaven sandsynligvis
fra 1535, udg. i facsimile 1983)
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"siunge oc lesse Psalmer oc aandelighe lofsange". Herved gentages overskriftens "læser / læse"
og salmebogens dobbeltfunktion som kollektiv gudstjeneste- og individuel læsebog understreges.
Udvidelsen skal uden tvivl ses som et udtryk for oversætterens forkærlighed for at dublere ud
tryk, men afslører netop ved anførelsen af synonymer til de direkte oversatte ord oversætterens
forståelse af de ord, han oversætter direkte.
Det samme gælder tilføjelsen af "Psalmer". På dette tidspunkt betyder "Psalmer" entydigt
tekster fra Salmemes Bog i det gamle Testamente. Disse gammeltestamentlige salmer indgik
sammen med de nytestamentlige cantica i den traditionelle gudstjenesteliturgi både ved højmes
ser og tidesangsgudstjenester og blev ved reformationen overtaget af de reformatoriske kirker.
Da gudstjenestesproget ved reformationen skiftede fra latin til folkesprogene og i øvrigt sangen i
gudstjenesten blev overtaget af menigheden fra de tidligere mere eller indre professionelle kor,
var det nødvendigt at oversætte de gammeltestamentlige salmer. I første omgang har man fore
stillet sig, at det var tilstrækkeligt at oversætte dem til sangbar prosa, sådan som Frands Vormordsen netop havde gjort det i sin psalteroversættelse Dauids psaltere pa danske wdsat fra
152811. Da det ikke viste sig at være tilstrækkeligt forsøgte man sig med en oversættelse med
rimede linjepar i rytmisk prosa. Heller ikke denne løsning var tilfredsstillende, og resultatet blev,
at de gammeltestamentlige salmer blev oversat strofisk, sådan at de kunne synges på linje med
strofisk gendigtede liturgiske led og nydigtede åndelige sange som integrerede led i den nye folkeligt-reformatoriske enhedsliturgi, som hurtigt dannede sig i forlængelse af inspirationen fra
Wittenberg, dels direkte gennem Luthers gudstjenesteskrifter12, dels indirekte gennem den re
formatoriske gudstjenestepraksis i de nordtyske søfartsbyer, hvor mange danskere, ikke mindst
fra Øresundsregionen, ved selvsyn havde stiftet bekendtskab med reformationen og dens gudstje
nesteliv.
De strofiske oversættelser af de gammeltestamentlige salmer har været oplevet som genu
ine oversættelser af de latinske tekster, man tidligere havde hørt i kirkerne uden at forstå dem.
Man har som noget selvfølgeligt ment, at poesi skal oversættes som poesi og har derfor ikke set
noget problem i den noget friere strofiske oversættelse i forhold til f.eks. Vormordsens prosa
oversættelse. Det har heller ikke været noget problem, at kristologien i mange af de strofiske
oversættelser var integreret i oversættelsen. Dels havde de gammeltestamentlige salmer i den
traditionelle gudstjeneste været afsluttet af trinitariske doksologier, dels var det den almindelige
opfattelse, at Det gamle Testamente, og dermed også Salmemes Bog var én sammenhængende

11 Dauids psaltere paa danske wdsat afB. Francisco Wornordo Carmelita mett nogre føye vnderscheede till the
steder som mest giordis behoff oc mett eett sekønt Register bag ij boghen om huer psalmis brygilse dygdt och krafft.
(1528)
12 Formula Missæ (1523) og Deutsche Messe (1526)
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Kristus-profeti. Ved at integrere kristologien i de strofiske oversættelser blev denne profetiske
dimension tydeliggjort, ikke ved at tilføre noget fremmed, men ved at udfolde det, der altid hav
de ligget i teksten.
Takket være den strofiske oversættelse af de gammeltestamentlige salmer var der i prak
sis ikke længere en synlig forskel på dem og de andre strofiske tekster, der blev brugt i kirken,
idet både ældre og helt nyskrevne tekster nu i langt højere grad blev brugt på linie med salmerne
fra Det gamle Testamente. Denne udjævning af forskellen på bibelske og ikke-bibelske liturgiske
tekster er en parallel til den evangeliske prædikens integration i det liturgiske forløb. Prædikenen
blev opfattet som en udfoldelse af det evangeliske udsagn, der gennem denne udfoldelse blev
oplevet som nutidigt i en grad, man ikke tidligere havde været vidne til. På samme måde blev de
nye strofiske tekster oplevet som en udfoldelse af de bibelske salmer forstået som profetisk
evangelisk forkyndelse. Der var derfor ikke langt til i en folkelig, bibelhumanistisk sammenhæng
at kalde de nye liturgiske sange 'salmer' i lighed med de gamle. Betegnelsen 'salmer' slog ret hur
tigt igennem og senest med En Ny Psalmebog var den betegnelsen på dansk for gudstjenestelige
sange.
"Psalmer" sidestilles i En ny håndbogs, forord med "aandelige lofsange". Om der er tale
om en side- eller modstilling kan ikke ses ved at sammenligne med forlægget, hvor der kun tales
om "geystliche lieder", men oversættelsens tilføjelse "lof-" kunne tyde på, at der med "Psalmer"
forstås 'bods-salmer' i modsætning til 'lov-sange', det vil svare til den liturgiske brug, hvor sal
mens plads var i gudstjenestens indledning, hvor de skulle give udtryk for den syndsbekendelse,
der opfattedes som den nødvendige forudsætning for at forstå evangeliets tilsagn om Guds nåde i
Jesus Kristus, som lovsangen derefter er reaktionen på.
Christiem Pedersen knytter i sin bearbejdning af salmebogsforordet 'åndelig' til 'salmer'
og ikke til 'lovsange' som både Luther og redaktøren af En ny håndbog. Da 'åndelig' i begge til
fælde betyder fyldt med og legitimeret af Helligånden behøver forskellen ikke at være så stor.
Hvor Luther har haft et behov for at legitimere de nye gudstjenestesange som evangeliske udtryk
for en trinitarisk sammenhæng, har bibelhumanisten Christiem Pedersen haft behov for at be
grunde, hvorfor de gammeltestamentlige salmer ligesom de nye evangeliske sange kunne være
udtryk for den trinitariske sammenhæng.
Den danske oversætter indskyder, at det er "fromme oc Christelige" læsere, han henven
der sig til, og at det er dem, der har godt af at synge og læse salmer og åndelige lovsaftge. Ikke
alene understreger han herved læse-aspektet, som ikke findes i forlægget, tredje gang i løbet af de
første fem linjer i forordet, hvorved det ikke er til at tage fejl af, at det er grundlæggende for for-
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ståelsen af hele sammenhængen, han anfører også, hvem han forestiller sig er salmebogens læse
re og brugere, nemlig fromme og kristelige mennesker.
From og kristelig er brugt med tidens betydningsindhold: aktiv gudsfrygt og tro på Jesus
Kristus som menneskers eneste vej til frelse. 'Kristelig' gav antikatolske associationer rettet mod
romerkirkens forestilling om helgenerne med jomfru Maria i spidsen som den bedste vej til Guds
bevågenhed og messeofret som kirkens magt over den enkeltes frelse. 'Kristelig' signalerede det
direkte forhold til den treenige Gud gennem troen på Jesus Kristus. 'From' lagde vægten på den
enkeltes holdning og handling, ikke i snæver moralistisk retning, men derved, at det er gennem
sine handlinger, den enkelte viser sin holdning, overfor mennesker og overfor Gud, en opfattelse,
der meget let nuanceres i moralistisk retning, sådan som den da også blev, efterhånden som hand
lingerne blev et mål i sig selv som udtryk for en bagvedliggende holdning og ikke længere var et
udtryk for den enkeltes aktive holdning i forhold til sine medmennesker og Gud.
De to adjektiver from og kristelig skyldes salmebogsredaktørens ønske om at kvalificere
sine læsere. Luther benytter sig ikke af den retoriske figur som denne henvendelse er. Heller
ikke Christiem Pedersen anvender den, men udelader den i sit forord i Malmø-salmebogen 1533,
der derved kun bruger begrebet 'læser' en gang i modsætning til de tre gange i 1529-forordet. Der
kan være tale om en stilistisk korrektur, men udeladelsen af de to læser-tiltaler kan også skyldes
et ønske om ophæve den afstand til teksten, som disse tiltaler, ikke mindst den kvalificerede tilta
le "fromme og Christelige" giver. Forordet er skrevet til enhver bruger af salmebogen, også dem,
der ikke mener, at de på forhånd er specielt fromme eller kristelige. Under alle omstændigheder
viser sådanne ændringer og udeladelser i 1529-forordet, at Christiem Pedersen ligger Luther teo
logisk nærmere end salmebogsredaktøren fra 1529. Det er ikke alene Djævelen, men også den
gode eller dårlige teologi, der gemmer sig i detaljerne, også de tilsyneladende meget små.
I det efterfølgende henviser Luther til, hvordan Det gamle Testamentes profeter og kon
ger, han tænker her især på kong David, har sunget, digtet og spillet på strengeinstrumenter (har
pe!) og derved været forbilleder for dem, der nu digtede og sang salmer. Den danske oversætter
udvider kredsen af forbilleder til også at gælde enker ('Widuer') og gode gudfrygtige mænd og
kvinder. Christiem Pedersen præciserer ved at tilføje dels 'oc andre' gudfrygtige, ikke mænd og
kvinder, men mennesker, dels "i forme [dvs. forne] tid". Christiem Pedersen, der har kendt
Christiem 2. godt, vil ikke lade det se ud, som om konger - og profeter og enker for den sags
skyld - ikke var gudfrygtige ligesom de øvrige gudfrygtige mænd og kvinder. Oversætterens til
føjelse giver sammenhængen et mere bredt bibelsk, men også demokratisk præg. Hverken i
Malmø, eller i Rostock hvor salmebogen muligvis er redigeret færdig, var det konger, men bor
gerne, der havde ønsket, at kirken skulle reformeres.
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Oversætteren tilføjer yderligere, at det var, når Gud havde vist dem sine velgerninger,
som da han førte Israelitterne ud af Egypten, de af taknemmelighed sang ham salmer, åndelige
viser og lovsange. Det er karakteristisk, at hvor Luther her mere neutralt omtaler israelitemes
"singen vnd klingen mit tichten vnd allerley seyten speil", kvalificerer den danske oversætter den
samme udfoldelse bibelsk som "Psalmer / aandelige wyser oc lofsange", samtidig med at han lidt
senere indfletter en ordret gengivelse af Luthers "singen vnd klingen".
Langt senere i forordet henviser Luther til Moses og israelitternes sang efter overgangen
over Det røde Hav 2. Mos. 15. Denne henvisning bringer oversætteren her, idet han omtaler be
givenheden igen og, denne gang med navns nævnelse, henviser til David, "then Kongelig
Prophete"s sang og spil. Og ikke nok med det, han nævner samtidig Deborahs sang (Dom 5, 131), Moses sang i slutningen af 5. Mosebog (5 .Mos 1 - 29), Davids sidste ord til Salomon
(l.Kong. 2,1-9), Det frelste Israels lovsang efter befrielsen fra Babylon (Es 12,1-6), Spottesangen
over Babels konges fald (Es 14,5-23, i forordet kap. xvj, trykfejl for xiv), Ezekias's lovsang efter
helbredelsen (Es 38,1-22), Jesaias afsluttende profeti (Es 66,1-24), "oc andre mange stæder."
Derefter går forordet fra Det gamle Testamentes til kirkens og kristendommens tid med
den bemærkning, at havde de kristnes - åndelige - forfædre i Det gamle Testamente haft grund
til at være taknemmelige, havde de kristne endnu mere grund til at være det, for så vidt som Gud
ikke alene havde ladet evangeliet om sin nåde blive forkyndt, men også havde udfriet de kristne
fra det - åndelige - faraoniske og egyptiske fængsel. Efter den firfoldige skriftlæsnings hermeneu
tiske regler forudsættes en profetisk - åndelig - sammenhæng mellem Det gamle Testamentes og
nutidens begivenheder og mellem fortidens og nutidens mennesker. Djævelen og synden skal
samtidig forstås både moralsk og som en omskrivning af pavekirken og dens misbrug. Det sidste
fremhæver Christiem Pedersen i sin bearbejdelse af forordet, idet han efter Djævelens magt og
syndens trældom tilføjer, at det. Gud har frelst de kristne fra, også, og nok så meget, er ”den store
vildfarelse som wi vaare før vdi” dvs. pavekirkens forvrængning af kristendommen. Når man ved
det, ved man også, hvad det vil sige, at nu ”mwe høre hans egne ord oc Euangelium”.
I forbindelse med den profetiske sammenhæng mellem dengang og nu slår forordet fast,
at det er de kristne, der synger salmer og lovsange med hjerte og mund, der forstår at udnytte
’’thenne naadelige tyd”. Lidt senere inddrages henvisningerne til salmesang i Det nye Testamente,
ligesom tidligere henvisningerne i Det gamle Testamente var blevet bragt. Hvad profeterne og de
andre i Det gamle Testamente havde gjort profetisk-ubevidst, gør den kristne bevidst, idet han
synger takken til Gud, salmerne, i Jesu navn.
Først henvises der til l.Kor. 14, Kol 3 og Ef 5: De kristne skal lære og påminde hinanden
med psalmer, lovsange og åndelige viser. Salmesangen er i sit væsen kollektiv, samtidig med at
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den er den enkeltes dybt personlige udtryk (’’siungendis Herren y eders hierte”). Fra brevlitteratu
ren vender forordet sig til de nytestamentlige cantica i Lukasevangeliets kap. 1 og 2, Marias lov
sang (Magnificat), Zacharias’ lovsang (Benedictus), englenes lovsang julenat (Gloria in excelsis
deo) og Simeons lovsang (Nunc dimitis). Bortset fra henvisningerne til 1. Korinterbrev og Ko
losserbrevet er rækken af nytestamentlige eksempler på lovsang og salmesang oversætterens til
føjelse, som Christiem Pedersen i sin bearbejdelse af forordet gør noget kortere. Til gengæld
konkluderer han opremsningen ved at skrive, at ’’Derfore skulle oc alle Christne siwnge Psalmer
oc Loffsange og tacke oc loffue Gud almegtiste med dem for sine mange velgerninger.”
Hermed afslutter Luther det første afsnit i sit salmebogsforord, hvor han har behandlet
salmebogsproblematikken mere principielt, og fortsætter i andet afsnit med at nærme sig en om
tale af det praktiske salmebogsarbejde. Efter beskedent at have kaldt den foreliggende salmebog
et forbillede for og en opfordring til andre om at gøre det bedre, end han selv og Johan Walter
har gjort det i den foreliggende salmebog, nævner Luther Moses sang 2.Mos 15 og Paulus’ opfor
dring til at synge 1 .Kor 2.
Den danske oversætter understreger, at "wy" - hvilket i forordet til En ny håndbog" ikke
kan betyde Luther og Walter, men må betyde ham selv og de i dag ligeså ukendte tekstlige og
musikalske medarbejdere, han har haft i Malmø, eventuelt i Rostock - i den foreliggende salme
bog har samlet nogle salmer og åndelige sange "wdi een god mening". Der menes her ikke redak
tørernes gode intention med udgivelsen, men at de enkelte tekster og samlingens redaktionelle
struktur giver 'god mening' både teoretisk - teologisk - og praktisk - til brug i højmesse- og tidesangsgudstjenester. Hertil svarer oversætterens tilføjelse i forhold til Luther "oc ladit thennom
merckelige orenttit oc flittig corrigeret med then hellige schrifft well bewemid". I betragtning af,
at de fleste af salmerne er oversatte salmer af Luther og andre centrale skikkelser i den wittenbergske reformation, kan man undre sig over, at oversætteren understreger det teologiske tilret
ningsarbejde så stærkt, som han her gør. Forklaringen kan ligge i den sidste bemærkning, at sal
merne er forsynet med skrifthenvisninger, der løbende relaterer dem til bibelsteder, der beviser
deres - salmernes - bibelske fundering. Salmebogsredaktøren og hans bagland var ikke uden
grund bibelhumanister, for hvem der var vigtigere, at salmernes udsagn svarede til Bibelens, end
at de lå i forlængelse af Luthers reformatoriske teologi, eventuelt var skrevet af ham selv. Det er
i samme ånd, Luthers "ettliche geystliche lieder" umiddelbart i forvejen er gengivet med "Psal
mer oc aandelige wyser". Det er vigtigt for salmebogsredaktøren igen og igen at understrege, at
det er de bibelske salmer, der er den nye kirkelige sangs fundament.
Det kan heller ikke være tilfældigt, at redaktøren af En ny håndbog ikke har medtaget
Luthers primære grund til at udgive en salmebog, "das heylige Euangelion / so ietzt von Gottes
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gnaden widder auff gangen ist / zu treyben vnd ynn schwanck zu bringen". Grunden kan være, at
den vækstmetaforik, Luther her associerer til, i en bibelhumanistisk kontekst kan forstås som en
koncession til en ikke-bibelsk funderet skabelsesteologi i lighed med tendenser i den middelal
derlige katolske teologi. En sådan teologi må der udfra redaktørens bibelhumanistiske forudsæt
ninger selvfølgelig tages afstand fra, selvom den er formuleret af Luther selv. Christiem Peder
sen, der må have kendt Luther-tekstens ordlyd, tilføjer, at det redaktionelle arbejde med salme
bogen er sket, "paa det ath Gudz ord oc euangelium / maa der met fordis oc fremmis oss alle til
vor sielis hugsualelse". Det er interessant at se, at Christiem Pedersen oversætter sådan, at det
kun er den direkte intellektuelle, ikke den indirekte vækstassocierende betydning af Luthers ord,
der bliver gengivet på dansk.
I det følgende afsnit kommer Luther ind på de pædagogiske overvejelser, der har ligget
bag hans og Walthers salmebogsudgivelse. Salmebogen er udgivet med firstemmigt udsatte me
lodier for at ungdommen, dvs. latinskoledisciplene skulle have noget, der professionelt og kunst
nerisk levede op til standard, og som kunne optage dem i en sådan grad, at det kunne fortrænge
de "bul lieder vnd fleischlichen gesenge", der ellers optog dem. Synspunktet er et dobbelt, dels et
moralsk-kulturelt, dels et videnskabeligt, "bul lieder" er sange, der på alle planer handler om ero
tik og sex, sådan som den slags sange altid har gjort, uden at der dermed er sagt noget om deres
kunstneriske kvaliteter eller mangel på samme. Boleviseme, som de hedder i den danske over
sættelse, er ligesom de 'kødelige sange" uheldige, fordi de blokerer for en forståelse af tilværel
sen, der omfatter andet end de mest påtrængende materielle behov. Boleviseme og de kødelige
sange lukkede med deres bornerte tilværelsesforståelse og -beskrivelse af for en omfattende for
ståelse af menneskelivet i dets universelle perspektiv. Over for disse sange sætter Luther og Wal
ther de firstemmigt udsatte salmer, hvor form og indhold samvirkede om at åbne det universelle
perspektiv for de unge mennesker samtidig med at det var i stand til at fastholde dem i en eksi
stentiel forståelse af det.
Salmeteksteme gav de unge mennesker adgang til det bibelsk-kristne univers og førte
dem sammen med evangeliet til et eksistentielt møde med den treenige Gud i Jesus Kristus. Den,
der sang med på salmerne stod ansigt til ansigt med Gud i det eksistentielle møde med ham, som
pavekirken med dens kultiske embeds- og sakramentsyn havde hindret alle ikke-ordinerede i.
Samtidig var salmemelodiernes firstemmige udsættelse en manifestation af sfærernes harmoni
her og nu. Ved at synge med oplevede den enkelte sig selv og sine medsyngende som en aktiv og
dynamisk del af den universelle sammenhæng. På denne måde blev salmesangen en virkeliggø
relse af den sammensmeltning af den bibelsk-kristne og den klassiske verdensforståelse og oplevelse, som var humanismens mål, videnskabeligt, religiøst, kulturelt, pædagogisk. Musikken
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var i oldtidens og middelalderens videnskabsforståelse de syv frie kunsters kulmination13, og den
kirkelige musik, dvs. den kirkelige sang, der kombinerede den verdslige og den kirkelige menne
ske- og verdensforståelse, blev opfattet som kunstens og dermed al menneskelig videns og eksi
stensudtryks højdepunkt.
I modsætning til Luthers og Walthers progressive salmeforståelse, er den forståelse, den
danske oversættelse giver udtryk for, defensiv-moralistisk. Luthers og Walthers videnskabs- og
verdenssyn mangler helt. I stedet forklarer oversætteren tilstedeværelsen af noder med det prakti
ske hensyn, at de gjorde det muligt at synge hver salme på dens rette melodi - hvorved det blev
undgået, at salmerne blev sunget på hver enkelt forsangers hjemmestrikkede melodier eller omsungne varianter af de originale melodier. Hensigten var at salmerne skulle kunne synges til op
byggelse og trøst for hver enkelt, idet "Guds ord oc Euangelium ther med motte flittelig fordis oc
fremmis".
I langt højere grad end Luther og Walther lægger oversætteren vægt på, at salmerne ville
kunne fortrænge boleviseme. De kødelige sange nævnes ikke, til gengæld kaldes boleviseme, der
ikke bliver karakteriseret yderligere i det tyske forlæg, både løsagtige, syndige og ubekvemme,
samtidig med at det tilføjes, at de er "ophoff oc grund til møgen synd oc fwlhed". Hos Luther og
Walter er boleviseme udtryk for bagvedliggende forestillinger og handlinger, i den danske over
sættelse er de årsag til dem. Derfor er det oversætteren alt om at gøre at fa dem fortrængt af sal
mesangen. Det er ikke de overordnede perspektiver, der optager oversætteren, men de praktisk
moralske problemer, og her kan salmerne og de åndelige viser - igen bruger han denne dobbelt
betegnelse - hjælpe, for ligesom boleviseme var årsag til et umoralsk levned, ville salmerne være
årsag til et moralsk som "een begyndelse oc rood til all hellighed / tugtiget oc godhed". Det er
målet, at de unge mennesker synger salmerne ikke alene "vdwortis med munden, men oc saa
indwortis med hiertet", idet den 'indvortes' tilegnelse af salmerne og deres indhold, ville fa en
holdningsmæssig, moralsk betydning ("een god forbædring"). Der var langt fra universitetsbyen
Wittenberg til havnebyen Malmø, ligeså langt som fra Luthers teologisk-universalistiske syn på
salmernes sammenhæng og betydning til de malmøske reformatorers biblisistisk-moralistiske
kristendomsforståelse. En forskel, der understreges af, at oversætteren har flyttet Luthers kristologiske konklusion på dette afsnit med dets bibelsk-teologiske bestemmelse af salmesangen til
slutningen af afsnittet med den moralske begrundelse for salmesangens nødvendighed.
Christiem Pedersen, der også tidligere har forkortet udvidelserne i En ny håndbogs forord
i forhold til Luthers tekst, har i afsnittet med Boleviseme flere forkortelser. Således er boleviser13 De syv frie kunster (artes liberales eller ingemuæ) var inddelt i trivium: grammatik, dialektik og retorik, der dyr
kedes i elementærskoleme, og quadrivium, der blev dyrket i de højere skoler: aritmetik, geometri, astronomi og
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ne hos Christiem Pedersen i 1533 kun "løssactige slemme" og ikke "løsactige / syndige oc vbeqwemme" som i 1529, ligesom de i 1533 kun er "aarsage till megen synd" og ikke som i 1529 ikke
alene ophav, men også "grund til møgen synd oc fwlhed". Christiem Pedersens anliggende er det
samme som oversætterens i 1529, men han har ikke i samme grad moralistens hang til brede be
skrivelser af synden. Til gengæld har han stilistens ønske om dels at stramme sproget, dels at
variere det.
Luther har derefter endnu et afsnit, hvor han uddyber sit syn på musikken, kunsterne og
teologien, idet han konstaterer, at det egentlige problem ikke var, at man ikke vidste, at man skul
le indføre de unge mennesker i kunstens, musikkens og salmesangens verden, men at man ikke
gad det, som han siger med en ironisk snert til de overåndelige ("abergeystliche"), der i modsæt
ning til ham mener, at man kan undvære kunsten og musikken. Dette afsnit er ikke oversigt er
ikke oversat i En ny håndbog, ligesom Christiem Pedersen heller ikke oversætter dette afsnit i sit
forord.
Til sidst slutter Luther sit forord med at ønske at "Gott geb vns seyne gnade", et ønske,
der oversættes nogenlunde ordret i En ny håndbog.
I modsætning til En ny håndbog har Christiem Pedersen forsynet sin salmebog med en
kolofon, hvor han gør rede for omstændighederne omkring udgivelsen. Det er Christiem Peder
sen magtpåliggende at slå fast, at han ikke ønskede at bringe de kendte salmer anderledes, end de
allerede var kendt og lært udenad af de reformatoriske danske menigheder. Af samme grund
havde han heller ikke forsynet salmebogen med noder, da melodierne var kendt i forvejen. Til
gengæld havde han "mangestedis forbedret dansken som de vel see oc mercke som hende læse
kunde".
Det er interessant at se, at Christiem Pedersen allerede i foråret 1533 mente, at det var
umuligt at ændre på de salmer, tekster og melodier, der var blevet sunget ind i løbet af de 6 - 7 år,
der var gået, siden reformationen var begyndt i Malmø. Christiem Pedersens konstatering viser,
hvor hurtigt reformationen var blevet gennemført og nu var en folkeligt kendsgerning, der ikke
kunne ændres ved. Som Christiem Pedersen siger, havde han foretaget en række større og mindre
hovedsagelig sproglige rettelser. Heller ikke disse rettelser fik lov til at blive stående. Der tages
hensyn til dem i En ny psalmebog, der kom et par år efter Christien Pedersens salmebog, men i
Hans Thomissøns salmebog er det hovedsagelig teksterne ffa En ny håndbog, der blev optaget
som de eneste - med den kommentar, at det var disse tekster, der blev brugt i landets nye hoved
kirke, Frue Kirke i København, der netop ved kongeligt brev af 13. januar 1568 var blevet lan
dets liturgiske normalkirke. Hvad der allerede 3 Vi år før reformationens officielle indførelse var
musik.
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blevet indsunget tradition i Malmø, forblev grundstammen i dansk gudstjenestetradition lige til
indførelsen af Evangelisk-kristelig Psalmebog 1798. Et manende perspektiv, der viser hvor afgø
rende det er, hvad der sker i en ny bevægelses allerførste tid!

Dauids psaltere paa danske (Frands Vormordsen) 1528
Kort før den anonyme redaktør af En ny håndbog oversatte og bearbejdede Luthers sal
mebogsforord, havde en af de kommende hovedpersoner i den malmøske reformation, Frands
Vormordsen, 1528 udgivet en oversættelse af de gammeltestamentlige salmer, Dauids psaltere
paa danske wdsat". I det forord, der indleder denne oversættelse, har Vormordsen et afsnit, der
ligger meget tæt på afsnittet om boleviseme og de verdslige sange i En ny håndbog. I forordet,
der er stilet til Anders Bille til Søholm og dennes hustru Petronella Olufsdatter, beskriver Frands
Vormordsen, hvordan de løsagtige viser, som "dranckere oc bolere haffue dictedt wdi syndig oc
wbeqwem handel oc pleije fordi at siwnge met løssactige noder oc stæmme ther (thess vær) nw
almenelige qwedis paa hoffgaarde oc y herre hwss", fortæller børnene og de unge mennesker om
synden, førend de selv møder den, "saa ath mange kwnde tale oc qwæde synd før en the anthen
kunde giøre synd eller wyde hwad synd er". Frands Vormordsen forstiller sig, at man nu i stedet
kunne lære børnene og de unge at "qwede thesse psalmer oc aandelige lof sange icke alsomeniste
wdourtis mett mwnden, men oc saa oc serdelis indwortis mett wore hiærther effter sancti Pauli
bud oc befaling"14
Frands Vormordsens tekst ligger her så tæt op ad forordet i En ny håndbog, at det er nær
liggende at forestille sig en indbyrdes afhængighed, hvor redaktøren af En ny håndbog i sin bear
bejdelse og udvidelse af Luthers forord 1529 låner og viderefører formuleringer ffa Vormordsens
forord ffa året før.
Vormordsen forestiller sig, at "thesse psalmer oc aandelige loff sange" skulle kunne for
trænge de løsagtige viser. Rent bortset ffa det realistiske eller urealistiske i sådanne forestillinger,
er det interessant, at Vormordsen forestiller sig, at hans oversættelser af de gammeltestamentlige
salmer både med tekst og melodi skulle kunne synges af folk i almindelighed i samtiden. Ganske
vist har de gammeltestamentlige salmers melodier været kendt ffa kirken, men de har været så
forskellige ffa både adelens og almuens sange og viser, at det i dag er vanskeligt at forestille sig,
at det, Frands Vormordsen opstiller som et program i sit forord, skulle kunne have en chance i
det virkelige liv mellem almindelige mennesker. Han ser ikke den store forskel mellem de gam
meltestamentlige salmer og den folkelige sang, og hans bemærkning om de åndelige lovsange
kunne tyde på, at han har haft den udbredte folkelige hymnesang og sang af åndelige sange i øv-

256

rigt i tankerne. Det er en mulighed, at Frands Vormordsen, der daterer sit forord til foråret 1528,
kan have haft den reformatoriske salme- og åndelige visesang tankerne. Claus Mortensen be
gyndte sine gudstjenester i Malmø foråret 1527, og de danske salmer har været det, der især faldt
i øjnene - og ørerne - ved disse gudstjenester. I så fald har han kunnet forestiller sig, at hans over
sættelse af de gammeltestamentlige salmer, som den ordrette gengivelse af den latinske og bag
den hebraiske tekst, skulle kunne fortrænge de strofiske oversættelser, der blev brugt ved de nye
evangeliske gudstjenester. Har Frands Vormordsen forestillet sig noget sådant, blev hans forhåb
ninger hurtigt gjort til skamme. Selvom hans psalter-oversættelser fandt stor udbredelse15, blev
det hverken dem eller de rimede prosaoversættelser fra Viborg, men de strofiske oversættelser,
originale og efter Luthers og andre tyskeres forbillede, der hurtigt fortrængte al anden kirkelig
sang både i og udenfor gudstjenesten.

En ny psalmebog (Hans Vingaard) 1535-36
En Ny Psalmebog fra midten af 1530'me overtager næsten ordret Christiem Pedersens
forord fra 1533. De eneste forskelle fra Christiem Pedersens ordlyd findes i tilføjelsen B, hvor
'forme' (dvs. forne) ændres til "fordum", og i tilføjelsen I, hvor Christiem Pedersens "Oc Luce ii
Englenis loffsang" udelades. I det første tilfælde rettes en trykfejl sådan, at den ikke mere kan
misforstås. I det andet tilfælde udelades henvisningen til englenes lovsang ved Bethlehem (Luk.
2), da den ikke ellers regnes til de tre nytestamentlige cantica, der traditionelt er indgået i gudstjenesteliturgieme16.

Nogle nye Psalmer oc Lofsange (Dietz) 1536
I forordet til det tillæg, Ludwig Dietz trykkede og udgav 1536 sammen med restoplaget af
sit eftertryk af En ny Håndbog 152917, skriver han om salmebogens og tillæggets tilblivelseshi
storie, at Hans Meyer fra Rostock havde ladet En ny håndbog trykke i Magdeburg, og at han Dietz - havde eftertrykt den med større typer for at ældre mennesker skulle kunne læse den. Ef
tertrykket var sket ord- og bogstavret, hvorved originalens trykfejl var gået urettede med over i
eftertrykket. Denne fejl råder Dietz imidlertid bod på ved at anføre en liste med trykfejlene i for
ordet.
14 Dauids psaltere bl. Bj v
15 Se: Biskop Oluf Chrysostomus 's Fortegnelse over Præsternes Bøger i Vendelbo Stift. Meddelt af Adjunkt D.H.
Wulff. Med Indledning og Anmærkninger af Dr. T. Skat Rørdam i Kirkehistoriske Samlinger 3. Rk. I, 1874-77, s.
165-212.
16 Om tilblivelsen af En Ny Psalmebog, se i øvrigt Niels Knud Andersen 1983 bd. 2
17 Nogle nye Psalmer oc Lofsange som icke till forn ere wdgangne paa Danske / med een Correcht oc forbedering
paa then store Sangbog som er trychty Rozstock wedt Ludowich Dyetz (1536, udg. i facsimile 1983)
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Dietz bruger som En ny håndbog og Christiem Pedersens salmebog 1533 stadig dobbelt
betegnelsen "Psalmer oc lofsange", både i titlen og i forordets tekst. Desuden opfordrer han læ
serne til at påpege de fejl og mangler, de måtte finde i salmebog og salmebogstillæg "paa thz att
HERRENS loff thes ydermerer kunde formeres / och forøgis / Och wy motte vdi kierlighed til
wor neste thes krafftigere optendis oc opueckis / Thet vnde oss Gudt alle AMEN." Smukkere kan
det ikke siges i en udpræget kommerciel salmebogsudgivelse, der først og fremmest sigter på at
fa solgt det indtil da usolgte oplag af den eftertrykte salmebog fra 1529

Peder Palladius' forord
I 1550'eme skriver Sjællands biskop Peder Palladius nogle forord til salmeudgivelser både af
ham selv og af andre. Det ældst bevarede er forordet til En Ny euangeliske Rimstaack fra 155419.
Der er tale om et forord til en religionspædagogisk udgivelsen, hvorfor det er stilet til "alle sog
nedegne vdi Sielands Stict", som han pålægger at lære de børn, de har ansvaret for i sognene, en
ny rimstok, dvs. huskevers til alle årets søn- og helligdage, sådan at børnene ikke alene kunne
lære rækkefølgen udenad, men også de evangelier, der skulle prædikes over. Der fandtes lignen
de huskeremser for alle årets dage, de såkaldte Ciceo Janus'er20. De var nødvendige at kunne for
den illitterære del af befolkningen, for at de kunne holde styr på kalenderne og de dage og tider,
som ikke mindst landbrugets arbejde året igennem fulgte. På samme måde skulle denne nye
evangeliske rimstok gøre det muligt at holde styr på kirkeåret og dermed de evangeliske beret
ninger, som hørte til de enkelte søndag, og som i praksis sammen med epistlerne til de samme
søndage udgjorde de flestes kendskab til Det nye Testamente. Peder Palladius fortæller, hvordan
han som ungt menneske og elev i Ribe latinskole kom til kort over for sin gamle far, Esbem Jen
sen, der selvom han ikke kunne læse, kunne kirkeårets søndage og deres evangelier udenad tak
ket være den gamle rimstok, der tilmed stammede fra tiden før reformationen. I forlængelse af
rimstokkens oversigt over kirkeår og evangelier lå salmerne, som det også var degnenes opgave
at lære børnene og de unge i det omfang der var nødvendigt for at de kunne deltage i gudstjene
sten og i øvrigt vide, hvad evangelisk kristendom gik ud på. Den nye, evangeliske rimstok,
"Christus indtil Hierusalem red", kunne, som Peder Palladius gør opmærksom på, ikke alene
fremsiges, men også synges på melodien til Luthers kendte og populære julesang "Aff himmelen
høyt komme wi nu her". Et eksempel på, hvor centralt sangen stod i tidens pædagogik.

18 Om tilblivelsen af Nogle nye Psalmer oc Lofsange (Dietz) 1536, se Niels Knud Andersen 1972
19 En Ny Euangeliske Rimstaack / Om Syndagers oc hellige dagers Euangelier / om Aarit for vngt Folck. 1554. Se:
Peder Palladius' Danske Skrifter bd. 3, udg. v. Lis Jacobsen 1916-18, s. 137 ff.
20 Se Thomissøns Salmebogs Cicio Janus, Den danske Psalmebog (1569) pag. a ij v ff.
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Sammen år, 1554, udgav Peder Palladius tre salmer af Arvid Pedersen som en nytårshil
sen til latinskoledisciplene og studenterne ved universitetet, både dem, der var blevet i byen, og
dem, der var rejst at sted for at undgå den pest, er på det tidspunkt hærgede i København21.1 om
talen af Arvid Pedersen fortæller Peder Palladius om ham, at han havde været i Wittenberg i
midten af 1520 og der siddet under Luthers kateder, en slet skjult hentydning til hvor vigtigt det
var at udnytte sin tid som studerende optimalt. I denne forbindelse kunne man ved at læse og
synge rette, evangeliske salmer som Arvid Pedersens forene det nyttige med det behagelige, ikke
alene til glæde for sig selv, men også til glæde for andre, som Palladius siger til sidst i forordet:
"Kære Børn saa annamer disse Christelige Sange oc siunger dem ocsaa faar andre / at Gud kand
disydermere bekendis / loffuis oc Prisis i vor Danske tungemaal". De to forord ligger i god for
længelse af hinanden. Sangen er stadig som i reformationens første år et vigtigt om ikke det
vigtigste pædagogiske redskab i evangeliet tjeneste.
Senere samme år, 1554, sendte Peder Palladius en julehilsen, denne gang til "alle Sogneprester i Danmarckis oc Norgis Riger"22. Salmen er skrevet og udsendt til trøst for de præster,
der føler sig trængt af "det Babyloniske Horfolck / voldsmend / oc andre Wgudelige halse / som
icke mere maa lide Guds ords tienere eller Guds fattige Faar / end som de wgudelige Hedninge
maatte lide Guds folck i det Babylonske fengsel". Hvem der her præcist er tale om, siges ikke,
men det er tydeligt, at salme og forord er skrevet til præster, der har brug for både hjælp og trøst.
Det koster at forkynde evangeliet. Det gjorde det i reformationens frembrudsår, og det gør det
stadig, selvom fjenderne, de babylonske horfolk osv., næppe mere først og fremmest er katolske
traditionalister, men snarere uforstående bønder og borgere og herremænd. For Peder Palladius er
der en profetisk sammenhæng mellem Bibelens profetiske hændelser og samtiden, en profetisk
sammenhæng, som salmerne, både de bibelske og de nye, samtidige, er i stand til at forløse for
brugere og tilhørere. Palladius præsenterer salmen og salmegenren som både det bibelske og det
samtidige hermeneutiske omdrejningspunkt i en aktuel-evangelisk kontekst. Salmesangen har
stadig for ham den samme eksistentielle dynamik som den havde for de første reformatorer. Det
samme er tilfældet i den indledning, Palladius giver sin gendigtning af Salme 73, "Sandelig gud
er Israel god oc naadig"23, der ligeledes stammer fra 1554.
Peder Paladius skrev i slutningen af 1550'eme et par forord til andres udgivelser. Først til
Erasmus Lætus' udgave af de gammeltestamentlige salmer efter Christian 3.s bibel til tilføjelse af
21 Tre Merckelige Sange /som den lerde Mand her Amid Persen paa Borenholm / haffuer screffuit / oc Docter Pe
der Palladius haffuer offuerseet oc ladet prente / Københaffns Peblinge til Nyt-Aars gaffue M.D.L.iiii. Se: Peder
Palladius ’ Danske Skrifte, bd. 3, 1916-18, udg. v. Lis Jacobsen, s. 164 ff.
22 Den CXXXVII. Psalme / Superflumina Babylonis etc. Vdset paa danske / alle fattige fortrengde Chris tne til
Saligheds trøst oc husualelse.... M.D.liiij .’’Hen hos Balylonis flod”, Se: Peder Palladius ’ Danske Skrifter, bd. 4,
1919-22, udg. v. Lis Jacobsen, s. 369 ff
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Luthers summarier til hver af salmerne24. Udgivelsen skulle erstatte Georg Schmaltzings Dauids
Psalter giord wdi Bøner fra 1533. Palladius skriver i sit forord meget afvisende om Schmalt
zings bog og meget anerkendende om Lætus', der ikke bringer salmerne i bønneform, men i de
gængse oversættelser. Derved far læseren ikke alene en bønnebog, men også en takke-, trøste-,
profet- og lærebog. Han håber, at "den Menige mand vilde venne sig til / daglige at bruge aff
Hierte oc Mund / disse Kong Dauids Psalmer i steden igien / for de mange / store / skendige oc
blodige Heder oc Bander / som Gud almectigste gruselige oc offuer maade foirtømis met." Palladius’ tankegang ligger i forlængelse af Frands Vormordsens fra 1529 (Vormordsen var i mellem
tiden blevet den første evangeliske biskop, eller rettere superintendent, i Lund) og svarer nogen
lunde til, hvad man siden havde kunnet læse i de danske salmebøgers forord.
To år efter skrev Peder Palladius sit sidste salmebogsforord i den nyudnævnte islandske
biskop Gisli Jonssons samling salmer oversatte af ham til islandsk25. Palladius glæder sig over, at
man nu "paa Islands maal" kan få "Hellige sang / oc aandelige Viser / til den Meninge mands
vnderuisning / trøst oc husualelse", og han tilføjer: "Som ieg haaber at det fromme Klerkeri paa
Island icke forsømmer ath siunge læsse oc scriffue disse Psalmer / och de som min fromme her
Morthen Eynesen lod vdsette til gaffhs / og til Guds ære". Salmerne skal efter Palladius mening
udfylde samme rolle i Island som i Danmark. De skal som hellig sang (dvs. som salmerne i Det
gamle Testamente og de tre cantica i Det Nye) og som åndelige viser imødekomme folks behov
for undervisning, trøst og husvalelse. Også her er Palladius' formuleringer i god overensstemmel
se med hvad man har ment om salmer og salmesang siden man 30 år tidligere begyndte at synge
danske salmer ved de reformatoriske gudstjenester i Malmø og Viborg.

Den danske Psalmebog (1569), Hans Thomissøns salmebog
Hans Thomissøns salmebog, Den danske Psalmebog, fra 1569 repræsenterer den fulde udfoldel
se af den reformatoriske salmesang i Danmark. Ikke alene er alle de væsentlige tekster fra gen
nembrudsårene og årene derefter med sammen med en stor mængde salmer, tyske i oversættelse
og danske, fra hans Thomissøns egen samtid, også melodisiden er fuldgyldigt med, idet alle sal
mer har melodianvisninger, enten i form af melodistemmen i fornemt nodetryk, eller i form af
henvisninger til andre salmers melodier, som de pågældende salmer kan synges på.

23 Den LXXIII. Psalme ... ’’Sandelig Gud er Israel god oc naadig”, sst. s. 373 ff.
24 Dauids Psalter met Doet: Mart: Lutheri Summarier... (1556), Se: Peder Palladius' Danske Skrifter bd. 4, 191922, udg. v. Lis Jacobsen, s. 119 ff
25 At Gudz loss meigi cetiid aucmazt w medal Kristinna ... 1558. ’’Peder Palladius / Til den fromme Her Gilbert
Super intendent i Skalholt sticht paa Island.” Se: Peder Palladius' Danske Skrifter Bd. 4, 1919-22, udg. ved Lis
Jacobsen, s. 289 ff.
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Thomissøns salmebog er forsynet med først et kalendarium som forgængerne, og sidst en
gennemgang af højmessen og en række specialregistre før den alfabetiske indholdsfortegnelsen,
et anbefalende hyldestdigt af Anders Sørensen Vedel og en fyldig kolofon af bogtrykkeren, Laurentz Benedicht. Efter kalendariet indledes salmebogen af et dobbelt forord, først en nyoversæt
telse af Luthers forord fra Wittenberg-korsangbogen fra 1524 og derefter et noget længere forord
af Thomissøn selv.
Det er overraskende, at Thomissøn sætter en nyoversættelse af det 45 gamle Lutherforord som indledning til sin salmebog26. Det kan ikke alene skyldes Thomissøns veldokumente
rede interesse for fortiden, det skyldes utvivlsomt også den høje vurdering af den klassiske wittenbergske teologi, der var kendetegnende for Frederiks 2.s kirkepolitik.
Der er tale om en langt mere ordret oversættelse end de tidligere oversættelser i En ny
håndbog og Christiem Pedersens Malmø-salmebog. Det er derfor med fuld ret, fortalen nu i
modsætning til tidligere har faet Luthers navn med: "Doctor Morten Luthers fortale". Luther har
nu fået en autoritativ for ikke at sige kanonisk betydning, som han ikke havde i reformationens
første år, hvor han blev opfattet som den store inspirator, der forløste det, der lå i tiden. Det var
først senere med den officielle indførelse af reformationen 1536 og den konsolidering, der fulgte
i årene derefter, Luther blev indbegrebet af den reformatoriske teologi, hvorfor det nu var hans
navn, der borgede for den rette evangeliske teologi og ikke omvendt, som det havde været tilfæl
det før 1536.
Selvom der er tale om en i det store og hele ordret oversættelse, er der en række mindre
afvigelser. I lighed med de første oversættelser af forordet, er det ikke alene profeter og konger,
men også "gudfryctige Mends oc Quinders exempel" der henvises til i Det gamle Testamente. I
afsnittet om salmernes firstemmige udsættelse er det Thomissøns ønske, at de må blive udsat
firstemmigt, hvad de ikke var endnu i dansk sammenhæng. Som gammel skolemand har han
vidst, hvad han skrev om, ligesom han sikkert har ærgret sig over, at man endnu ikke kunne i
Danmark, hvad man 45 år tidligere kunne i Wittenberg. Lidt senere kalder Thomissøn boleviserne "forgifftige", ligesom han bemærker, at firstemmigt udsatte salmer ville kunne "faa orsag til at
offuergiffue dem [dvs. boleviseme] oc skillie sig aff met dem". Lidt senere bemærker Thomissøn
med en god portion ironi om de sværmere, der forkastede musikken sammen med de øvrige kun
ster, at de "dog ville siunis megit Aandelige".

26 Sst. pag c v v ff.
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Den største forskel til Luthers forord fra 1524 er indføjelsen af et centralt afsnit ffa Luthers forord til Babsts salmebog ffa 1545 . Det drejer sig om fortalens andet afsnit, hvor Luther
taler om lovsangen i og på baggrund af Det nye Testamente. Luther begynder sit forord med at
omtale lovsangens trange kår under lovens fortegn i "das alte / faule / vnlustige Testament" i
modsætning til Det nye Testamente, hvor "Gud haffuer jo giort vort hierte / sind oc mod lystigt
oc glad / ved sin elskelige Søn som hand gaff for oss til en Genløselse fra Synden / døden oc
Dieffuelen." Efter omtalen af gudstjenesten og lovsangen i Det nye Testamente fortsætter Luther
med at glæde sig over, at mennesker nu bliver hjulpet til "soleher freude des glaubens" gennem
salmebøger som den der her nu er udgivet af Valentin Babst, der er den diametrale modsætning
til den romerske pave ("Bapst"), "der nichts denn heulen / trawren vnd leid in aller welt hat angerichtet". Resten af forordet benytter Luther til at korrigere et par misforståelser, først, at det skulle
være ham, der havde forfattet salmen "Nu last vns en leib begraben", som hans gode ven Johan
nes Weis faktisk havde skrevet, dernæst at man i "Aus tiefer not schrei ich zu dir" havde ændret
"dich flirchten" til "sich furchten", hvilket var fatalt, da det er Gud og ikke mennesker, heller ikke
sig selv, man skal ffygte.
I sit eget forord28 omtaler Hans Thomissøn først salmesangen systematisk-dogmatisk med
udgangspunkt i Paulus' udtalelse om salmesangen i kapitel 3 i brevet til menigheden i Kolossæ.
Overskriften er "Guds ord": "Lader Christi Ord bo rigelig iblant eder / i all Visdom / Lærer oc
formaner eder selff met Psalmer oc Loffsange / oc Aandelige deilige viser / oc siunger for HERren i eders hierte". Det er vigtigt, at alle indbyrdes forkynder Guds ord. Samtidig er det altafgø
rende, at Guds ord bliver forkyndt, sådan at det bliver forstået, og ikke "wflitteligen met en forfengelig mundklammer ... lige som hine Papistiske Prester / Muncke oc Nunner fremsnurre deris
Læsning oc sang" som det var sket i den katolske tid. I stedet skulle forkyndelsen og tilegnelsen
af Gud ord være sådan, at man "i all Visdom skulle Christi ord anamme oc beholde". Dette kun
ne ske ved en tilegnelse af, "huem oc huad" Kristus er, hvad han ville med mennesker, og hvad
han led for menneskers skyld. Altafgørende er, "at Guds Søn som er Faderens LOGOS / det er /
euige Ord oc talende person / vil ved dette liudelige oc mundelige ord (som predickis / høris oc
trois) vere krafftig vdi oss (som det høre / lære oc tro / oc i vort leffhit effterfølge) oc giffue oss
sin hellig Aand." Endelige anfører Thomissøn, at "det er icke den ringeste maade til at rigelige oc
Christelige bruge / øffue / formere oc beuare Guds Ords salige kundskab iblant oss / at wi det
haffue met skøne Rim befattet vdi Psalmer oc Loffsange / oc Aandelige deilige Viser / som wi
skulle siunge for HERren aff hiertet".
27 Geystliche Lieder. Mit einer newen vorrhede D. Mart. Luth. (Se. D. Martin Luthers Werke. Kritische Gestamtausgabe. 35. bd. Weimar 1923, s. 476)
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I et mellemafsnit afslutter Thomissøn den principielle del af sit forord ved at sammenhol
de Guds Ord og musikken, der hver for sig ikke kan overvurderes, men som sammen gør den
åndelige sang til det uovertrufne udtryk for ordet som det lyder og som det høres. Der er meget
langt ffa de første salmebogsforords nedtoning af musikken og de øvrige kunster til Hans Thomissøns begejstrede omtale i sit forord i 1569-salmebogen. Det er tydeligt, at ikke alene Luthers
syn på kunsterne, ikke mindst musikken, er slået igennem efter 1536, men også reformatorernes,
herunder ikke mindst Philip Melanchtons positive vurdering af de klassiske humanistiske disci
pliner.
Umiddelbart efter den høje vurdering af musikken som humanistisk disciplin gennemgår
Thomissøn salmesangens historie, først i bibelsk sammenhæng i Det gamle og Det nye Testa
mente, både i evangelierne og i brevene. Derefter giver han en oversigt over salmesangens histo
rie i den kristne kirkes historie, idet han omtaler først de græske og derefter de latinske kirkefædre, der har udtalt sig om eller som har skrevet salmer "indtil Gregorius magnus ved det Aar etc.
600. stifftet Scholer til at oplære Vngdommen i Chorsang (som aff hannom bleff kaldit den Gre
gorian sang)". Gregor den Store blev højdepunktet, men også det negative vendepunkt i salme
sangens historie, idet den herefter blev mere og mere ufolkelig. Dels fortrængte sangen prædike
nen ffa gudstjenesten, dels skulle der ffa år 666 (Dyret fra jordens tal, Joh.Åb. 13,18 !) udeluk
kende synes på latin og ikke længere på folkesprogene i kirkerne, dels betød "saadan Chorsang
oc skraalen i Kircker oc Kloster vnder Paffuedommit" på et sprog, som menigheden ikke forstod,
at gudstjenesten blev udvendig og ufolkelig. Det positive vendepunkt kom med Morten Luther,
idet Gud begyndte "iblant andit gaat at lade ved hannem dictis skøne tydske Psalmer oc Aandelige Viser", hvilket siden mange andre også gjorde både i Tyskland og i Danmark "paa det at Guds
børn kunde bekiende / loffue oc prise Gud met Psalmer paa deris egit maal / som de forstaa."
Efter denne verdenskirkehistoriske gennemgang vender Thomissøn sig til den re
formatoriske salmesangs historie i Danmark. Først omtales den ældste reformatoriske salmesangs
historie ffa den første evangeliske og dansksprogede gudstjeneste 1. juni 1527 i Malmø over ud
givelsen af den første salmebog 1528 til udgivelsen af Thomissøns egen salmebog 1569. I for
bindelse med sit salmebogsarbejde fortæller Thomissøn hvordan han som latinskolerektor i Ribe
ffa 1557 begyndte at samle salmer, både tekster og melodier til brug for sangundervisningen i
skolen og elevernes sangtjeneste i kirken, et arbejde, som hans fader, provst Thomas Knudsen i
Hygum havde hjulpet ham med i Ribe-tiden, og som han fortsatte, da han 1561 var blevet sogne
præst ved Frue Kirke i København. Samtidig han gør rede for de principper, han lagde til grund
for redaktionen af den officielle danske salmebog kongen, Frederik 2. pålagde han at udgive.
28 Sst. pag. c vii r ff
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Salmebogen er lagt sådan til rette, at der er melodi til alle salmetekster, at der kun er en version
af hver salmer, og at det er den version, der har været brugt i København, dvs. Frue Kirke, der er
valgt ("paa det at andre / for enighedens skyld / ocsaa samme Noder og fordanskelse bruge kun
de")29. Salmerne er i øvrigt rubriceret ikke efter gudstjenestens eller kirkeårets forløb, sådan som
man til dels havde gjort i de tidligere danske salmebøger, men "under vor Christendoms HoffuitArtickler" for at "mand dissbedre kunde finde de Psalmer / som komme offuer eens met huer
synderlige Høytid eller den dags Predicken." Med hensyn til det teologiske indhold har den wittenbergske teologi været retningsgivende, og som sikkerhed for at det er denne normgivende
evangeliske teologi, der findes i salmebogens salmer, er deres forfattere nævnt "til it vidnisbyrd /
end oc for vore Effterkommere / at wi vdi Danmarckis oc Norriges Riger predicke samdrectelig
bekiende oc anamme den sande Euangeliske lærdom i Kircker oc Scholer / lige som den vdi den
Vittembergiske Kircke oc Schole lærdis aff Doctor Morten Luther / Philippo Melanthone / oc de
andre merckelige Mend / oc endnu læris / Gud være loffuit."
Efter et ønske om, at salmebogen må blive brugt flittigt og gudfrygtigt i brugernes
kirker, skoler og huse, opregner Hans Thomissøn 8 grunde til således at bruge salmerne og sal
mebogen flittigt og gudfrygtigt:
1) til at love og prise Gud
2) til at lære, fremme og bevare Guds ord, fordi ”Rim oc Sang læris snart met lyst / oc
kunde best ihukommis. Om obembare Predicken end bleff forbøden / om alle gode Euangeliske
bøger bleffue brende oc sønderreffhe / dog kand den forstand som ved gudelige Viser er indgrod
i hiertet / icke saa snart bortryckis". Thomissøn havde hele sit liv levet i konfessionskrigenes tid
og vidste, at det var realistisk at skrive, som han her gjorde.
3) til at motivere til bod, gudstro og bøn
4) til at "fordriffue sorrig aff it sorrigfult hierte / oc bekomme ret Aandelig glæde oc trøst
i liffs oc døds nød"
5) til at bekende Gud åbent for "alle Menniske / for Engler oc Dieffuele."
6) til at motivere børn og unge til at kende og prise Gud
7) til at "locke Guds hellige engler til eder / oc til at bortdriffue de onde Aander Dieffuele
fra eder"
8) til at forhindre og aflægge "hine slemme Papistiske Sang / Boleuiser oc andre forfengelige / Wgudelige / wnyttige oc forargelige Viser"
Det er tydeligt, at det er kirkemanden såvel som skolemanden, der her fører ordet. Syns
punkterne er spændende, omfattende, nærmest holistiske, og her formuleret af en mand, der
29 Vor Frue Kirke i København var ved kongebrev af 13. januar 1568 netop blevet landets liturgiske normalkirke.
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sammen med sin kirke virkelig tror på det, han siger, samtidig med at de er udtryk for et - offici
elt - kirkeligt og religionspædagogisk program, der ikke - ud ffa sin tids forudsætninger - er
formuleret mere professionelt på dansk.
Thomissøn slutter sit forord med en bøn om, at Gud, kongen, rigernes råd og anden øv
righed, lærerne ved universitetet og rigernes skoler og kirker sammen med bøm og efterkommere
må lovsynge Gud med sådanne kristelige sange, at Guds navn må holdes helligt og Guds vilje må
ske her på jorden, sådan at "wi i det euige liff kunde findis / oc der tilsammen met de hellige
Engler oc andre Guds helligen loffue oc prise Gud / met euige oc waffladelige Loffsang."
Salmebogen slutter efter den alfabetiske indholdsfortegnelse med et latinsk hyldestdigt af
Hans Thomissøns elev fra Ribe latinskole, Anders Sørensen Vedel. Dette digt er skrevet som
typisk humanistisk digt med inddragelse af antik mytologi og retoriske strukturer, hvorved det
svarer mere til billedrammen omkring titlen på salmebogens titelblad, end til salmemes kristne,
retoriske teologi.
Sidst skriver bogtrykkeren eller forlæggeren Laurentz Benedicht meget anerkendende om
Hans Thomissøns redaktionsarbejde, ligesom han anbefaler sig med sit trykke- og udgiverarbej
de.
Hans Thomissøns Salmebog blev i den efterfølgende tid normgivende for dansk-norsk
salmesang. Det var et prestigeprojekt, der skulle vise udlandet, både tyskere og - måske især svenskere, at dansk salmesang og danske salmebøger var på internationalt niveau. Projektet lyk
kedes for så vidt som det er den mest professionelt redigerede og udstyrede salmebog, der over
hovedet er udgivet i Danmark Man kan siger, at projektet næsten lykkedes for godt, da Den dan
ske Psalmebog hurtigt viste sig at være for omfattende og for dyr til dagligt brug, sådan som de
to følgende salmebogsudgivelser, Jespersens Graduale ffa 1573 og Reravs salmebog ffa 1575
hver på deres måde viste det.

Gradval. En Almindelig Sangbog (1573) Niels Jesperssøns Graduale
Niels Jespersens graduale, Gradval. En almindelig Sangbog (15 73)30 er et godt eksempel på den
kirkelige og teologiske ensretning, der fandt sted under Frederik 2. Den standardisering af kirke
livet, der allerede kan fornemmes i Hans Thomissøns salmebog fra 1569, er gennemført i Niels
Jespersens graduale, der udkom 4 år senere. Allerede i gradualets titel viser viljen til ensretning

30 GRADVAL. En almindelig Sangbog / som Høybaame Første oc Stormectige Herre / Her Frederich den Anden /
Danmarckis Norgis Wendis oc Gottis Konning ec. Haffuer ladet Ordinere oc tilsammen scriffue paa Latine oc Dan
ske / at bruge i Kirckeme / til des ydermere andectighed vdi Sang oc Ceremonier / effter Ordinantzens lydelse. Ved
Niels Jesperssøn / superintendent vdi Fyens Stigt. Prentet i Kiøbnehaffn / aff Laurentz Benedicht. 1573. Cum gratia
et priuilegio serenissimæ Regiæ Maiestatis. (udg. i facsimile 1935 og 1986)

265

sig med bemærkningen om at det skal bruges "i Kirckeme / til des ydermere endrectighed vdi
Sang oc Ceremonier / effter Ordinantzens lydelse". Efter titelblade følger først et brystbillede af
Frederik 2. med titler og valgsprog ("Mit haab til Gud allene") og rigsvåbenet, sådan som det
også findes i Thomissøns salmebog. Først derefter følger gradualets to forord, først kongens,
Frederik 2.s og derefter udgiverens, superintendent (biskop) Niels Jespersens.
Frederik 2. - eller den af hans embedsmænd, der har ført pennen - indleder sit forord med
at konstatere, at Kirkeordinansen fra 1537 (1539) ikke havde betydet den ensartethed i den kirke
lige praksis hverken i by eller på land, som det havde været hensigten. Tværtimod har kongen
erfaret, "at alleuegne her vdi Riget / sig begiffuer stor Wenighed met Ceremonier och Sang / vdi
Kirckeme" med den virkning, at den kristelige religion ikke var blevet befordret og forfremmet
som det var kongens ønske, den skulle. Grunden har været, at "en part aff Sognedegne icke sig
beflite / at bruge / oc ved macht holde / Thend ordentlige Sang / som vdi Ordinantzen / til sin
bestempte tid / beramt er / Allevegne vdi Kirckeme at skulle siungis. Men mere effter theris egen
lyst / vden aid forskiel / siunger huad thennem gott tyckis och først forekommer." En anden
grund er manglen på "Gradualer och Sangbøger / som ordentlig oc Rett er / Effter huilcke Sangen
skickeligen och tilbørligen holdis kand." Da den sidste grund i høj grad var årsag til den første,
havde kongen beordret Niels Jesperssøn til at redigere det foreliggende graduale, som universitetsteologeme derefter har gennemgået. I gradualet "findis at være beramt / huad Sang / thet
gandske Aar igennem / aff alle Sognedegne i Kiøbstedeme och paa Landsbyerne offuer alt Riget
/ til huer thid / her effter holdis och siungis skal". De kirkelige myndigheder har herefter som
opgave at tilse, at degnene bruger gradualet, da der ikke tilstedes dem "nogen anden Sang at bru
ge / som til Messen hører / end som fomenffnde bog indeholder". I virkeligheden er det først
Jesperssøns graduale, der gør det muligt at ensrette salmesangen i de danske kirke. Når man ser
på indholdet af danske salmer i gradualet er der tale om et beskedent udvalg af de salmer, der fire
år tidligere var optaget i Thomissøns salmebog. Ret beset var den påbudte ensartethed et forsøg
på at etablere en realistisk, men til gengæld obligatorisk laveste fællesnævner for dansk salme
sang og dansk folkelig reformatorisk bevidsthed. Det var de salmer, folk lærte udenad - og som
degnene havde ansvaret for, at de lærte - der, j ff. Thomissøns forord, sikrede den reformatoriske
teologis gennemslagskraft og stabilitet i befolkningen.
Efter kongens forord fulgte Niels Jesperssøns noget længere kirkeligt-teologiske fortale,
der er stilet til "Alle Fromme oc Gudfryctige Prouster / Sogneprester / oc menige Kircketienere
vdi Danmarckis Rige". Gradualet var en hjælp til det daglige kirkelige og gudstjenstlige arbejde
og derfor rettet til dem, der skulle forestå dette arbejde. Efter en indledning, hvor Jespersen un
derstreger, at Guds ord er kirkens centrale gode, fortsætter han med ligesom Thomissøn, men
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mere kortfattet at gennemgår hvordan sangen altid har været først det jødiske folks, siden kirkens
kendetegn. Efter pavedømmets misbrug af den kirkelige sang havde Gud nu igen af sin nåde
gennem "Gudffyctige oc retsindige Lærere" opvakt den rette kristne salmesang.
Efter at have henvist til Paulus' udtalelser som "Psalmer oc Loffsange oc aandelige Viser"
opregner Jesperssøn tre grunde til at synge salmer, 1) at "teckis oc være Gud behagelige", 2) at
"alle hellige Sang oc Ceremonier i Kircken" skulle være "for den endelige Sag ordineret oc indset
/ at de Vankundige skulle der ved læris oc vennis til Gudffyctighed", og 3) at "Psalmer oc Aande
lige Loffsang findis da at bliffue ret Guds dyrckelse oc tieniste (ved huilcken Gud kand æris)
naar de forhandles oc skee vdi Christj naffn." Modsætningen til denne "rette oc Christelige Brug
og øffuelse" af salmer og åndelige lovsange var romerkirkens "forfengelige Skraal oc Mund
klammer vdi Kircken / huor hiertet icke følger met". Hvor vigtig den reformatoriske rette kristne
salmesang er, skal man dog sørge for at "Guds ords lydelige Predicke Embed met Sacramentemis
tilbørlig forhandling kand nyde sin tid" og ikke "ved formegen Sang eller andre ceremonier blif
fue forhindret".
Jesperssøn har herefter flere betragtninger om nødvendigheden af den rette balance i
gudstjenesten, idet han henviser til romerkirken som et eksempel til skræk og advarsel. Idet han
henviser til Paulus (l.Kor. 14) slår han fast, at alting "end oc vdi Sangen" skal gå skikkeligt og
ordentligt til i en kristen menighed, både i kirken og i skolen. Men for at det en gang for alle
"findes nogen god middel oc lempe / til at raade hine sersindige Sognedegne oc andre Kircketienere / som her vdi skyld findis at haffue / at der icke alleuegne vdi Kirckeme holdis en Form oc
endrectig skick paa Sang oc Ceremonier effter Ordinantzens liudelse. Da siunis det jo fornøden /
at der ordineris oc faarscriffuis alle Sognedegne / en ret oc nyttig Sangbog vdi Kirckeme / som
skulle indeholde den gantske Aars sang / baade paa Latine oc Danske / saa meget som til Messen
hører / huer Sang til sin tid ordentlig bestemmit / effter huilcken Sognedegnene kunde vide sig at
rette." En sådan bog har kongen befalet Niels Jesperssøn at "forfatte oc sammenscriffue / effter
den anuisning / som vdi Ordinantzen / paa hues Latin oc Danske Sang / som til Messen hører det
gantske Aar igennem / nocksom ordinerit oc faarescreffuit er / Oc alleuegne vdi denne gantske
Bog indsat de Sang og Psalmer huer til sin tid at siungis / huilcke vdi Kiøbnehaffhs Kircker / oc
mange anden steds ordentlig pleier vdi Messen at siungis: oc den Christen Menighed lengst er
beuaant met." Ligesom hos Thomissøn er det den københavnske praksis, der hos Jesperssøn er
normgivende for dansk gudstjeneste og salmesang.
Jesperssøn slår - ligesom kongen - fast, at der er salmerne til højmessen ("Messe Embe
det"), der er obligatoriske. Demdover kan sognedegnene efter eget skøn synge "de Danske Introitus oc Haleluia for Almues Folckis forstand", ligesom de for at vedligeholde deres egne latinske
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sprogkundskaber kan synge de latinske sange, der findes i gradualet. Hvis man til "den anden
daglige Sang vdi Kirckeme det gantske Aar igennem" har brug for flere sange end den, der findes
i gradualet, henviser Jesperssøn til Thomissøns 4 år gamle salmebog, "den Ny Psalmebog som
hederlig oc Høylærde Mand M. Hans Thomissøn haffuer Religionen til beste / met flijd oc god
forstand sammenscreffuit / oc eder alle til villie oc tieniste vdi tryck ladet vdgaa." Thomissøns
salmebog var en guldgrube for interesserede, men det var i Jesperssøns graduale, degnene og
præsterne fandt, hvad de havde brug for, på den måde de havde brug for det, i skolen til
udenadslæren og i kirken til kirkeårets gudstjenester med angivelse af, hvilke salmer der skulle
bruges til hver enkelt søndag.
Kongens forord, der mest har karakter af det kommissorium, Niels Jesperssøn skulle ar
bejde efter, er dateret 4. august 1565 og markerer således arbejdets begyndelse, Jesperssøns for
ord er dateret 1. juli 1573, Frederik 2.s 39 års fødselsdag.

En Ny Psalmebog (1575) Reravs salmebog
To år efter Jesperssøns graduale og 6 år efter Thomissøns salmebog udkom En Ny Psalmebog31,
som Rasmus Hansen Rerav havde redigeret efter henstilling fra Sjællands biskop Poul Madsen.
Poul Madsen havde konstateret, at kun meget fa private havde anskaffet Hans Thomissøns pre
stigesalmebog fra 1569 til stor skade for både det offentlige gudstjenesteliv og den private an
dagt. Derfor tog han initiativ til at der blev udgivet en salmebog, der ikke var dyrere, end at al
mindelige mennesker havde råd til at anskaffe den. Salmebogen var ikke selv forsynet med et
forord, men i forordet til En liden Bønebog32 fra 1575, som Rerav også have redigeret, og som
var beregnet på at skulle bindes sammen med En Ny Psalmebog, kommer Rerav også ind på til
blivelsen af den samtidige halvofficielle salmebog33.
Rerav skriver i dette forord, at i den salmebog, han efter "min gunstige Herris / hederlig
oc høylært Mands / Doctor Pouel Matssøns / Superintendentis i Sielands Stifft / mundelige befalning / oc hederlige Mands / Baltzer Kaussis / Borgeris oc Bogeførers i Kiøbenhaffh begiering /
haffuer corrigert til Prenten / oc der indsæt de besynderligste oc almindelige Psalmer / som stode
i de gamle Psalmebøger / oc nogle ny Psalmer", så mange som der nu var plads til, "for
Vngdommen oc den Menige mand / for fattige Scholebøm / oc andre som icke kunde formaa at
kiøbe den skøne store Psalmebog", som Hans Thomissøn nogle år tidligere havde udgivet. Al-

31 En Ny Psalmebog / met Calendario / Oc mange deylige Christelige Psalmer / skickelige tilsammen sæt / oc for
bedret... (1575). Se Jens Lyster ’’Reravs salmebog” (Hymnologiske Meddelelser 1976, s. 78-89 og Reravs salme
bog 1575. en alternativ halvofficiel billig salmebog for 400 år siden, sst. 1992, s. 152-165.
32 Se Jens Lyster 1976 s. 80 - 82
33 Se Erik Dal Hans Thomissøns salmebog 1569 - 1676. 1968, s. 39 ff.
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mindelige mennesker havde ikke råd til at købe Thomissøns salmebog, der i øvrigt var for stor til
at man kunne have den med, når man var ude at rejse, sådan at man "baade der aff kunde paamindis at tiene Gud: Oc met disse deylige Psalmer / Christi pinis Historie / euangelier oc epistler
oc andet saadant / kunde forløste sig / oc vordriffue Tidens kiædsommelighed / som Christus og
hans Disciple giorde / der de ginge til Emaus". I stedet for salme- og bønnebøger ser man nu des
værre, "at mange nar de skulle vandre / enten til Land eller vand / da kiøbe de sig Vgelspegels
Historie / Sigismunda" osv.
Salmebogen var stadig et vigtigt om ikke det vigtigte våben i det 16. århundredes religiø
se og moralske kulturkamp. Kulturkampen blev ført som en multimedieindsats. Salmerne blev
læst af den enkelte og læst op for dem, de var i nærheden. Salmerne blev sunget dels af den en
kelte til at fordrive tiden og gøre de lange dagsmarcher lettere. Melodierne hang i ørerne, ligesom
teksterne ikke var til at fa ud af hovedet - og hjertet - når er først var kommet ind. Dertil kom, at
flere af salmebøgerne var rigt illustreret med en lang række træsnit. Ikke mindst den sidste, folke
lige salmebog, som Rerav udgav i 1575 var forsynet med et væld af illustrationer, der som male
rierne og skulpturerne i kirkerne, både de førreformatoriske og de reformatoriske, åbnede udsynet
til Bibelens og kirkehistoriens på en gang tidsbestemte og evige verden.
Salmebogsforordene sætter salmebøgerne ind i deres tids- og brugssammenhæng. Salme
bøgerne var nødvendige håndbøger. Uden en levende folkelig salmesang kunne den reformatori
ske gudstjeneste ikke gennemføres, da salmesangen var det centrale udtryk for menighedens del
tagelse i gudstjenesten. I salmesangen var det menigheden og ikke præsten, der var gudstjene
stens menneskelige subjekt. På samme måde var det menighedens salmesang ugen igennem,
hjemme, ud over markerne, på arbejdspladserne og på farten, der erstattede den katolske tids hostier og kors, der blev båret gennem gaderne eller ud over markerne elle hang på væggene i
hjemmet. Det var enhver, der med sin salmesang, der var lært udenad og derfor kunne tages med
overalt, og ikke præsterne, der nu overalt etablerede det Gud-menneskelige nærvær. Det sted,
hvor den enkelte mødte Gud var nu ikke kun kirken og messeofferet, men hele sognet, principielt
hele verden. Det var nu folk, der tog deres salmer, deres bønner og deres Bibel med ind i kirken,
og ikke præsterne, der lod folk tage noget af deres og kirkens hellighed med hjem. Som Reravs
forord fra 1575, der ganske vist er skrevet til en bønnebog, men lige så godt kunne have stået i en
salmebog, er salmesangen er udtryk for den folkelige, i sidste ende demokratiske proces, refor
mationen satte i gang.
Salmebøgernes forord viser mere end deres salmer, hvordan den reformatoriske proces
forløb. I årene fra reformationens begyndelse i Danmark i 1527 til reformationens officielle gen
nemførelse 1536 vidner forordene om den evangeliske bevægelses frie udvikling. Alle vedkendte
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sig, at inspirationen kom fra Luther, det er da også hans salmer, der udgør hovedbestanddelen af
de første salmebøger, men man forholder sig frit til Luther som den store inspirator. Hans salme
bogsforord oversættes frit og selvstændigt uden at hans navn bliver nævnt. Den kendsgerning, at
forordet i En Ny Salmebog har overtaget Christiem Pedersens bearbejdelse af forordet fra En ny
håndbog så godt som uændret, er et væsentligt indicium for, at denne salmebog er blevet til før
den officielle indførelse af reformationen efteråret 1536. De forord, der findes i de salmebøger,
der er udgivet en menneskealder efter indførelsen af reformationen viser, hvor etableret reforma
tionen i mellemtiden var blevet. Det var ikke længere muligt at forholde sig frit til, hvad Luther
havde skrevet, hvorfor hans salmebogsforord nu blev oversat ordret til Thomissøns salmebog,
ligesom den wittenbergske teologi i både Thomissøns salmebog og Jesperssøns graduale har fået
normativ karakter, hvad den ikke havde i de første salmebogsforord, hvor den humanistisk
moralistiske tendens ikke er til at overse. Samtidig er både Thomissøns og Jespersens reverens
for kongen, Frederik 2., et tydeligt udtryk for, at reformationen ikke længere var en folkelig be
vægelse, men indgik som en del af det officielle politiske system, hvor man ikke mere samledes
til spontane gudstjenester med levende salmesang, men hvor præster og degne fik nøje instrukser
om deres opgaver i forbindelse med den landsdækkende ensretning af gudstjenesten og salme
sangen.
Salmebøgernes forord fortjener at blive læst igen som en nyttig tidshistorisk forudsætning
for studiet af reformationstidens salmer og salmebøger. Først og fremmest viser de, at det var
levende og stærkt engagerede mennesker, der ikke alene skrev og oversatte salmerne, men også
udgav dem og brugte dem så intensivt, at kun ganske få af de mange tusinde salmebøger, der
blev trykt og solgt, har overlevet til i dag.
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Geystliche gesangk
Buchleyn

Een ny håndbog

[Malmøsalmebogen
1533J

En Ny Psalmebog

Den danske Psalmebog

Luther og Joh. Walther (red)
[Klug (tryk)]
Wittenberg
1524

N.N. (red)
Ludwig Dietz (tryk)
Rostock
1529

Christiem Pedersen (red)
Christiem Pedersen (tryk)
Malmø
1533

N.N. (red)
Hans Vingaard (tryk)
København
1535

Hans Thomissøn (red.)
Laurentz Benedicht (tryk)
København
1569

Vorrhede Martini Luther.

Fortalen til lesseren.

[Forord]

Fortalen til leseren

Doctor Morten Lu
thers Fortale.

(1 - se nedenfor)

(1 - se nedenfor)

(1- se nedenfor)

2
DEt er tilbørligt oc Gud
tacknemmeligt

2
DEt er tilbørligt och Gud
tacknemmeligt

2
AT det er gaat oc Gud behageligt

1
DAs geystliche lieder singen / (1 - se nedenfor)
2
gut vnd Gott angeneme sey /

2
HWor got ock Gud tack
nemmeligt
A
thet erfromme oc Christelige
lessere /
1
att siunge oc lesse Psalmer oc
aandelighe /o/sange /

3
acht ich / sey keynem Christen verborgen /

1
at siunge Aandelige Loffsang/

3
3
Lader ieg meg tycke / att thet at alle christne
icke er manghe Christne vwitterligt.
1
siunge oc læse aandelige
Psalmer oc Loffsang

4
4
die weyl yderman nicht alleyn Effter thy thet haffuer wærid

3
at alle christne

3
er ingen Christen wuitterligt.

1
siunge oc læse aandelige
Psalmer oc Lofsang

7

7

hannem till loff oc ære

hannem til loff och ære

4
Som Propheteme Konger

4
Som Propheteme Konger

4
Effterdi at huer mand veed at

das Exempel der propheten
vnd konige

sige aff mange herlige Propheters oc Kongers /

10

een gammel seed
4
aff Konger / Propheter /
B

B

Widuer / gode gudfryctige
mend oc qwinner

Viduer oc andre Gudfrøctige
menniske giorde i forme tid

B
Viduer och andre Gudfryctige Item Gudfryctige Mends oc
menniske giorde i fordum tid Quinders
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C

C

naar han beuisde dem nogen
stor velgerning

Naar han beuisde dem nogen
velgerning

D

Saa giorde oc Israels børn
Gud stort loff oc ære der han
frelste dem aff den Egyptiske
oc Pharaonis mact oc treldom
/som der staar

D
Saa giorde oc Israels Bøm
Gud stort loff oc ære der han
frelste dem aff den Egyptiske
oc Pharaonis mact oc treldom
som der staar

18
Exo xv /

18
Exo. xv. /

E
Desligest loffuede oc Kong
Desligest loffuede oc Kong
Dauid Gud met Psalmer oc
Dauid Gud met Psalmer oc
harpelegfaar den store naade Harpeleg / for den store Naa
oc seyer som han gaff hannem de oc seyer som han gaff han
nem Der om staar och ludi
Der om staar oc ludicum v.
cum v. Deute. xxx. i Regum ii
Deut. xxxii i Regum ii / Esai
/
Esa. xii xvi xviii Ixvi och
xii xvi xviii Ixvi oc andre flere
steder Effter thi at vaare for- andre flere steder.
Effterdi at vore forfædre vaa
fedre vaare Gud saa tackre Gud saa tacknemmelige i
nemmelige i
E

5

5

5

5
ym allten testament

5
y thet gamle Testamente /
huilke /
C
strax nar Gud haffde bewyst
thennom nogen merckelig
welgierning /

6
(die mit singen vnd klingen /
mit tichten vnd allerley seytten spiel

KJ

Kl

det gamle Testamente

C
for sine velgerninger / hwor
megit mere

C
for sine velgerninger huor
megit mere

6
6
bør oss Christne da ath tacke
haffue siungit oc wærid Gud oc loffue hannem met Psal
mer och Loffsang
therfore tacknemmelige /
bode med Psalmer / aandelige
wyser oc lofsange.
18
Som ther staar Exodi. xv.

OJ

det gamle Testamente

D
Hwor the Israelske børn siun
ge Gud stor loff oc werdighed
/for then Egyptiske oc Pharaonis macht oc trældom han
haffde forløøst oc vndlid
thennom off
E
Desligeste then Kongelig
Prophete Dauid / som haffuer

6
med siungende och klingende
/ med dictelse oc alle honde
strengespil / oc besynderlig
med Psalmer siungit
7
oc prysit Gud______________

6
bør voss Christne da at tacke
oc loffue hannem met Psal
mer oc Lofsang

exempel i det gamle Testa
mente /

6
huilcke met Sang oc Klang /
met Psalmer / met Harper oc
allehaande Strengeleg

F
for then naade oc seier han
hannwm gaff/ Wdermere
ludicum. v. Denter, xxxij.j.
Reg. ij. Esa. xij. xvj. xxxviij.
Ixvj. oc andre mange slæder.
G
Effter thy att wore forfædre
haffue wærid gudfor syne
welgierninger y thet gamle
Testamente saa tacknemmelige. Hwor møgit meer bør oss
Christne (hwilke Gud haffuer
bewyst saa stor naade oc
vbegribelig barmhiertighed)
att være hannwm tacknemmelige

N>

£

H
siunghendis Psalmer oc lofsange bode med hierte oc
mund y thenne naadelige tyd.
wdi hwilken han haffuer oss
saa millelig anseet med syne
hellige ord oc naade / oc forløøst oss wdaff thet Pharaonis
oc Egyptiske fengsel oc træl
dom / thet er off dieffuelsens
macht oc syndzens trældom.

H
baade aff hw oc hierte for sin
store naade och miskundhed
som han haffuer giort oss I
det han haffuer frelst oss aff
dieffuelens mact / oc syndens
treldom / oc aff den store
vildfarelse som wi vaare for
vdi Oc vnt oss at wi mwe
høre hans egne ord oc Euangelium

H
baade aff hu oc hierte / for sin
store naade oc miskundhed
som han haffuer giort voss I
det han haffuer frelst voss aff
Dieffuelens mact Oc Syndens
treldom / och aff den store
vildfarelse som wi vaare før
vdi / Oc vnt voss at wi mue nu
høre hans egne ord oc Euangelium

(7 - se ovenfor)
7
Gott gelobt haben)

7
pleiede at loffue oc prise Gud
for sine velgierninger.

8

8

____

Demest er det oc obenbare /
at saadan en brug / besynder
lig

sondern auch soleher branch /
sonderlich
(9 - se nedenfor)
O

Q
met Psalmer /

mit psalmen

(10 - se ovenfor)

(10 - se nedenfor )

10
gemeyner Christenheyt von
anfang / leund ist.
11
Ja auch S. Paulus solchs 1
Cor. 14 eynsetzt /

11
Framdelisy t/ie/ ny Testamen
te'). Corin: xiiij. haffuer sancte Powel sielff saadant stichtet.

11
S. Pouel scref och der om i
det Ny Testamente i Corintior. xiiii

(10 - se nedenfor)

10
haffuer værit fra begyndelsen
vdi den menige Christenhed.

11
S. Pouil screff oc derom i det
Ny Testamente i Corintior
xiiii

11
Ja end ocsaa Sancte Pouel
haffuer saadant beskicket oc
befalet! 1. Corinth. 14.

12
Oc til de Celloser iii. ca. siger
han Lærer oc paaminder huer
andre inbyrdis met psalmer oc
Lofsange / oc aandelige viser
met naade / Oc siunger Her
ren loff i eders hierte met
tacksigelse /

12
Oc til de Colosser i det 3.
Capitel / befaler at siunge
Aandelige Viser oc Psalmer
faar Herren aff hiertit /

12
12
Oc til the Colossenser. iij.
vnd zu den Collossem gepeut Capi. biwder han thet saa
/ von hertzen dem Herm sin- sigendis /Lærer oc
gen geystliche lieder vnd
paaminder hwer andre indbyrdis med Psalmer oc lofPsalmen /
sange oc aandelige wyser/
med naade / siungendis Her
ren y eders hierte /

12
Oc til de Celloser iii ca. siger
han Lærer oc paaminder huer
andre indbyrdis met psalmer
oc Loffsnnge / och aandelige
wiser met naade / Oc siunger
Herren loffi eders hierte met
tacksigelse /

13
oc alt hwad y giøre med ord
13
Auff das da durch Gottes wort eller med gierninger /
vnd Christliche leere / auff
allerley weyse getrieben vnd
geiibt werden.
I
thet giører alt sammen wdi

13
Oc alt det i gøre met ord eller 13
Oc alt det i gøre met ord eller
gerninger /
Gerninger /

I
Det gører i vor herris lesu

I

13
paa det at Guds Ord oc den
Christelige lærdom kunde der
ved i mange atskillige maader
forhandlis oc øffuis.

Herrens lesu naffn / tackendis
Gudfader wid hanwm Til the
Epheser. v. Cap. bruger han
nogit nær samme ord. Item
Luce. j. finder tw hwor merckelig Christi benedide moder
Maria (opfylt med then helliaands naade) haffuer med
syn hellige lofsang Magnificat
/forhøyet Herren. Ther sam
me stæds haffuer tw Zacharie
spaadom oc lofsang / Luce. ij.
Englernis lofsang oc Simeonis
tacksielse / hwes textis ord
her besynderlig ind at føre
wilde wære for saare langt /
thy wil iegfor kortheds skyld
paa thenne tyd / gaa thennom
for ofuer. Ther fore fromme
lessere (brugendis saa mange
exemple /fodspor oc efftersiun / icke alleniste off thet
gamle / men ocsaa aff thet ny
Testamente)

Christi naffn / oc tacker Gud
Fader ved hannem Han bru
ger oc moxen de samme ord
til de Ephe. v. Luce i finder
dw oc huor merkelige iomfrw
Maria loffuede herren met sin
lofsang Magnificat Der staar
oc zacharie spaadom oc loffsang Oc Luce ii Englenis
lofsang Oc Simeonis tacksigelse

10
Derfore skulle oc alle
Christne

9
siwnge Psalmer oc loffsange
oc tacke oc lofTue Gud almegtiste med dem for sine
mange velgerninger

Det gører i vor herris lesu
Christi naffn / oc tacke Gud
Fader ved hannem / Han bru
ger oc moxen de samme ord
til de Ephe. v. Luce. i. finder
du oc huor merckelig lomfru
Maria loffuede Herren met sin
Lofsang Magnificat Der staar
oc Zacharie spaadom och
lofsang Och Simeonis tacksigelse

10
Derfore skulle oc alle Christ
ne

9
siunge Psalmer oc Lofsange
oc tacke oc loffue Gud aimectiste met dem for sine mange
velgerninger /
Gud haffuer jo giort vort
hierte / sind oc mod lystigt

oc glad / ved sin elskelige
Søn som hand gaff for oss til
en Genløselse fra Synden /
Døden oc Dieffuelen. Derfor
huem saadant tror/ den
kand icke andit end met lyst
oc glæde siunge oc tale her
om / at andre det oc saa
høre oc anamme kunde.
Men den som icke vil siunge
eller tale der om / dct er it
tegn til / at hand icke tror
det etc.
14
Derfor haffuer ieg met nogle
Andre

14
Dem nach hab ich auch /
sampt ettlichen andem /
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15
zum gutten anfang vnd vrsach
zugeben denen die es besser
vermugen /
16
ettliche geystliche lieder zu
samen bracht /

16
haffue wy her wdi een god
mening forsamlid nogre
Psalmer oc aandelige wyser /

16
Oc ære her nw mange sam
men sette aff dem

J
oc stadfeste met den hellige
J
oc ladit thennom merckelige scrifft
orenttit oc flittelig corrigeret /
med then hellige schrifft wel

16
16
Oc ære her nu mange sammen dictet oc tilsammen set nogle
Aandelige Viser /
sette aff dem /

15
at dem som dette bedre giøre
kunde / her met en god be
gyndelse oc Orsag giffuis
maatte:
J
och stadfeste met den hellige
scrifft

bewernid /
17
paa det ath Gudz ord oc
Euangelium / maa der met
fordis oc fremmis oss alle til
vor sielis hugsualelse /

17
das heylige Euangelion /
so itzt von Gottes gnaden
widder auff gangen ist / zu
treyben vnd ynn schwanck zu
bringen /

(18- se ovenfor)

17
17
paa det at Gudz Ord oc Euan- At det hellige Euangelium
gelium / maa der met fordis
(som nu aff Guds Naade er
og fremmis oss alle til vor
igen opkommit) kunde end oc
Siælis husualelse
saaledis komme paa Foden
igen / brugis / fordis / frem
mis oc beuaris.

(18 - se ovenfor)
18
das wyr auch vns mochten
rhiimen / wie Moses ynn
seym gesang thut / Exo. 15

18
At wi oc kunde berømme oss /
som Moses giør i sin Loffsang
/ Exod: 15.
(19- se nedenfor)
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19
Das Christus vnser lob vnd
gesang sey / vnd nichts wissen sollen zu singen noch zu
sagen / denn Jhesum Christurn vnsem Heyland / wie
Paulus sagt. 1 Cor 2.
20
Vnd sind dazu auch ynn vier
stymme bracht /

(19 - se nedenfor)
(19 - se nedenfor)

20
oc trycht meeste parten med
theris noder och slæmme /
hwor thennom bør att siungis
/
K
saa / att hwor the komme mwe
beholde theris rette (hone oc
melodic.
L
Paa thet att Guds ord oc Euangelium ther med motte
flittelig fordis oc fremmis oss

19
At Christus er vort Loffsang:
oc at wi ey skulle vide nogit
andit at siunge eller tale om /
end Jesum Christum vor Frelsermand. Som Paulus taler /1.
Corinth. 2.
20
Oc vilde ieg gierne /at disse
Sang kunde end oc settis oc
siungis paa fire stemmer /

alle til een siæls hugswalelse /
Ther med forhaabendis een
orsage wd att komme /

21
paa det

21
nicht aus anderer vrsach /
denn das ich gerne wollte /

(22 - se nedenfor)
(22 - se nedenfor)
(22 - se nedenfor)

22
die iugent /

23
(som dog skal vdi Musica oc
andre rette gode Konster opdragis) maatte haffue nogit til
at fordriffue

23
die doch sonst soli vnd mus
ynn der Musica vnd andem
rechten kunsten erzogen werden / ettwas hette /
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24
da mit sie der bul lieder vnd
fleyschlichen gesenge

24
att løsactige / syndige oc
vbeqwemrne bolewyser
M
(som ere ophoff oc grund til
møgen synd oc fwlhed)

25
los worde /

22
at Vngdommen

25
motte afleggis

24
Oc ath løssactige slemme
boleuiser
M
(som ære en aarsage till megen synd)
25
mwe affleggis

24
Oc at løsactige slemme Bole
viser
M
som ære en aarsage til megen
Synd
25
mue affleggis /

22
Och ath vnge folk oc børn
22
Oc at vnge Folck och Børn /
N
oc fortryckis. som ere (tess
vær) nw møget almenlige / Oc
att børn oc

24
hine forgifftige Boleuiser oc
kiødelige sang met /

25
oc saaledis faa Orsag til at
offuergiffue dem oc skillie sig
aff met dem.

22
vnghe folk

26
vnd an der selben stat ettwas
heylsames lemete / vnd also
das guete mit lust / wie den
iungen gepurt / eyngienge.

26
motte nw y thet stæd tilwenni s att lære

26
mwe nu i den sted venyes til
ath lære

0
O
psalmer oc Aandelige viser
Psalmer oc aandelige wyser / (som ære en begyndelse till
som ere een begyndelse oc
all ære och hellighed Ath de
rood til all hellighed / tuctiget icke all eniste siunge dem
oc godhed / Oc thennom icke wduertis met mwnden men oc
alsomeniste siunge vdwortis
saa induertis met hierted
med munden / men oc saa
indwortis med hiertet / tagen
dis ther aff een godforbædring /
19
19
Saa ath Christus maa all ene
Saa att Christus allene motte vere vor loffsang Som S.
wære wor lofsang / oc wy
Pouil siger ii Cor. vii ca.
inthit andet skulle wyde att
Oc at wi skulle inted andet
siunge eller tale en Christum vide ath siunge eller tale vden
lesum wor frelser mand alle- all eniste lesum Chrstum vor
ne.
frelsere /

27
Auch das ich nicht der meynung byn / das durchs Euangelion / soliten alle kunste zu

26
26
mue nu i den sted vennis til at Oc i deris sted maatte lære
lære
nogit som Gudfryctigt er til
deris Saligheds forfremmelse.
Saa at det gode kunde saa met
lyst aff Vngdommen (som
dog bør at haffue sin lyst)
anammis / oc i dem indplan
tis.
O
Psalmer oc Aandelige Viser
som ære en begyndelse til all
ære oc Hellighed At de icke
all eniste siunge dem vduertis
met Munden / Men ocsaa
induertis met Hiertet /

19
saa at Christus maa all ene
være vor Loffsang / som S.
Pouel siger ii. Corr. vii. Ca.
Oc ath wi skulle inted andet
vide ath siunge eller tale vden
all eniste lesum Christum vor
Frelsere /
27
Item / paa det at huer maatte
see/at ieg er icke i den mening / at alle Konster skulle

ved Euangelium forstørris
forgaa oc ødeleggis / som
somme Suermere (hulcke dog
ville siunis megit Aandelige)
faregiffue: Men at ieg vilde
gierne se / at alle Konster / oc
besynderlig Musica / maatte
forfremmis / oc tiene den som
dem giffuit oc forskaffit haffuer.
Derfor vil ieg oc haffue alle fromme Christne ombedit / at huer vilde lade sig
saadant vel befalde / oc hielpe
til at det maatte videre forbedris oc forfremmis / effter
som Gud hannem sin Naade
giffuer til at bekomme saadanne flere Sang. Den gantske Verden er dog /(diss
værre) alt formegit lad for
sømmelig oc skødisløss / til at
opdrage oc lære Vngdommen
/ at mand tør ey selff først der
til ocsaa Orsag giffue.

boden geschlagen werden vnd
vergehen / wie ettliche abergeystlichen fur geben / Sondem ich wollt alle kiinste /
sonderlich die Musica gerne
sehen ym dienst / des der sie
geben vnd geschaffen hat /
Bitte derhalben / eyn iglicher
Christ / wollt solchs yhm
lassen gefallen / vnd wo yhm
Gott mehr odder des gleichen
verleyhet / helffen foddem /
Es ist sonst leyder alle wellt
all zu las vnd zuuergessen die
arme iugent zu zihen vnd
leren / das man nicht aller erst
darff auch vrsach dazu geben.

28
Gott geb vns seyne gnade

29
Amen.

28
Ther till vnde oc forlene oss
alle sammen Gud fader syn
naade.
29
AMEN.

28
Det vnde oss alle Gud Fader
aff sin naade

28
Det vnde voss alle Gud Fader
aff sin Naade

28
Gud giffue oss sin Naade /

29
AMEN.

29
AMEN.

29
Amen.

Francesco Petrarca (1304-1374)
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SØREN SØRENSEN

Petrarca som salmedigter
Den italienske 1300-tals digter, Francesco Petrarca, sammen med Dante Alighieri og Giacomo
Boccacio de tre store i europæisk middelalder, er først og fremmest kendt for sine
kærlighedsdigte til den stort set ukendte, måske aldeles fiktive dame ved navn Laura. De fleste af
de udgaver der er tilgængelige for danske læsere, har i hvert fald indtil 2004 heddet noget med
Til Laura, Petrarcas sonetter till Laura, Sonettar til Laura eller rent ud Kårleksdikter,
henholdsvis på dansk, svensk, nynorsk og svensk igen.
Det er velbegrundet. Den store samling af digte på italiensk han arbejdede på lige
frem til sin død i 1374, Canzoniere eller som han selv næsten for beskedent kaldte den: RERUM
VULGARIUMFRAGMENTA, er uden tvivl den mest læste og mest efterlignede i europæisk
lyrik, citeret af både Christian Winther og Sophus Claussen, omtalt af Goethe og Conan Doyle,
kort sagt af hvem ikke.
Med titler der navngiver genstanden for digterens betagelse, forelskelse og kærlighed,
også når Winther anonymiserer hende Til Een, har hans efterfølgere taget tråden op fra den
erotiske side af Petrarcas rige poesi; vi ser da i europæisk lyrik at han navngives når digteren
hengiver sig til følelser af den art, hos Steen Steensen Blicher ligefrem som selveste kendetegnet
på kærlighedsdigtningen:
Sødt er det og, i Vaarens grønne Lund,
om Kjerlighed at høre Sangens Mund,
og føle sig henrykket over Jorden.
Vaucluses Fjeld fornam Petrarcha ’s Sang,
og, efter tusind Aar, dens Efterklang
skal tone vidt, fra Syden og til Norden1.
Men Blicher føjer netop Vaarens grønne Lund til, for siden Petrarca har naturbilleder og
elskovsudsagn hørt uløseligt sammen. Nogle forskere vil gå så vidt som til at hævde at han først
og fremmest var naturens digter og peger på hans uhørt detaljerede naturtroskab og hans
empiriske realisme2 og hans oplevelse af landskabet som en uudtømmelig inspirationskilde3.
Skal man søge efter umiddelbare spor af Petrarca, af at danske digtere har læst og
kendt og holdt af Petrarcas rige digtning (som de - med en lille snes udtagelser - har været
henvist til at læse på italiensk eller i tyske oversættelser), vil salmebogen næppe være den første
antologi man vil kaste sig over i forventning om at finde sådanne spor.
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På den anden side: de danske salmebøger (og i traditionen fra dem de norske) skiller sig
væsentligt ud ffa andre lutherske salmebøger ved deres åbenhed for alt lyst og stort hemeden, for
deres naturbilleder: B.S. Ingemanns drengeårsperspektiv, den storøjet-nærsynede optagethed af
havesneglen med hus på tyg og blomster fra Paradisets enge, den nordfalsterske
præstegårdshaves identifikation med Eden, Grundtvigs morgen i maj, når det grønnes, hans
enestående gengivelse af pinsevestenvindens legen med løvet, men det var ikke nogen romantisk
nyhed, Hans Christensen Sthen havde også det store kig ud gennem vinduet i studerekammeret
og så at dagen oprinder så vide/nu skinner sol over mark og kær, dengang, i 1589.
Det kan meget vel være udtryk for umiddelbare og umiddelbart inspirerende oplevelser,
ingen siger at det direkte eller gennem en mængde led hidrører fra en italiensk
trettenhundredetals digter, og det er beviseligt at Grundtvig tog afstand ffa ham og talte, dvs.
skrev nedsættende om ham4. Til gengæld kan man udmærket regne Ingemann blandt de mere
fremtrædende danske petrarkister, og Hans Christensen Sthen har formentlig læst ham godt og
grundigt, det gjorde lærde mænd i 1500-tallet, det kommer vi straks til.
Tidligere tider var tillige særdeles bevidste om at han også var en af fædrene til den
europæiske renæssance. Ved siden af det lyriske forfatterskab på folkets tungemål udfoldede han
et stort og gennem tre-fire århundreder overordentligt læst og drøftet forfatterskab på latin, og
gennem århundreder har forskningen tillagt ham en væsentlig andel i at udviklingen i Europas
åndsliv blev som den blev. Således er selve begrebet ’’middelalder” udgået ffa hans tænkning,
forestillingen om at antikken i sit hele væsen adskiller sig fra hvad der senere blev europæisk, og
først og ffemmest takket være indflydelsen fra kristendommen.
Genopdagelsen af græsk filosofi og videnskab skyldtes i høj grad hans indsats, og den
store vægt han tillagde læsningen af de oprindelige skrifter, har haft uvurderlig betydning for
humanismen og reformationen.
Han blev født i den italienske by Arezzo i 1304; hans forældre var politiske flygtninge fra
Florens - og delte således skæbne med Den guddommelige Komedies digter, Dante, ogi 1311
kaldtes hans far til pavehoffet i Avignon. Tolv år gammel blev han sendt på universitetet i
Montpellier, og fire år senere til det berømte juridiske fakultet i Bologna, men hele tiden var det
de romerske klassiske forfattere der optog ham mere end retsvæsenet. Efter faderens død i 1326
blev han økonomisk uafhængig, vendte tilbage til Avignon, og blev fa år efter knyttet til den
pavelige administration på hvis vegne han også foretager rejser rundt i Europa og indsamler
kostbare bogværker, så at han efterhånden samler sig et bibliotek der regnedes som Europas mest
omfattende privatsamling.
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Studierne af disse skrifter optog ham mere og mere, og i 1337 slog han sig ned i Vaucluse, og
derfra udgik ffa hans egen hånd også den strøm af skrifter der på kort tid sikrede ham europæisk
berømmelse, fagbøger og breve på hexameter på latin læstes overalt, de fornemme
kærlighedsdigte af dem der kunne italiensk. Paris og Rom kappedes om at digterkrone ham, han
foretrak Rom. Med skarpt formulerede digte greb han ind i den politiske debat, og som Birgitta
af Vadstena agiterede han ivrigt for at paven burde vende tilbage til Rom.
Fra 1353 arbejdede han som diplomat for forskellige italienske fyrster, og sine sidste år
tilbragte han i De euganeiske Høje uden for Padua med at gøre sine mange forskellige skrifter
klare til udgivelse, og her døde han 1374.
Erasmus af Rotterdam byggede efter adskillige sagkyndiges iagttagelser direkte videre på
Petrarcas ideer, og man har også villet hævde at Luther har kunnet finde støtte i den samme
ophavsmands ideer; på samme måde som lutherdommen 200 år senere kunne også Petrarca i sine
angreb på paverne i Avignon betegne dem som Antikrist, en tanke den københavnske slotspræst
Anders Sørensen Vedel med stor konsekvens fører videre i den rimede pavekrønike Antichristus
Romanus 1571. Grundlæggende er Petrarcas henvisning til studiet af oldtidens skrifter en central
forudsætning for den evangeliske reformation.
Særlig gennemslagskraft havde Petrarcas værker fået efter opfindelsen af
bogtrykkerkunsten, en teknisk landevinding der i sig selv udgjorde en væsentlig forudsætning for
udbredelsen af reformatoriske tanker.
I Italien, Spanien, Frankrig og England dyrkede man i 1400- og 1500-tallet med ivrig
hengivelse hans kærlighedslyrik, oversatte hvor det føltes praktisk, de 366 digte i Canzonieren,
efterlignede deres stil og motivkreds, men især de former han havde brugt: sestinen, canzonen,
balladen, men især madrigalen og sonetten.
Som form er sonetten med dens 14 vers og dens raffinerede rimstilling ABBA ABBA
CDE CDE igen blevet populær; Inger Christensen har nok haft en vis betydning, men de mange
digtere der i dag har taget sonetten til sig, har ikke bare skelet til hendes Sommerfugledalen 1991.
Hvis der findes nulevende der har læst Frederik Paludan-Miillers versroman Adam Homo, vil
vedkommende vide at Almas sonetter demonstrerer formens egnethed til religiøs refleksion.
Netop den religiøse refleksion var den første del af Petrarcas vældige forfatterskab
der fik en dansk sprogdragt, ikke sonetten. Det kan vel ikke udelukkes at meget præcise
undersøgelser kan bringe petrarkistiske spor for dagen i 1500-tallets folkeviser, en almindelig
fornemmelse af at de må være der, virker stimulerende, men her til lands var 1500-tallet ikke
den personlige, erotiske lyriks tid, som den var det i Frankrig og England, med Shakespeares
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sonetter som det formentlig bedst kendte eksempel. Hos os var tiden først og fremmest
salmedigternes, deres og folkevisesamlemes, og der var en stærk efterspørgsel efter salmer.
Det blev Anders Sørensen Vedel der kombinerede denne efterspørgsel med sin viden
om europæisk litteratur, et område han havde haft lejlighed til at fordybe sig i, ikke blot under
studierne ved universitetet i København, men endnu mere som privatlærer fra Tyge Brahe på
dennes dannelsesrejse til de førende tyske universiteter, ikke mindst i Wittenberg i Sachsenland,
siden slotspræst i København og så kannik i Ribe. Hans betydeligste bedrifter i dansk åndsliv er
dels hans oversættelse af Saxo og dels udgaven af de hundrede danske folkeviser, begge har tjent
digtere og historikere til inspiration de følgende 300 år.
Det kan ikke siges om det værk han udgav i 1577: sine fordanskninger af Petrarcas
syv pønitentsesalmer, Psalmi penitentiales. Dem har man end ikke fundet værdige til omtale i
Dansk Forfatterleksikon.
De er ganske vist også til læsebrug, ikke lutherske menighedssalmer som dem Hans
Christensen Sthen forfattede i de samme år, men det gør dem ikke uden videre ringere som
læsestof, men har nok haft betydning for deres receptionshistorie, de kom i andet oplag 16 år
senere og ellers glemt af alle, kun den norske litteraturhistoriker og Petrarcaoversætter Sigmund
Skard har husket at de eksisterede, i sit forord 19625. Deri ligger også at bodssalmerne ikke har
haft nogen som helst betydning for senere dansk litteratur, hverken den rige danske
salmedigtning eller den Petrarcainspirerede kærligheds- og naturlyrik fra Schack von Staffeldt til
Sophus Claussen.
Af sig selv var Vedel ikke blevet opmærksom på at den store digter også havde
skrevet salmer, i det hele taget synes Vedel at have været tilskyndet til alt hvad han producerede
som skribent. I sin indholdsrige indledning henviser Vedel til at det var Johannes Philippus
Pratensis der to år tidligere havde givet årsag til dennem at læse oc udsætte paa vort danske
Tungemaal. Hans Philipsen, født 1543 i Århus, var ved sin død professor i medicin ved
universitetet i København, knyttet til datidens lærde kreds, bl.a. Tyge Brahe. Hans Philipsen
havde studeret udenlands, havde opholdt sig ved universitetet i Padua, Italiens ældste, fra 1222,
og uanset hvilken betydning denne institution har haft for studiet, her havde de danske studenter
f.eks. kunnet studere planterne i Europas ældste botaniske have, en sag af uhyre vigtighed i
datidens medicin, så var det også i den umiddelbare nærhed af Padua de havde fundet Petrarcas
gravsted, nemlig i de Euganeiske Bjerge, i Arquå Petrarca, hvor digteren tilbragte de sidste fem
år af sit liv, 1369 - 1374, i selskab med den person tidligere forskning har angivet som i hvert
fald en medvirkende årsag til bodssalmerne: hans illegitime datter, Francesca.
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Måske har danskerne læst indskriften:
Stenen er kold som dækker Francisci Petrarcæ bene,
Opløft hans sjæljomfruelig moder, Maria, du rene,
Måtte han, livstræt, få nåden at hvile bag Gudsborgens stene6.

Fra professoren har Anders Sørensen Vedel så faet Psalmi penitentiales.
Deres forfatter fik sin præsentation med ordene:
Iblandt andre gudfryctige Christne/ som Gud haffuer beuaret sig under Paffuedommet/ haffuer
ocsaa veret denne herlige oc naffnkundige Mand Franciscus Petrarcha, huilcken leffuede oc vaar
udi stor act oc ære verd/ under Keyser Henrico VIL oc Carolo llll.for mange sine herlige
Scrifft/ som han udi i sin tid loed udgaa.
Henrik VII var tysk-romersk kejser 1308-13, bl. a. hyldet af Dante, Karl IV 1347 1378, og ham hyldede Petrarca, i 1356 tilbragte digteren flere måneder ved kejserhoffet i Prag, så
tidsfæstelseme er sigende, ganske vist var Petrarca 4 år da Henrik blev kåret, men det er en
detalje i sammenhængen.
Et centralt begreb i Vedels præsentation er digterens gudfrygtighed - i modsætning til
hvad der ellers gjorde sig gældende under Paffuedommet, nemlig. Petrarcas syv salmer vidner
klarUgen [...] om hans Tro oc Bekiendelse/ at den haffuer veret langt anderledis/ end som
Munckene oc Papistiske Preste haffue lærdt oc predicket den tid.
Rigtige kristne har der nemlig ifølge Vedel været også under de værste forfølgelser:
selv naar Satan haffuer veret hefftigst udi sin Tyranni/ at hand nogen tid/ haffuer endeligen
kunde udslycke det klare Guds ords Hus/ at der jo haffuer veret en hellig christen Kircke/ hellige
Menniskers Samfund her paa Jorden. Som eksempler fra det gamle testamente fremfører han så
profeterne Elias, Mika, Jeremias, før han når frem til at man har kunnet finde kristne under
Paffuedommet/ udi den store Forblindelse oc Mørckhed/ som vore Forfædre haffue veret udi/
under den Romske Antichristen. For Herren kender sine.
Altså også denne herlige og navnkundige mand.
Om Vedel har kendt il Canzoniere og de heftige angreb på pavestolen under dens
udlændighed i Avignon, det kan ikke dokumenteres, men at dens digter fremsatte dem mod
Clemens VI ( 1342-1352), det kan, nemlig med sonet nr. CXXXVIII: Fontana di dolore, albergo
d'ira:
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Fontana di dolore, albergo d'ira,
scola d'errori, et templo d'eresia,
giå Roma, or Babilonia falsa et ria,
per cui tanto si piange et si sospira;
o fucina d'inganni, o pregion dira,
ove 'I ben more, e '1 mal si nutre et cria,
di vivi inferno, un gran miracol fia
se Cristo teco alfine non s'adira.
Fondata in casta et humil povertate,
contra' tuoi fondatori alzi le coma,
putta sfacciata: et dove åi posto spene?
Ne gli adulteri tuoi? ne le mal nate
richezze tante? Or Constantin non torna;
ma tolga il mondo tristo che '1 sostene.
eller på dansk:
En smertens brønd, et opholdssted for vrede,
Et kættersk tempel, skolens fag vranglære,
Før Rom, nu Babylon stygt uden ære
Elvor der er gråd og suk og megen lede;
Bedragets smedje, fængslets rotterede
Elvor gode dør, den onde kan sig blære,
Livagtigt helved, et under vil det være
Om Krist på dommens dag dog lod dig frede.
I kysk og ydmyg armod lagde de grunden.
Mod kirkens fædre, frække skøge, rejser
Du dine horn; hvad sætter du mon lid til?
Din utugt? Al den rigdom du har spunden
Ved ondskab? Ingen Konstantin biir kejser;
Gid mørket slugte dig, din støtte hidtil.
{Ira, vrede bruges her som samlingsbegreb for alt det der afstedkommer onde gerninger, og
eftersom man i pavebyen Avignon dyrkede alle de laster og synder der er forbudt i de ti bud, så
måtte den karakteriseres som en skole for vranglære. Digteren har i høj grad hentet inspiration i
Johannes’ Åbenbaring \1. de '\ vers 9 er altså Kristus og apostlene, især Peter og Vzuhis, frække
skøge i vers 10 er den babyloniske fra åbenbaringens kap. 17, og kirken skal ikke vente nogen ny
Konstantin der sikrer den dens privilegier.)7
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Vedel har forsynet sine oversættelser med ret udførlige forord, så læseren forberedes på hvad det
er han kommer til at læse i det følgende. På mange måder træder genren og dens faste formler
stærkt frem, det hele virker meget lidt originalt, det der siges, er det der forventes sagt, i en
bodssalme: Ak ieg elendige Menniske/ at ieg haffuer fortørnet min Frelsere/ oc traadzelige
foractet hans Bud. Midt i opregningen af synderegistrene, som virker meget formelagtige og
meget lidt konkrete; egentlig ville vi da godt vide hvad det er for synder han har begået, siden
han er så fortvivlet over hvordan han har været. Vi læser kun om fortvivlelsen over hvad han har
begået - og mindes dermed om genren: salme. Det er ikke et bekendelsesskrift, et selvopgør i
personlig, biografisk forstand, det begår Petrarca ved en anden lejlighed, en Bekendelse i
Augustins stil, og endda som en dialog mellem synderen og sjælesørgeren, Augustin nemlig og
med Sandheden som vidne og dommer, det udkom 2002 i en svensk oversættelse under titlen
Min hemlighet, der kan man læse en oprigtigt virkende selvafsløring.
Salmerne derimod er efter deres genre beregnet på at kunne bruges af enhver der føler
behov for at bekende, angre og søge trøst. Derfor kan de efter deres definition ikke være
konkrete i beskrivelsen af de synder der har fremkaldt behovet for bekendelse og anger, men må
nøjes med at være det i beskrivelsen af effekten af dem, de følelser der ledsager bevidstheden om
dem, og de billeder digteren kan mile ud for at give udtryk for bevidsthed og følelsesspænding.
Dér kan digteren give sin poetiske faglighed frit løb og derved lade sine digte far
betydning for enhver der måtte komme til at læse dem, først ham selv, siden andre.
Vers 8 i den første salme kan give eksemplet:
Jeg er vorden ligeruis som en Skibbruden Mand/ huilcken der suømmer nøgen til
Lands: effter at hand er lang Tid dreffuen hid oc did aff Veir oc Vand/ oc haffuer mist baade Skib
og Gods.
Som sig hør og bør, har verset bibelsk baggrund: profeten Jonas var ganske vist ikke
skibbruden, men smidt over bord af de rædselslagne sømænd på skuden, og i Davids nr. 69
skrækkes han også af vandenes dyb og strømmen, det er fælles tankegods for skriver og læser,
men i Petrarcas italienske lyrik møder læseren flere gange et lignende billede, bl.a. i
Canzonierens sonet CLXXXIX: Passa la nave mia colma d’oblio

En regn af tårer, tågen harmen sendte.
Fik snart opblødt mit tovværks slappe tråde.
Det var vankundighed og fejl som spandt det.
De vante dobbeltfyr var ikke tændte;
Fornuft og kunst gik til i søens fråde.
Og havnens indløb, mon jeg aldrig fandt det?
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På tilsvarende vis genkalder vers 18 erindring om motiver der dukker op i Canzonieren, f.eks. i
madrigalen CVI og i sonet CLXXXI:
Min Fiende stracte sine Garn for mig/ oc lagde sine Stamper for mine Fødder/paa alle de
Veye/ som min gang falt frem.
Også i den anden salme kommer midt i det man godt kunne kalde klicheerne sådanne glimt
af mesterens pen:
Lad Nattens mørckhed paaminde mig om min fremfarne Elendighed/ oc Dagens Hus om min
Saligheds haab.
I Den Fierde Psalme finder læseren en lovprisning af skaberværket, og fordi vi har at gøre
med den europæiske lyriks læremester i naturbeskrivelse, benytter vi anledningen til at citere
digtet (med en mild modernisering af stavemåde og tegnsætning:
O, Gud, jeg vil betænke og opregne dine velgerninger, så jeg kan stå skamrød i mit ansigt.
Jeg måtte end være så meget nærmere din barmhjertighed når du mærker at jeg endnu
ikke aldeles har glemt hvad du runde (?) Herre har bevist mig.
Du har skabt himlen og stjernerne mig til gode, og forordineret årsens tider for min
skyld. Thi hvad behov havde du selv for det?
Du har gjort skilsmisse mellem solen og månen, mellem natten og dagen, mellem lyset
og mørket.
Du har indvirket vandet med jorden og gjort havet og kilder, dale, mark og bjerge, søer
og floder.
Dette altsammen gør du frugtsommeligt, hvert med sit indvortes sted, og pryder det alle
vegne med mangfoldig grøde og adskilligt afkom.
Marken klæder du med grønne urter og bjergene med deres særlige hoffarve af deres
blomster - og skovene med deres grønne blade og grene.
Du har beredt hvile for den mødige, forlystelse for den hede under træernes skygge og
en særlig lystplads for dem som elsker ro i ensomheden.
Du har beredt det klare brøndvand for den tørstige og allehånde frugt og adskillig
lystmad for den hungrige.
Hvor du dog har opfyldt jorden med adskillige slags dyr både i havet og den vide luft.
Hvem kan opregne dem allesammen?
Over dette altsammen har du sat mennesket til herre og lader påkende din kærlighed
mod ham deri at sådant endogså skal tjene ham til vellyst.
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Du har heller ikke mig mindre kær, for mig elsker du med mange andre i
almindelighed. Ja, du har endogså i nogle særlige stykker betænkt mig.
Du har højligen beprydet menneskets legeme frem for alle andre skabninger og
tilhobesat hans lemmer i en vidunderlige skikkelse.
Du har begavet hans ansigt med majestæt og yndest, hans ånd med sådan fornuft at
han kan kende dig og begribe himlens herlighed.
Du har også ydermere åbenbaret mennesket allehånde kunster som bepryder dette liv.
Og over alt er tak og ære værd at du har gjort os et vist håb om det evige liv.
Du ledsager os på den rette vej og åbner os indgangen til din bolig og advarer os hvad
vi skulle sky og fly.
Du har beskikket mig en tro medfølger og ledsager som idelig skal tage vare på mig.
Du ser fra det høje alle mine gerninger og mærker mine vildfarelser.
Du drog mig tilbage hvor jeg snublede. Du holdt på mig hvor jeg var på fald. Du førte
mig på den rette vej hvor jeg for vild. Du hjalp mig op hvor jeg lå. Du opvakte mig da jeg var
død.
Så ofte har du forbarmet dig over mig i min elendighed hvor jeg dog meget mere havde
fortjent din vrede end din barmhjertighed.
Og hvad kunne min skyld eller fortjeneste være? At jeg uværdige har fået sådanne
dyrebare og usigelige store velgerninger af dig?
Du ser vel hvad jeg har bevist dig for disse dine gode gaver. Men forbarm dig dog
endnu over mig og hjælp mig. Thi dersom du ikke yder mig bistand, da er det ude med mig som
et lys.
Tænk ikke ydermere på min utaknemmelighed, men frels min sjæl som ved sig nu
aldeles ingen anden fortrøstning i sin egen styrke og kraft.
Som alle salmerne slutter også den fjerde med et Ære være Gud Fader, Søn og
Helligånd.
Ifølge Anders Sørensen Vedel er den femte næsten magen til den tredje, og hvad
indholdet angår, kan han nok siges at have ret, men udtrykkene for de fristelser og
besværligheder salmisten har måttet gennemgå, er rigtigt nok nogle andre og røber i deres
konkretion at de er ført i pennen af en digter:
Mit legems tunge byrder har tvunget og trættet mig så meget at jeg går og hænger
med hovedet og må se ned til jorden imod min vilje.
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Også den sjette salme er storslået i sine billeder af et krigsoffer, en mand der som i lignelsen
faldt blandt røvere; man kunne have ønsket Kingo havde stået og manglet motiv en dag og var
faldet over Petrarcas pønitentser, det er Saxos oversætter der har givet indholdet danske ord.

Til syvende og sidst Den siuende Psalme som Vedel introducerer med disse ord:
Udi denne syvende Psalme siger han hvad årsag der haver været til hans mangfoldige syndefald,
som er denne ene besynderlig for andre at han haver fordristet for meget på sin egen styrke og
kloghed og forglemt at tage Gud til hjælp og bistand. Thi bekender han sin skadelige vildfarelse
og flyer til Jesum Christum om hjælp at hovmodigheds ånd kan dæmpes i hannem, og han må
kende sin egen uformuenhed og forlade sig på Gud og blive bestandig indtil enden.

Den fortjente også at gengives i sin helhed:
Jeg tænkte at stå der jeg faldt. Ve mig, thi jeg er ynkeligen stødt og knuset.
2. Jeg gruer for mig selv og bæver såre når jeg tænker på den sted ffa hvilken jeg kom, og til den
som jeg nu er henfalden.
3. Jeg fordristede på min styrke og forhåbede noget synderligt om mig selv.
Q

4. Jeg gjorde mig selv store drømme og glædedes derover, men nu jeg er dåret , da opvågner jeg
med gråd.
5. Jeg var tryg udi fare og lystig midt udi største bedrøvelse. Og mente at jeg lå udi havn der jeg
drev for en storm.
6. Jeg så igennem en tåge og efterfulgte sælsomme, vrange og vildsomme levnedsveje som
lokkede mig sødeligen til ulykke.
7. O, Herre, du vedst at alt mit forsæt vendte på dig. Men dog, hvor jeg mente at jeg skulle være
kommet til dig ved mig selv, da veg jeg tilbage ffa dig hen udi vildsom uføre.
8. Nu ser jeg først hvad våde mig haver omringet på alle sider. Jeg ledes ved denne min lange
vildfarelse og er alligevel ustadig og finder endnu ingen hvile.
9. Jeg hader mig selv og er vederstyggelig ved alle mine gerninger. Jeg lider vold og kan det ikke
afværge.
10. Den gamle vane forhindrer mit nye forsæt, og så tidligt jeg begynder det gode som mig
behages, da falder jeg straks igen til min gamle sædvane.
11. Hvor ofte haver jeg forset mig og sølede mig på ny i den gamle pøl? Jeg haver ofte sagt ved
mig selv: hvor længe skal dette vare, og når skal her gøres en ende på dette?
12. Men jeg ved nu hvorfra denne straf er mig pålagt. Mit hovmodige heijte og sind volder mig
sådant. Dette var min forvildelse at jeg lod mig tykkes at jeg var meget når jeg dog var intet.
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13. Nu finder og kender jeg at et mennesker haver intet som det kan forlade sig på uden alene på
Gud. Og dersom jeg ikke fuldkommeligen forstår dette, så skal jeg med tiden bedre oplyses.
14. Herre, tag formastelse og hovmodigheds ånd fra mig og forlen mig ydmyghed som dig er
behagelig.
15. På det at jeg aldrig skal dårligen9 ophøje mig og lyve på mig for mig selv, men at jeg måtte
blive bestand i din frygt.
16. Jeg er muld og støv og en ringe skygge og synes mig selv at være som en røg for en stærk
vind.
17. Dermed kan jeg altid se dig og vil blive varagtig i denne mening med retsindig og salig
forstand under din skygge.
18. Når jeg træder herfra, da må jeg vente mig et fald og spot af mine forfølgere.
19. Dette ved jeg vel og ræddes derfor. Thi haver jeg tilforn forsøgt sådant et fald.
20. Jeg er icke endnu kommen ret på benene igen, men trænges af usigelig genvordighed.
21. Så længe vælter og smitter jeg mig udi blodige synder og ligger udi mine urene begæringers
pøl.
22. Frels mig heraf, o, kære JESU CHRISTE, styrk og stærk mig nådeligen at jeg ikke skal falde
på det yderste.
Ære være Gud Fader/
Søn og den hellig Ånd. etc.

Petrarca har åbenbart skrevet disse syv bodssalmer ud i én køre, som ét værk. Det har været
tidsfæstet til forskellige årstal, 1337 og 1343.1 sidste tilfælde kommer det til på samme tid som
han arbejder med den store selvransagelse, de tre samtaler med kirkefaderen Augustin hvis
Bekendelser hørte til hans yndlingslæsning og som han bl.a. medførte på turen op på Mont
Ventoux; hans yngre broder, Gherardo, som hele livet har stået ham nær, indtræder i
karteuserordenen i klosteret i Montrieux, en handling der fremkalder stærke følelser hos Petrarca.
Dertil kommer at han for anden gang bliver far, hvad han som præsteviet strengt ikke
måtte. Barnets moder kendes ikke, barnet derimod, det er en datter, Francesca bliver hun kaldt, i
hans senere og sidste år får hun, hendes mand og hendes datter stor betydning for ham.
Første gang han blev far, var i 1337; det blev en dreng, Giovanni kaldtes han, ham er
han længe om at vedkende sig, og begge dele kunne sagtens fremkalde samvittighedsnag og
behov for bekendelse, anger og bodssalmer. Samme år aflægger han besøg i grotten ved Sainte
Baume i Provence hvor efter sagnet Maria Magdalene havde vist sig. Hendes væsentlige bidrag
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til fromheden var netop hendes bekendelse, anger og bod, og besøget i grotten udløser et langt
digt om den angergivne. I en af sonetterne, Canzonierens XCV Cosi potess 'io ben chiudere in
versi, omtales hun ligeledes, sammen med Peter der fornægtede Herren, men det skal man nok
ikke lægge for meget i, Maria Magdalene har altid været kunstens yndlingsskikkelse.
Sonetten (som vi har i en svensk gendigtning ved Ingvar Bjdrkesson 1989) handler
om at mens den elskede Laura ikke ville anerkende hans trofasthed mod hende, så var Vorherre i
stand til at se bort fra Marias og Peters mindre pyntelige gerninger for deres tros skyld:
Ack, tron var inte Petrus och Maria
till skada - blott mot mig den håtskhet hyser.
Jag vet att ingen utom ni forstår.
Også andre af digtene i Canzonieren har stærke kristelige træk, den sidste canzone er
direkte rettet til Jomfru Maria, og værkets sidste del er dybt optaget af tanken om at møde den
elskede i himlen.
Petrarca var også på det fagligt-praktiske plan knyttet til kirken, og flere paver
forsøgte at få ham ansat ved kurien. Af uddannelse var han jurist, men en væsentlig del af hans
utrættelige, livslange studium var koncentreret om det nye testamente og kirkefædrenes skrifter.
Han hævdede at digterne var de første teologer, og at bibelteksterne var blandt de skønneste
poesier vi ejer. Det er ikke denne side af hans forfatterskab der har haft den største
gennemslagskraft i eftertiden; Danmark er heller ikke det land hvor hans gennemslagskraft, hans
indflydelse har været størst, bl.a. fordi så få digtere har ladet sig gribe af storheden i hans naturog kærlighedsdigte. Så meget desto større grund er der til at mindes at Anders Sørensen Vedel er
den der kom først og samtidigt i grunden ydede mest.

1 Blicher: Epilog, fremsagt paa Viborg Privattheater den 27de Oktober efter Forestillingen af en
Holbergsk Comedie (1822)
2 Således bl.a. Anders Hallengren 2003.
3 Således Karlheinz Stierle 1979.
4 Nemlig i Dansk Ravne-Galder 1860.
5 Sonettar til Laura.

6 De rimede hexametre er Petrarcas egne. Karlheinz Stierle 2003 gør opmærksom på at stensarkofagen
i sig selv er den afdødes navnetræk: Petr- = sten, area = kiste.
7 Fordanskningerne ffa Canzonieren, se Canzoniere eller Sangenes Bog på danske vers ved Søren
Sørensen, Kbh 2004.
8 dvs. narret, skuffet, jvf. datidens bibelsprog.
9 dvs. som en dåre, på tåbelig vis.
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Jørgen Michaelsen & Morten Møbjerg: Efraims Lovsang, Efraim Syrerens hymner
128 sider kr. 149,-Forlaget ANIS, Kbh. 2002

Salmedigteren Jørgen Michaelsen og syriologen Morten Møbjerg, to pastores emeriti, er gået sam
men om den bemærkelsesværdige udgivelse af udvalgte hymner af Efraim Syreren (død 378). Sam
arbejdet begyndte i februar 1998 og mundede ud i bogudgivelsen 4 år senere. Tiden taget i betragt
ning kan ingen skyde de to initiativtagere, der begge er i 70'eme, i skoene, at dette skulle være sket
med salmebogsoptagelse og deraf følgende berømmelse for øje. Tværtimod har sigtet helt tydeligt
været at gøre Efraim kendt for et bredt dansk publikum, der gerne vil kunne synge det, der præsen
teres som salme eller hymne. Der er således ikke tale om nye og banebrydende oversættelser fra
syrisk originaltekst, men om et imponerende arbejde med at gendigte allerede offentliggjorte over
sættelser til dansk og engelsk i strofisk opbygning, rytmisk og med enderim.
Forlæggene består af 20 oversættelser fra biskop Thomas Skat Rørdams Efraim-udgave 1879,
oversat fra tekster, han havde hjembragt fra England 22 år tidligere, suppleret med 10 oversættelser
til engelsk af professor Sebastian Brock fra hans kommenterede udgave af 18 Efraim-digte The
Harp of the Spirit fra 1983. I alt har vi med denne udgave 30 ny-gendigtede Efraim-digte, hovedsa
gelig hymner.
For at gøre det lettere at synge af Efraims lovsang har Jørgen Michaelsen forsynet et flertal af
sangene med melodier, han selv har komponeret (13 i alt), eller med henvisning til et nummer i
DDK 1954. Disse sidste henvisninger bør nok synkroniseres med DDK 2003 inden alt for længe,
eller blot angives med deres koralbogsnavn. Melodierne antyder, hvor vidt de 30 sange spænder:
Jeg ved på hvem, jeg bygger, Hvad kan os komme til for nød. Er du modfalden, kære ven. Trods
længselens smerte. Hvilestunden er i vente, Forlen os freden, Herre, nu og Lovsynger Herren. Der
er hymner fra adskillige samlinger af Efraim: Om omvendelsen. Hymner om Troen, Mod grublerne.
Hymner om Maria, Hymner om opstandelsen, til fasten. Om de hensovede, Om Vor Herre og om
Døden og Satan. Hymnernes emner er ikke mindre varierede og omfattende: De handler om kristen
livet, brylluppet i Kana, Kristi to naturer - hans to klædebon, Kristi fødsel jomfru Maria, Guds kær
lighed i skabelse og genløsning, opstandelsen, den blinde ved Jeriko, nedfarten til Dødsriget, Tre
enigheden, troen, dåben og bekendelsen, helliggørelse, nadveren, synd og nåde, trøst i sorgen over
de døde, hvor bl. a. dåb, nadver og opstandelsen inddrages, ved et bams død, glæde ved Herrens
genkomst, menneskets vej til graven og Kristus som det sande lys, hele frelseshistorien og det litur-
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giske drama "Kristi fjenders klage". Desuden er der angreb på spekulationer om Guds treenighed og
på filosoffernes golde granskning af troens værdier.
De 30 tekster er ikke blot sangbare, men også på én gang lette at opfatte, dybt tænkte og fulde
af forunderlige og overrumplende iagttagelser. Uden at jeg på nogen måde skal forklejne Jørgen
Michaelsens egne a-salmer, virker det som om de to udgivere her har nået en meget tæt gengivelse
af Efraims eget syriske udtryk.
Et godt indtryk af denne egenartede kombination af let, dybt og sælsomt er Kom nu, I kristne,
der som undertitel kaldes Glæde over Herrens genkomst og kan synges på melodien til Lovsynger
Herren.

Kom nu, I kristne
Glæde over Herrens genkomst
1. Kom nu, I kristne og tænd jeres lamper,

4. Brat foer han frem og til helvede nedsteg

brudgommen kommer, som vendte vor sag:

for at oprejse hver dødning, der lå,

englenes Paradis gør han til bolig

hans lys i Helhjem retfærdige skued',

for sine fromme på opgørets dag.

ønsked gudssønnen i møde at gå.

2. Strålende brudesal for dem han åbner,

5. Straks deres sorger og smerter de glemte,

prise de vil ham til harpernes klang,

da deres Herre på korset de så:

jublende nøder de ham, når han kommer,

"Livet han skænkede os af sin nåde,

alle som bied': "Han kommer engang!"

plads mellem engle vi døde skal fa."

3. Han er på vej nu, vor himmelske brudgom,

6. "Døden han sveg for os mennesker arme

salig er den, som har biet og bedt,

vendte vor skæbne, så øde og tom,

æreskrans til de retfærdige bindes,

fryd har du bragt os, du englenes Herre,

som mod hans frelse med længsel har set.

da til de sørgende døde du kom!"
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7. Natten er jaget på flugt og forsvundet,

grave han sprængte og døde opvakte:

lyset fra ham over verden opgik,

forbilled nu på hans herlighedsdag.

ned fra det høje han steg og os frelste,
men ved Guds højrehånd tronen han fik.

10. Snart nu Opstandelsens Dag vil oprinde,
salig er den, som i håb holder ud;

8. Alle, som på ham har håbet og biet:

vældig er dagen på hvilken han kommer,

frem ser de nu til hans komme påny;

da alt som er, lægges åbent for Gud.

han foer til helved, hans lys der fremstråled,
han fra de døde bød nidmørket fly.

11. Da skal de hvilende høre i støvet
røsten fra ham og imod ham gå frem, -

9. Frugten, som Adam fortæred', ham dræbte,

Adam vil undres den stund, da han opstår

frugt kom fra himlen og vendte hans sag,

og til sin bolig den ny vender hjem!

"Menneskelig ægthed og teologisk dybde" taler Jørgen Michaelsen om i sit forord. Dette er virkelig
god læsning - og sang! Og så er det oven i købet tilgængeligt på dansk.

Ove Paulsen
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6 salmer af Johannes Møllehave sat i musik af Børge Colberg
2000 Edition Wilhelm Hansen.
Organisten og komponisten Børge Colberg har fra 1996 til 2000 sat melodier til 6 salmer af
Johannes Møllehave. Det drejer sig om Nåden er din dagligdag, Alle skal skrives i mandtal,
Hyrderne stod dér på marken. Lazarus lå i sin grav, Det er angstens sved og Når alt bliver nyt i
Guds skaberhånd. De 5 førstnævnte var med i Tillæg til Den Danske Salmebog 1994 med melodier
af bl.a. Niels Viggo Benzon og Willy Egmose. Nåden er din dagligdag fmel.: Niels Viggo Bentzon
1985 og Martin Elmquist 1992J og Lazarus lå i sin grav fmel.: Niels Viggo Bentzon 1985 og
Mogens Helmer Petersen 1995) er at finde i Den danske Salmebog 2002.
De 6 melodier fra Colbergs hånd er velformede og sangbare. Man mærker især i den første
og den sidste inspirationen fra Thorvald Aagaard, som Børge Colberg har gjort til sit speciale.
Melodierne lægger sig fint op af teksterne og passer lige så godt til sidste som første vers. Især
Nåden er din dagligdag virker vellykket, idet den svæver mellem a-mol og C-dur på en måde, der
illustrerer, at nåde ikke er et ord, der let lader sig sætte på plads. Også de 5 andre melodier
karakteriseres effektfuld af deres brug af dur eller mol, således er Alle skal skrives og Hyrderne stod
dér på marken i durtonearter, mens Lazarus og Det er angstens sved er i mol-tonearter. Melodien
til Lazarus har derudover det særlige raffinement, at de 6 første takter gennemføres spejlvendt i de
sidste 6.
Melodierne er gode, men samlingen åbner alligevel for 3 problemstillinger, som jeg skal
forsøge at ridse op. For det første er der syngetempoet. Ved hver melodi er anbragt metronomtal
med tempi, der er væsentligt langsommere end undertegnede ville finde naturlige. I flg. Børge
Colbergs forord er metronomtallene sat efter grundige overvejelser ’’idet jeg finder, disse tempi vil
give menighedssangen den ro og værdighed, der desværre mange steder er gået tabt”. Hvis
metronomtallene følges, er det slut med at følge melodien udmærkede struktur, idet man mister en
naturlig fornemmelse for, hvor man befinder sig i frasen. Desuden virker metronomtallene som en
spændetrøje på den organist, der som sin personlige puls har en hurtigere. Salmer spilles hurtigt
eller langsomt efter temperament og teknisk formåen hos den enkelte organist.
Næste problemstilling ridses også op i forordet, og den handler om, hvorvidt ens toner fra
akkord til akkord i koralspil bindes over eller ej. Det er en problemstilling indenfor salmespil, som
aldrig er blevet ordentligt belyst, heller ikke med Koralbog til Den Danske Salmebog 2003 (Kroghs
Forlag), og som i de senere år kompliceres af hele spørgsmålet om opførelsespraksis, dvs. hvordan
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musikken er blevet spillet på sin egen tid f.eks. i baroktiden eller romantikken. Colberg ønsker alle
akkordtoner slået an hver gang, hvilket giver nogle uhensigtsmæssige betoninger på ubetonede
stavelser. En af orgelspillets udtryksmuligheder er netop brugen af legatoet som betoning, idet man
jo ikke kan trykke hårdere på nogle akkorder. Er der således som i Nåden er din dagligdag, der står
i 4/4, to ens og dermed anslåede akkorder på taktslag 1 og 2, legato fra 2-slaget til 3-slaget og igen
to ens akkorder mellem 3-slaget og 4-slaget, vil 2. taktslag på stavelsen - den i nåden automatisk
blive betonet i forhold til 1-slaget eller 3-salget, der er de naturlige betoninger i 4-delt taktart.
Sådan spillede Finn Viderø orgel, hans store kvaliteter i øvrigt ikke fremdraget, men med vor tids
øren er det mod musikkens natur.
Sidste problemstilling er det faktum, at Børge Colberg, efter eget udsagn, har bedt
Møllehave rette sine tekster til, så de får ens og regelmæssig metrik i hvert vers. Det gælder 3 af
teksterne og har f.eks. til resultat at Hyrderne stod på marken (tillægget nr. 790) i Børge Colbergs
udgivelse hedder: Hyrderne stod dér på marken, en klar poetisk forringelse. Eller vers 6 i samme
vers, der i 1985-udgaven lyder:
At han er usynlig kærlighed,/for ham er det mindste størst./Fordi han skaber af intet,/ må
alt blive intet først.
men i 2000-bearbejdelsen:
Han er usynlig men kærlig,/for Ham er det mindste jo størst./Fordi han kan skabe af
ingenting,/ må alt blive ingentingførst.
De metriske tilretninger om ikke gjort så sanktioneret af Møllehave, men synd og skam er
det for hans ellers meget økonomiske og stramme sprog. Man fristes til at citere Colberg selv fra
forordet: ... kan man ikke acceptere at føje sin musik efter ordene, kan man jo bare skrive
instrumentalmusik, så eksisterer problemet ikke. Colberg har så fint et melodihåndelag, at han nok
havde fundet udveje med den skæve metrik hos Møllehave, uden at sproget behøvede at miste sin
stringens.
Det er således en udgivelse med stof til kontroverser, men jeg kunne godt unde Børge
Colberg, at hans melodier til de 3 ubearbejdede Møllehave tekster {Nåden, Lazarus og Det er
angstens sved) blev sunget ind. Det fortjener de.

Birgitte Ebert
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