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Redaktionsskifte
Efter at Hymnologiske Meddelelser, der udgives af Salmehistorisk Selskab i samarbejde med
Nordisk Institut for Hymnologi, siden 1997 har været redigeret af en redaktion bestående af Peter
Balslev-Clausen (ansvarshavende), Vagner Lund (redaktionssekretær), Birgitte Ebert, Laura
Lundager Jensen, Ove Paulsen og Lone Vesterdal, skifter tidsskriftet ffa og med årsskiftet 2005/06
redaktion, idet Ove Paulsen overtager hvervet som ansvarshavende redaktør.
Da den hidtidige redaktion for 9 år siden overtog redaktionen af Hymnologiske
Meddelelser efter Jens Lyster, var det med den intention at forsætte den redaktionelle linje, der var
blevet lagt allerede ved tidsskriftets start 1971: at afspejle den hymnologiske diskussion og
forskning i Danmark og det øvrige Norden. Der har været bragt store og små artikler om snart sagt
alle tænkelige hymnologiske emner. Nogle bidrag har været tilsendt, andre er skrevet på opfordring,
atter andre er skrevet af redaktionens medlemmer. Det har været redaktionens ønske, at alt af værdi
og interesse og med tilstrækkelig kvalitet skulle kunne få plads i Hymnologiske Meddelelser, og at
ideologiske og teologiske holdninger ikke skulle være afgørende for, om et bidrag kunne trykkes
eller ej.
Hymnologiske Meddelelser har gennem alle årene været forpligtet på, at bringe både dansk
og nordisk hymnologisk stof. Dette forhold har sammen med redaktionens sammensætning, sikret
tidsskriftet en stadig variation af emner og deres behandling. Derved har tidsskriftet trods sin
beskedne størrelse og sine tilsvarende beskedne ressourcer, været i stand til at afspejle
hymnologiens mangfoldighed. Det har været en spændende opgave, som den afgående redaktion nu
glæder sig over, at kunne give videre til den nye redaktør.
Den nye redaktør er altså et medlem af den afgående redaktion som et symbol på
kontinuiteten mellem det, der til det ydre vil komme til at fremstå som to tidsskrifter.
Salmehistorisk Selskab har på sit møde 5. september i år besluttet at kalde det nye tidsskrift
Nordhymn, Nordisk tidsskrift for Hymnologi. Redaktionen kommer altså til at bestå af Ove Paulsen,
ansvarshavende, der bliver bistået af en kreds af teologer, litteraturkyndige og musikkyndige, der
får til opgave at vurdere bidragenes kvalitet og at oplyse om hymnologiske nyheder af interesse for
tidsskriftet og dets læsere. En anden kreds med repræsentation for hvert af de øvrige nordiske lande
er ved at blive udpeget med det formål, at indberette nyheder af hymnologisk interesse fra egne
lande og sprogområder. Administration, regnskab, opsætning, trykning og udgivelse, som i mange
år har været Vagner Lunds vægtige og alsidige bidrag til tidsskriftet, overføres til Teologisk

Pædagogisk Center i Løgumkloster, hvis rektor Eberhard Harbsmeier bliver ansvarlig overfor
Salmehistorisk Selskab.
Som et yderligere tegn på kontinuiteten vil hovedindholdet af det nye tidsskrifts 2 første
numre være godkendt af den afgående redaktion. Den nye redaktør vil efter bedste evne og ved
sagkyndige mænds og kvinders hjælp stræbe efter at holde det hidtidige kvalitetsniveau, samtidig
med, at strukturændringen bevirker en fornyet stoftilgang med andre vinkler på den hymnologiske
forskning, end vi hidtil har været i stand til at bringe, ligesom den nordiske sammenhæng vil blive
styrket mærkbart.
Den nye ansvarshavende siger den afgående ansvarshavende, og den øvrige afgående
redaktion, tak for et godt og givende samarbejde gennem årene, et samarbejde som forhåbentlig vil
vare mange år endnu til glæde og gavn for os begge, og os alle - og forhåbentlig også til berigelse
for Nordhymns læsere.

Peter Balslev Clausen og Ove Paulsen
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Oversat af Inger Christensen, 1998

Tekst: Martin Luther 1539. Dansk 1544
Melodi: O hjertekære Jesus Krist
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1 Fader vor i Himmerig,
som byder uopholdelig,
at vi som brødre hver for sig
anråber dig og beder til dig,
hjælp os at bede af hjertens grund
og ikke kun med åben mund.
2 Helligt være skal dit navn,
dit ord stå rent i os til gavn,
så også vi far hellighed,
fordi dit navn har værdighed.
Tag bort den lære, som er falsk,
og omvend det forførte folk.
3 Dit rige komme som et led
imellem nu og evighed.
O Helligånd, slå i os rod
med dine gavers overflod.
Bryd Satans store vredes magt,
stå altid om din kirke vagt.
4 Din vilje ske, den er sig lig
på jorden og i Himmerig.
Tålmodighed i lyst og nød
og lydighed i angst og død
skal styre os i kød og blod,
når det du vil går os imod.
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å - ben mund.

Inger Christensen

5 Giv os i dag vort daglige brød
og alt der giver os liv og glød.
Lad ikke ufred, dyrtid, strid
og sygdom ramme vores tid.
Den gode fred, den gør vi lang,
mens tomt begær går lediggang.
6 Forlad os al vor skyld som vi,
der nu fra skyldens vægt er fri,
forlader vore skyldnere
den skyld de var behæftet med.
Lær os at tjene, os bered
en ægte kærlig enighed.
7 O Herre, led os ikke ind
i fristelse, men lad vort sind
forkaste al vor ondskabs værk,
gør overalt vor modstand stærk.
Gør troen fast og fast vor røst
vejledt af Helligåndens trøst.
8 Og fri os fra det onde som
med disse slette tider kom.
Forløs os fra en evig død
og trøst os i den sidste nød.
En salig ende beder vi om,
tag vore sjæle i din hånd.
9 Amen: Må det blive sandt
og styrke troen som vi vandt,
så ingen mer skal tvivle på,
hvad vi med vores bøn formå.
Så i dit navn og på dit ord
vi svarer Amen fint i kor.
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Når livet ikke er som vi har tænkt os
Tekst: Ylva Eggehom, 1980
(dansk: Kirsten Tange Jørgensen)

Musik: Ingmar Wendschlag, 1991
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1 Når livet ikke er som vi har tænkt os.
Hvad gør vi med vor bitterhed og trods?
Hvis håbets Gud vil bære os igennem
da kan dog noget nyt få liv i os.
Vi skal springe mod det nye møde
blive narrede mindst én gang til.
Men tilliden i Kristus vundet for os
er større end al magt og ondskab vil.
2 På blodig jord skal træet atter grønnes
for Lyset trodser voldens grumme grin,
og når tyrannerne til slut besejres
står skoven skøn som moden druevin.
Vi skal springe mod det nye møde
blive narrede mindst én gang til.
Men tilliden i Kristus vundet for os
er større end al magt og ondskab vil.
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3 Der er et håb som aldrig skal beskæmmes
trods alle ar og ufreds stygge spor,
et håb som ingen mægtige behøver
men børnene derhjemme hvor jeg bor.
De skal springe mod det nye møde
blive narrede mindst én gang til.
Men tilliden som Gud har skabt i alle
er større end al magt og ondskab vil.
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Reformationstidens salmesang
i Danmark
Kreativ kontinuitet og folkelig legitimitet
af Peter Balslev-Clausen
Årene omkring reformationens gennembrud i Danmark er en af de mest intense og afgørende
perioder i landets historie. I løbet af fa år var landet ændret ikke alene kirkeligt og religiøst, men
også politisk, socialt og kulturelt. Der var almindelig enighed om ændringen. Der kunne være
uenighed om detaljer, men der var, bortset fra den gamle kirkes repræsentanter, enighed om ho
vedlinjerne i ændringerne, der da heller ikke efter den officielle gennemførelse efteråret 1536
blev anfægtet, hverken politisk eller kirkeligt.
I betragtning af ændringernes gennemgribende karakter er der få direkte vidnesbyrd om
deres betydning for den enkelte. Indirekte er det imidlertid muligt at danne sig et billede af, hvad
det var, der skete, og hvordan det blev oplevet. En vigtig kilde er her reformationstidens salmer
og salmebøger, der kan opfattes som direkte vidnesbyrd om reformationstidens vækstlag. I mod
sætning til prædikener og foreskrevne bønner er salmerne udtryk for det direkte, aktive religiøse
liv både kollektivtog individuelt. Ved at sammenligne salmebøgerne med hinanden kan man se,
hvilke salmer der i den første folkelige fase fra 1527 - 1536 bed sig fast og dermed var genstand
for et folkeligt tilvalg, og hvilke der ret hurtigt gled ud igen som følge af et folkeligt fravalg. Ved
en analyse af denne proces er det muligt i vidt omfang at bestemme salmesangens og dermed
gudstjeneste- og fromhedslivets karakter. Undersøgelsen omfatter de danske salmebøger fra
1528/29 til 1535/36, dvs. de salmebøger, der afspejler udviklingen indtil den officielle fastlåsen
af situationen med den statslige regulering 1536/37 af de kirkelige og gudstjenstlige ordninger.
Det er karakteristisk, at denne statslige regulering af gudstjenestelivet og salmesangen først blev
endeligt formaliseret med Thomissøns salmebog fra 1569 og Jespersens graduale fra 1573, der i
det store og hele byggede på den praksis, der allerede lå fast, da reformationen blev officielt ind
ført 1536. Thomissøns salmebog og Jespersens graduale er således, i forlængelse af Kirkeordi-
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nansens1 2bestemmelser om gudstjenesterne og salmesangen 1537/39, officielle kodificeringer af
en forlængst fastlagt folkelig konsensus.
Ved en analyse af reformationstidens salmer og salmebøger vil det være muligt at give et
bidrag til forståelsen af både det brud og den kontinuitet, reformationens samtidige oplevede.
Reformationens radikalitet både formelt og reelt er så meget mere overraskende, som den ikke
var blevet påtvunget befolkningen, men var et udtryk for befolkningens spontane religiøse og
deraf følgende kulturelt- sociale reaktion på den reformatoriske forkyndelse. Analysen af salmer
ne og salmebøgerne skal medvirke til at afklare, om det radikale brud som sin komplementære
forudsætning havde en ligeså grundlæggende kontinuitet med den førreformatoriske religiøsitet.
Samtidig vil en salmehistorisk analyse kunne medvirke til at belyse, hvornår reformationen reelt
fandt sted, dvs. ffa hvilket tidspunkt den reformatoriske kristendomsopfattelse de facto havde
afløst den førreformatoriske, katolske opfattelse.

Reformationstidens kendte og sungne salmer
En analyse af reformationstidens salmer som udtryk for tidens kirkelige selvforståelse
forudsætter en afgrænsning af hvilke salmer, der blev brugt, og som brugerne kendte så godt, at
de blev holdningsmæssigt prægede af dem.
De salmer, der er tale om, er kendt ffa samtidige trykte kilder. Der er ikke grund til at
regne med, at der har været sunget stort andre salmer end dem, der er kendt ffa de overleverede
salmebøger. De fire salmebøger fra tiden før 1536, der er kendt i dag , indeholder nogenlunde de
samme salmer, og forskellen mellem dem beror mht. udvalget af salmer ikke på en forskellig
teologisk-redaktionel udvælgelse, men på den tidsmæssige faktor, at salmerne først kunne blive
trykt og komme i en salmebog, når de var skrevet eller oversat.
1 ORdinatio Ecclesiastica Regnorum daniæ et Nonvegice et Ducatuum / Sleswicensis /Holtsatiæ etc. etc. Anno Do
mini M.D. xxxv ij / Den rette Ordinants som nu sist paa Herre dagen y Ottense bleff offuerseet oc besegelet / Huorledis Kircketiennisten skal holdis vdi Danmarckis oc Norges riger / oc de Hertugdomme Slesuig Holsten. (1539,
trykt 1542), se Kirkeordinansen 1537/39 Tekstudgave med indledning og noter ved Martin Schwarz Lausten. 1989,
s. 48ff, 100 ff, 161 ff.
2 Een ny håndbog/med Psalmer oc aandelige loffsange. wddragne aff then hellige schrifft. som nwy then Christne

forsamling (Gud til loffoc mennisken til salighed) siunges. Med then Danske Otesang. Messe. Afftensang oc Nat
sang. Trychty Rozstock (1529). Udgivet i facsimile med efterskrift af Niels Knud Andersen i "Ludwig Dietz' Salme
bog 1536", 1972. Malmø-Salmebogen 1533. Titelblad mangler. Udgivet i facsimile med efterskrift af Anders Mal
ling 1967. Nogle nye Psalmer oc Lofsange som icke tillfom ere wdgangne paa Danske/medt een Correcht oc
forbedering paa then store Sangbog som er trychty Rozstock wedt Ludowich Dyetz M.D.XXXvj. Udgivet i facsimile
med efterskrift af Niels Knud Andersen i "Ludwig Dietz' Salmebog 1536", 1972. En Ny Psalmebog medt flere Psal
mer oc Christelige oc Aandelige lofsange met Collecter og Bøner som icke ere tillforne Prentet i de andre Psalmebøger / vddragne aff den Hellige scrifft.... Københqffh M.D.Liii. Udgivet i facsimile med efterskrift af Niels Knud
Andersen, Henrik Glahn og Erik Dal 1983. Jff. Thz cristelighe messze embedhepaa dansche (1528). Udgivet i
facsimile i "Danske messeboger fra reformationstiden" med efterskrift af S.H. Poulsen og Henrik Glahn 1959.
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Selvom reformationstidens salmer i dag kendes ffa de overleverede salmebøger, er de ffa
begyndelsen blevet til og blevet udbredt i et hovedsageligt illitterært samfund. De trykte salme
bøger har sikret optimal udbredelse på kort tid og tekstmæssig ensartethed, men den daglige brug
af salmerne har for de fleste brugere, bortset ffa præster og andre professionelle, været uafhængig
af de trykte salmebøger. Der er næppe grund til at overvurdere udbredelsen af trykte salmebøger.
Biskop Chrysostomus' fortegnelse over prætemes bøger i Aalborg Stift i 1550'eme viser, at der
måske nok har ligget en salmebog i kirken, men der stod påfaldende få i præsternes private bog
samlinger3. Det svarer til, at Rostock-bogtrykkeren Ludwig Dietz i 1536 prøvede at få solgt det
restoplag af sit eftertryk af Een ny håndbog, som han havde haft liggende siden 1529, ved at for
syne det med et tillæg med Nogle nye Psalmer oc Loffsange. Når en så driftig forretningsmand
som Ludwig Dietz har overvurderet mulighederne for at afsætte salmebøger i Danmark, må efter
spørgslen have været forholdsvis beskeden. Grunden må have været, ikke at danskerne ikke sang
salmer, men at de kunne de salmer, de sang, udenad og derfor ikke uden videre havde brug for
trykte salmebøger. Noget, der peger i samme retning er det forhold, at de nye oversættelser og
sproglige forbedringer i allerede indsungne salmer, der findes i Christiem Pedersens Malmøsalmebog ffa 1533, ikke slog igennem, og derfor senest i Thomissøns salmebog fra 1569, der
bygger på den salmesangspraksis, der fandtes i Frue Kirke i København, er gledet ud af alminde
lig brug. Allerede En Ny Psalmebog (1535), der næsten ordret optrykker Christiem Pedersens
oversættelse af Luthers salmebogsforord, kan ikke erstatte de indsungne versioner med de sprog
ligt bedre fra Christiem Pedersens salmebog, men optrykker dem i steder som paralleltekster til
de indsungne tekster fra 1528/29. Den mulighed for større og mindre korrektioner, som er ind
bygget i en litterær kultur, findes ikke på samme måde i en illitterær kultur, hvor det engang indsungne og indlærte kun meget vanskeligt kan ændres, idet det er den enkeltes hukommelse og
ikke et fælles forlæg der normerer udtrykket. Også når det drejer sig om salmesang er en illitte
rær kultur langt mere konservativ end en litterær.
I en illitterær kultur vil det antal sange, her salmer, den enkelte har aktivt præsent, være
ca. 50 - 754. Det vil sige, at det antal salmer, et givet illitterært kollektiv, her en dansk menighed i
reformationsårhundredet, har mulighed for at bruge til fællessang, vil være op til 100. Til og med

3 Se Biskop Oluf Chrysostomus's Fortegnelse over Præsternes Bøger i Vendolbo 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
4 Jff. Niels Kastfeldt Afrikanske sange, TEOL-information nr. 14, 1996, s. 11-15
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En Ny Psalmebog (1535) kendes i alt 157 danske reformatoriske salmer5. De salmer, der indgår i
de kendte gudstjenesteordninger 1528 - 1539, og som må antages at være kendt af alle udgør 52
salmer6. Lægges dertil de 25 salmer, der senest findes i En Ny Psalmebog (1535) foruden i den
officielle Den Danske Psalmebog (Hans Thomissøns salmebog, 1569), i Niels Jespersens Gradu
ale 1573 og den folkelige og praktisk bestemte En Ny Psalmebog (Reravs salmebog 1575)7 og de
29 salmer, der findes senes i En Ny Psalmebog (1535) i både Thomissøns og Reravs salmebø
ger8, bliver det samlede antal kendte salmer i alt 108. Herfra kan trækkes de 10 salmer fra den

5 Se Peter Balslev-Clausen Reformationstidens danske salmer, salmebøger og gudstjenesteordningrs salmeforslag
(1528) 1529-1575. Hymnologiske Meddelelser 2004 nr. 1, s. 3-109.1 det følgende er løbenumrene (001 - 434) fra
denne oversigt vedføj et de anførte førstelinier
6 Thz cristelighe messze embedhe paa dansche (1528) Aff dybhedszens nøedh roeber iegh tiil thig (001), Kyrie
gudh fadher / alsom høgeste trøest (002), Gloria Ere och priiss wære gudh y thz høegesthe (003), Glaedeligh wylle
wy alleluya syunghe (004), Wy thro allszammen paa en gud / himmels scabere (005), Nw bede wy then helligandh /
alt om then (006), Nw er oss gudh mischundeligh / ogh hand vil (007), Hellig Hellig Hellig esth thu Herre gudh
sabaoth (008), Tig wære laaff och priss o Herre christ (009), O Gudts lam som baart tagher alle verdens syndher
(010), Ihesus christus er wor salighz (011), Gud wære laaffuet altidt oc benedidz (012), GVD fader wdy himmerigh /
sin villie (013). Een ny håndbog (1529) Benedidet wære Israels Gud (017), O Herre Gud miskunde teg (023), Forlad
nw thyn swend o Herre (025), Men wy leffue paa iorden her (028), Nw lader oss alle tacke Gud wor Herre (032),
Loffriit wære tw lesu Christ (033), Kyrie Gud fader forbarme teg ofuer oss /.../ Kyrie wor Gud oc Herre (037),
Christus lesus for oss offrid (041), Chrit stod op aff døde / Frelste all werden (042), Kom Helliaand herre Gud /
opfyld med ... thyne Christnes hiærte (046), Allene Gud y the høge wære ære (048), O Herre Gud benaade meg / For
thyn (049), lesu som er wor salighed (050), Hellig er Gud fader (051), O Guds lam vskyldig (052), Med glæde oc
fred far ieg nw hen (059), Alleneste Gud y himmerig / wære loff (061), Alleluia thet bør os altyd siunge (062),
Malmø-Salmebogen (1533) Kyrye Gud fader aff himerig (079), Esaias den Prophete monne det saa gaa (084), Forlæ
oss met fred nadelige (090), Wi tro alsammen paa en Gud som hiemmel oc iord oc alting skob (092), Wor Gud han
er saa sterck en borg (096), Kyrieleyson Gud Fader forbarme dig (097), O Herre Gud som bør ath heffhe (098),
Loffixer Gud at han er saa god (099), Vi sade oc graade i Babilon (100), Gvd fader i hiemmelen skaber min ... All
wildfarelse (101), Den tid er kommen som før wor spaat... ath mange forføre (102), Naar Gud fonger løst Sions
fengsel (103), Wisdom och rad och salighed (104), Min siel holder megit af Herren (105), Nv gieder eder Adams
børn altsammen (106), Gvd fader i hiemmelen skaber min... all den vildfarelse (107), Salig er den mand der Gud
frøeter (116). En Ny Psalmebog (1535), Grates nunc omnes reddamus Domino Deo (133), den ypperste høytid och
store Aandelige glæde (155), Benaade oss o Herre Gud (157).
7 Een ny håndbog (1529), Kom Gud skaber helligeaand (016), Gvd fader oc Søn oc then Helliaand / hannwm bør
(019), Gvd fader bliff tw nw med oss (026), Her Christ Gud faders eenbome søn (027), O Gud aff himmelen see her
til (029), Saa taler then vwyse mund (030), Nw er fød oss lesus Christ (035), Christ laa y dødzens bond ... bar oss
(036), Ware Gud icke med oss thenne tyd (047), Gvds søn er kommen aff himmelen (055), Aal then gantske
christenhed (058), Lofftier Gud y fromme Christne (066), lesus Christ wor frelsermand / then ther døden (069), O
lesu Christ som mandom tog (073), Malmø-Salmebogen (1533), Beklage aff alle mine sinde (083), Hierusalem dw
hellige stad (089), Alle christne frøyde dem nw (111), Fra mennisken haffuer ieg went min hw (115), Vi arme
Adams børn alle (118), Den signede Dag er voss beted (135), Det hellige Kaars vor Herre selff bar (139), Hvi stor
me och fhysse de Hedninge saa (147).
8 Een ny håndbog (1529) Christum wy skulle loffue nw (021), Aerens konning o Christe (039), lesu som er wor
salighed (050), Hwo som wil leffue Christelig (053), O Fader wor barmhiertig oc god (060), Capitan Herre Gud
fader myn (067), Wag op wag op y Guds naffh (068), O Christe hwor wor thyn kundskab (071), Then som wil een
Christen hede (072), O Herre Gud aff himmerig (074), Malmø-Salmebogen (1533) O Gud vor Fader du som est i
hiemmerig (075), Christus aff Gudz faders hierte fød (076), En lomfru fødde ith bam i dag (077), O Herre Gud
Fader met din krafft (081), O lesu bold met megit vold (085), Gvd lod røst aff skyen lyde (087), Fred giff oss o kere
herre (108), Af hu och sind och all vor acht (112), O Herre Gud / det kommer nw vd (113), Salue lesu Christe wor
frelsermand (119), En Ny Psalmebog (1535) O Stiemers skabere i Hiemmelske huss (131), Dies est læticiæ (134),
Christe du est baade Liuss oc Dag (137), Engelen indgaangen til lomfru Marie (140), O Herre frels mig oc døm min
sag (146), Mit hierte opgaff ith lystigt ord (149), Verdens veide met sit Belde (150), En viiss tale er denne her (152),
Nv lader oss tacke oc loffue (153).
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jyske aftensang, der næppe har været sunget meget uden for Viborg, og som ikke overlevede En

Ny Psalmebog (1535)9, hvorved antallet af kendte og indsungne salmer skønsmæssigt bliver 98.
Herfra skal trækkes 10 parallelsalmer, hvor en eller to versioner var indsunget samtidig10. Derved
bliver antallet af indsungne salmer 88. Et forholdsvis stort tal, men stadig realistisk i betragtning
af de mange anvendelsessituationer og den professionelle forsang i kirken. Antallet af salmer,
som den enkelte sang spontant ved arbejde, på rejser og ved andagter i hjemmet, har givetvis
været noget mindre, med store individuelle variationer.
Ved siden af gudstjenestessalmeme er, overraskende nok, gruppen af salmer, der i deres
oprindelige form gik tilbage før reformationen, den største af de mest brugte salmer. 49, eller
noget mere end halvdelen af de mest kendte og brugte salmer var kontrafakturer*11, reformatori-

9 Malmø-Salmebogen (1533), O Herre Gud som bør ath heffhe (098), Loffuer Gud at han er saa god (099), Vi sade
oc graade i Babilon (100), Gvd fader i hiemmelen skaber min ... All wildfarelse (101), Den tid er kommen som før
wor spaat... ath mange forføre (102), Naar Gud fonger løst sions fengsel (103), Wisdom och rad och salighed (104),
Min siel holder megit aff Herren (105), Nv gieder eder Adams børn altsammen (106), Gvd fader i hiemelen skaber
min ... all den vildfarelse. (107).
10 Gloria in excelsis Deo: Gloria ere och priiss wære gudh y thz høegesthe (003), Allene Gud y the høge wære ære
(048), Alleneste Gud y himmerig / wære loff (061); Wyr gleuben all an eynen Gott: Wy thro allszammen paa en gud
/ himmels scabere (005), Wi tro alsammen paa en Gud som hiemmel oc iord oc alting skop (092); Frolich wollen
wyr Alleluia singen: Alleluia thetbør oss altyd siunge (062), Glaedeligh wylle wy alleluya synghe (004); Fadervor.
O Herre Gud miskunde teg (023), O Gud vor Fader du som est i hiemmerig (075); Nunc dimittis: Forlad nw thyn
swend o Herre (025), Med glæde oc fred far ieg nw heen (059); Ach Gott von himel sihe dareyn: O Gud aff himme
len see her til (029), O Herre Gud aff himmerig (074); Resonet in laudibus: Nw er fød oss lesus Christ (035), Aal
then gantske Christenhed (058); Ein Kindelin so lavelick: Eet lidet bam saa løsteligt (057), En lomfru fødde ith bam
i dag (077); Capitan, Herr Got vater meyn: Capitan Herre Gud fader myn (067), Gvd fader i hiemmelen skaber min
.... All wildfarelse (101), Gvd fader i hiemmelen skaber min ... all den vildfarelse (107); Verley uns fryden gnediglich: Forlæ oss met fred nadelige (090), Benaade oss o Herre Gud (157).
11 Thz cristelighe messze embedhe paa dansche (1528): Kyrie gudh fadher / alsom høgeste trøest (Kyrie ach Vader
alderhogstte Godt - 002), Gloria Ere och priiss wære gudh y thz høegesthe {Gloria in excelsis Deo - 003), Wy thro
allszammen paa en gud / himmels scabere {Credo in unum deum omnipotatem - 005), Nw bede wy then helligandh /
alt om then ... thz oss gud {Nun biten wir den heiligen geist - 006), Tig wære laaff och priss o Herre christ {Tibi laus
sålus sit Christe - 009), O Gudts lam som baart tagher alle verdens syndher {Agnus Dei - 010), Ihesus christus er wor
salighz {lesus christus nostra sålus - 011), Gud wære laaffuet altidt oc benedidz {God sij gelobbet vnd gebenedyet 012). Een ny håndbog {1529): O Gud wy loffue teg / wy bekende teg een Herre {Te deum laudamus - 015), Kom
Gud skaber helligeaand (Ken/ creator spiritus, mentes tuorum visita - 016), Benedidet wære Israels Gud {Benedictus
- 017), Christum wy skulle loffue nw {A solis ortus cardine - 021), Forlad nw thyn swend o Herre {Nunc dimittis 025), Gvd fader bliff tw nw med oss (Sancta Maria ste vns bej - 026), Men wy leffire paa iorden her {Media vita in
morte sumus - 028), Nw lader oss alle tacke Gud wor Herre {Grates nunc omnes - 032), Loffuit wære tw lesu Christ
{Louet sistu ihsus crist - 033), Nw er fød oss lesus Christ {Resonet in laudibus - 035), Kyrie Gud fader forbarme teg
offuer oss ... Kyrie wor Gud oc Herre {Kyrie Gudfader... Dansk påske-kyrie - 037), Aerens konning o Christe {Re
gina coeli lætare - 039), O Fader wdi himmelen {O Fader wdi himmelen - dansk vekselsang efter 'Aerens konning' 040), Christus lesus for oss offrid {Victimae paschali laudes - 041), Christ stod op aff døde / Frelste all werden
{Christ ist erstanden /von der - 042), Kom Helliaand herre Gud / opfyld med ... thyne Christnes hiærte {Veni sande
spiritus, reple - 046), Allene Gud y the høge wære ære {Gloria in exelsis Deo - 048), lesu som er wor salighed {lesu
nostra redemptio - 050), Hellig er Gud fader {Sandus - 051), O Guds lam vskyldig {Agnus Dei - 052), Aal then
gantske Christenhed {Resonet in laudibus - 058), Med glæde oc fred far ieg nw heen {Nunc dimittis - 059), Alleneste
Gud y himmerig / wære loff {Gloria in exelsis Deo - 061), [O Christe hwor wor thyn kundskab {Rosina wo was dein
gestalt - 071)]. Malmø-Salmebogen 1533: Christus aff Gudz faders hierte fød {Corde natus ex parentis - 076), Kyrye Gud fader aff himerig {Kyrye Gud fader - dansk jule-kyrie - 079), O lesu bold met megit vold {Maria zart, von
edler art, ein ross - 085), Hierusalem dw hellige stad {Urbs beata lerusalem - 089), Forlæ oss met fred nadelige {Da
pacem domine - 090), Wi tro alsammen paa en Gud som hiemmel oc iord oc alting skob {Credo in deum omnipota-
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ske bearbejdelser af førreformatoriske salmer og kirkelige sange. Ikke alle har været lige kendte i
Danmark, nogle af dem er f.eks. oversættelser af tyske salmer og sange, deriblandt flere af Lu
ther, men også disse har uden tvivl været så almindeligt kendte også i Danmark, at de har været
bærere af genkendelighed og kontinuitet. Det er uden tvivl disse kontrafaktur-salmer, der på for
hånd har sikret den reformatoriske salmesang popularitet og folkelighed og anbefalet den som et
legitimt udtryk for kirkelig og kristen ffomhed.
Samtidig har ikke mindst Luthers salmer været garanten for, at salmerne var bærere af
den rette tro. I alt 29 af de indsungne salmer til og med En Ny Psalmebog (1535) er oversættelser
af Luther-salmer12. Selvom 4 af Luther-salmeme er paralleloversættelser, udgør Luther-salmeme

tem - 092), Kyrieleyson Gud Fader forbarme dig (Kyrie eleison ... Pater de coelis Deus miserere nobis - 097), Min
siel holder megit aff Herren {Magnificat - 105), Alle christne fføyde dem nw (Omnis mundus jocundetur -111),
Salue lesu Christe wor frelsermand (Salue regina misericordiæ -119). En Ny Psalmebog (1535): Vor Herris Aduent
him oss paa gaar (Førreformatorisk dansk kalenderremse -128), Ci-ci-o-Ia-nus-e-Ka-si-bi-ven-Di (Førreformatorisk
kalenderremse -129), O Stiemers skabere i Hiemmelske huss (Conditor alme siderum - 131), Grates mine omnes
(133), Dies est lætitiæ (135), Den signede Dag eer voss beted {Dies est lætitiæ -135), Christe du est baade Liuss oc
Dag {Christe, qui lux es et dies - 137), Det hellige Kaars vor Herre selff bar (Middelalderlig dansk - 139), Verdens
veide met sit Belde {Regnum mundi, et omne ornatum seculi -150), Den ypperste høytid och store Aandelige glæde
(Festum nunc celebre magnumque gaudia - 155), Benaade oss o Herre Gud {Da pacem, Domine -157).
2 Følgende Luther-salmer findes i danske salmebøger til og med Den danske Psalmebog {1569): Thz cristelighe
messze embedhepaa dansche (1528): Aff dybhedszens nøedh roeber iegh tiil tigh {Auss tieffer not schrey ich zu dir 001), Wy thro allszammen paa en gud / himmels scabere {Wyrgleuben all an eynen Gott - 005), Nw bede wy then
helligandh / alt om then ... thz oss gud {Nu bitten wyr den heyligen geyst - 006), Nw er oss gudh mischundelig / ogh
hand vil {Es wolt unss Gott genedig sein - 007), Iheus christus er wor salighz {Jhesus christus, unnser hayland, der
von unns - 011), Gud wære laaffuet altidt oc benedidz {Got sey gelobet und gebenedeyet - 012); Een ny håndbog
(1529): Kom Gud skaber helligeaand (Kom, Gott schepfer, heiliger geyst, besuch - 016), Nw frygder eder alle
Christne mend (Nun freudt euch, lieben Christengmayn - 018), Christum wy skulle loffue nw (Christum wir sollen
loben schon - 021), Gvd fader bliff tw nw med oss (Gott der vater won uns bey - 026), Men wy leffue paa iorden her
(Mytten wir ym Leben synd - 028), O Gud aff himmelen see her til (Ach Gott von himel sihe dareyn - 029), Saa taler
then vwyse mund (Es spricht der unweysen mundt -030), Then daarlig mund han siger saa (Es spricht der unweysen
mundt - 031), Lofiuit wære tw lesu Christ (Gelobet seyestu Jhesu Christ - 033), Christ laa y dødzens bond ... bar oss
(Christ lagynn todes banden - 036), Kom Helliaand herre Gud / opfyld med ... thyne Christnes hiærte (Kornn, heuliger geyst, herre Gott - 046), Ware Gud icke med oss thenne tyd (Wer Gott nicht mit uns diese zeyt - 047), Hwo som
wil leffue Christelig (Mensch wiltu leben seliglich - 053), Nw bede wy then Helliaand / om then ... att wy Gud (Nu
bitten wyr den heyligen geyst - 054), Wy loffue teg alle lesu Christ (Gelobet seyestu Jhesu Christ - 056), Med glæde
oc fred far ieg nw heen (Myt frid undfreud ich far dohin - 059), Till teg rober ieg aff hiertens grund (Auss tieffer not
schrey ich zu dir - 065), lesus Christ wor frelsermand / then ther døden (Jhesus Christ, unser hayland, der den tod 069), O Herre Gud aff himmerig (O Herre gudh aff himmelrich - 074); Malmø-Salmebogen (1533): Herre Gud
Fader staa oss bi (Gott der vater won uns bey - 080), Christ laa i dødzens wonde ... han er ... bar oss det euig liff
(Christ lagynn todes banden - 082), Esaias den Prophete monne det saa gaa (Jesaia dem propheten, das geschach 085), Gvd lod røst aff skyen lyde (Dys synd die heylgen zehn gebot - 087), Forlæ oss met fred nadelige (Verley uns
fryden gnediglich - 090), Vi tro paa almectigste Gud / som skapt haffuer (fVyr gleuben all an eynen Gott - 091), Wi
tro alsammen paa en Gud som hiemmel oc iord oc alting skob (Wyr gleuben all an eynen Gott - 092), Nv bede wi
den Helligand vdi en ret tro at wi mue (Nu bitten wyr den heyligen geyst - 093), lesus Christus er vor frelsermand
(Jhesus christus unnser hayland, der von unns - 094), Wor Gud han er saa sterck en borg (Ein feste burg ist unser
Goa - 096), Kyrieleyson Gud Fader forbarme dig (Kyrie Eleison ... HERR got vater ym himel, Erbarm dich uber uns
(Litaniet) - 097), Kom Helligand herre Gud / opfylt met din naade och miskund / alle menniskens hierte (Kom heyliger geyst, herre Goa -109), Salig er den mand der Gud frøeter (Wol dem, der yn Gottes fiircht steht - 116), Salige
ere alle som i gudz frøet staa (Wol dem, der yn Goaes fiircht steht - 117), Wi som leffue paa iorden her (Mytten wir
ym Leben synd -126); En Ny Psalmebog (1535): Det hende sig Esaie Prophet (Jesaia, dem propheten das geschach
- 156), Benaade oss o Herre Gud (Verley uns friyden gnediglich); 2. tillæg til En Ny Psalmebog (1544): Fader vor
vdi Hiemmerig (Vater unser ym hymelreich - 172), Fra Hiemmelen kom den Engele skar / Oc syntes (Vom Himel

174

mellem en tredjedel og en fjerdedel af de indsungne salmer. 14 af Luther-salmeme er kontrafak
turer af førreformatoriske tyske og latinske salmer, ligesom 8 Luther-salmer er gendigtninger af
gammeltestamentlige salmer, hvortil kommer 3 salmer, der er gendigtninger af andre bibelske
tekster. Herved er Luther-salmeme det centrale udtryk for den nye salmesang som den kreative
kontinuitet, der gjorde reformationen til et folkeligt projekt, hvor bundetheden til fortiden legiti
merede reformationens nybrud, og nybruddet legitimerede traditionens udtryk som sand kristen
dom.
Set i en folkelig sammenhæng blev Luther anbefalet ligeså meget af sine mange kontra
fakturer af førreformatoriske liturgiske sange og salmer, som han blev det af sin teologi. Ved sine
kontrafakturer, herunder sine gendigtninger af gammeltestamentlige salmer, 'reformerede' (kriste
ligt forvente) Luther den katolske teologi og tradition. Luthers kontrafakturer er først og frem
mest blevet oplevet som en ret - kristeligt forvendt - og dermed kristeligt og, når det kom til
stykket kirkeligt legitim gengivelse af et gammelkendte. Det var ikke Luthers autoritet, der legi
timerede hans telogi og hans salmer, men omvendt teologiens og salmernes kreative kontinuitet,
der gav Luther autoritet. Først senere, da reformationen var blevet officielt indført og bevægel
sens anden generation havde taget over, blev det omvendt Luthers autoritet, der legitimerede
hans teologi og dens udtryk, bl.a. i salmerne.
De førreformatoriske kontrafaktursalmer og psaltergendigtninger kan inddeles i fire ho
vedgrupper, der hver for sig er udtryk for den samme kreative kontinuitet som Luther-salmeme,
ikke alene fordi Luthers kontrafaktursalmer selv kan inddeles i de fire hovedgrupper, men fordi
de med deres kombination af genkendelighed og fornyelse var udtryk for den enkeltes oplevelse
af det reformatoriske nybruds dynamiske sammenhæng.
Den vigtigste gruppe kontrafaktursalmer er gendigtningerne af de førreformatoriske gudstjenestesalmer13. En anden gruppe, der hører sammen med gudstjenestesalmeme, er psaltergen-

kan der engel schar - 175), Af Engle Chor hid kommer ieg (Vom himel hoch da kom ich her - 179), leg tacker Her
ren aff gantske hierte {Ich dancke dem Herm von gantzem Hertzen (Ps. 111) -180), Nv begynde wi at quæde (Eyn
newes lied wir heben an - 181), leg vil siunge Herren (Ich wil dem HERRNsingen (2.Mos 15,2-19) - 183), Giffuer
act her paa i Hiemle (Merckt auffjr Himel (S.Mos 32,1-43) - 184); En Ny Psalme-Bog (udg. 1556): Beholt oss Herre
veed dit Ord (Erhalt uns, HErr, bey deinem Wort - 208); Den danske Psalmebog (1569): Kom Hedningers Frelser
sand (Nu kom der Heyden heyland - 222), Fra Himmelen høyt komme wi nu her (Vom himel hoch da kom ich her 227), Fra Himmelen kom den Engle skar (Von Himel kam der engel schar - 228), Herodes hui frycter du saa saare
(Was furchstu feind Herodes seer - 229), Kom hellig Aand o Herre Gud / besøg vore hierter oc (Kom Gott schepfer
helliger geyst / besuch - 253), Christus kom selff til Iordans flod (Christ, unser HErr, zum Jordan kam - 255), En
vise ny ville wi nu quæde (Eyn newes lied wir heben an - 284), O du Trefoldig enighed (Der du bist drey in einigkeit - 334).
13 Se ovenfor note 5
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digtningerne14, idet de gammeltestamentlige salmer indgik som konstituerende dele af den førreformatoriske gudstjeneste, både hvad angår messe- og tidesangsliturgieme. 38 af de førreformatoriske kontrafaktursalmer er gudstjenestesalmer, hvortil kommer 19 psaltergendigtninger. Disse
mange gudstjenestesalmer sikrede dels gudstjenestens genkendelighed, dels menighedens ople
velse af, at den for alvor havde overtaget væsentlige dele af gudstjenesten, den oplevelse, der var
garanten for, at Luthers tale om det almindelige præstedømme ikke kun var mundsvejr, men le
vende virkelighed.
Ved siden af de egentlige gudstjenestesalmer var 17 af de indsungne salmer gendigtninger
af førreformatoriske kirkelige og åndelige sange ffa de folkelige fromhedsliv15. Også disse sal
mer har været medvirkende til at give menigheden en oplevelse af kontinuitet, og af at det almin
delige præstedømme var blevet en realitet, idet de tidligere folkelige sange fra fromhedslivet
udenfor gudstjenesten nu var blevet konstituerende gudstjenestesalmer. Hertil kommer 5 kateke
tiske salmer16, ikke mindst gendigtninger af Fadervor og De ti Bud, de fleste sandsynligvis af
førreformatorisk oprindelse, som var blevet taget ind i den lutherske gudstjeneste. Denne guds
tjenestelige legitimering af den kirkelige undervisning var ligesom prædikenerne udtryk for
bruddet med den førreformatoriske kultiske gudstjeneste. Salmesangen, forkyndelsen og under
visningen var hver på sin måde udtryk for, at gudstjenesten nu fra at have været præsternes guds14 Thz cristelige messze embedhe paa dansche (1528): Aff dybhedszens nøedh roeber iegh tiil tigh (Ps. 130 - 001),
Nw er oss gudh mischundeligh / ogh hand vil (Ps. 67 - 007), Een ny håndbog (1529): O Gud aff himmelen see her til
(Ps. 12 - 029), Saa taler then vwyse mund (Ps. 14 - 030), Ware Gud icke med oss thenne tyd (Ps. 124 - 047), O Her
re Gud benaade meg / For thyn (Ps. 51 - 049), Alleluia thet bør oss altyd siunge (Ps. 117 - 062), O Herre Gud aff
himmerig (Ps. 12 - 074). Malmø-Salmebogen (1533): Beklage aff alle mine sinde (Ps. 51 - 083), Hierusalemdw
hellige stad (Ps. 147 - 089), Forlæ oss met fred nadelige (Ps. 142 - 090), Wor Gud han er saa sterck en borg (Ps. 46 096), O Herre Gud som bør ath heffhe (Ps. 94 - 098), Loffuer Gud at han er saa god (Ps. 118 - 099), Vi sade oc
graade i Babilon (Ps. 137 - 100), Naar Gud fonger løst Sions fengsel (Ps. 126 - 103), Fra mennisken haffiier ieg went
min hw (Ps. 25 - 115), Salig er den mand der Gud frøeter (Ps. 128 -116). En Ny Psalmebog (1535): O Herre frels
mig oc døm min sag (Ps. 43 - 146), Hvi storme och fhysse de Hedninge saa (Ps. 2 - 147), Mit hierte opgaff ith lystigt
ord (Ps. 45 - 149).
15 Thz cristelighe messze embedhe paa dansche (1528): Wy thro allszammen paa en gud / himmels scabere {Credo
in unum Deum omnipotentem / fVyr gelauben all in eynen got - 005), Nw bede wy then helligandh / alt om then...
thz oss gud {Nun biten wir den heiligen geist - 006), Ihesus christus er wor salighz {lesus Christus nostra sålus 011), Gud wære laaffuit altidt oc benedidz {God sij gelobbet vnd gebenedeyet - 012). Een ny håndbog (1529): Gvd
fader bliff tw nw med oss {Sancta Maria ste vns bej - 026), Loffuit wære tw lesu Christ {Louet sistu ihsus crist 033), Kyrie Gud fader forbarme teg offuer oss - Kyrie wor Gud oc Herre (Dansk påske-kyrie - 037), O Fader wdi
himmelen (Dansk vekselsang efter 'Aerens konning o Christe', opr. Regina coeli lætare' - 040), Christ stod op aff
døde / Frelste all werden {Christ ist erstanden /von der - 042), [O Christe hwor wor thyn kundskab {Rosina wo was
dein gestalt - 071)]; Malmø-Salmebogen (1533): O lesu bold met megit vold {Maria zart, von edler Art, ein ross 085), Nv gieder eder Adams børn altsammen (Dansk antifon - 106), Alle christne frøyde dem nw {Omnis mundus
joeundetur - III); En Ny Psalmebog (1535): Vor Herris Aduent hun oss paa gaar (førreformatorisk dansk kalender
remse - 128), Ci-ci-o-Ia-nus-e-Ka-si-bi-ven-Di (førrematorisk dansk kalendervise - 129), Dies est læticiæ førreforma
torisk julevise -134), Den signede Dag er voss beted (Dies est lætitiæ - 135), Det hellige Kaars vor Herre selff bar

n39).
Thz cristelighe messze embedhe paa dansche (1528): GVD fader wdy himmerigh / sin villie (De ti Bud - 013);
Een ny håndbog (1529): O Herre Gud miskunde teg (Fadervor - 023), Hwo som wil lefifue Christelig (De ti Bud 053); Malmø-Salmebogen (1533), O Gud vor Fader du som est i hiemmerig (075), Gvd lod røst aff skyen lyde (087).
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tjeneste for Guds skyld, var blevet menighedens gudstjeneste ansigt til ansigt med den Treenige
Gud.
Kontrafaktursalmeme var fomdsætningen for, at menigheden kunne synge med på guds
tjenestens salmer allerede fra den første reformatoriske gudstjeneste. Teksterne har været gen
kendelige og lette at lære i deres nye, gendigtede version, og mange af melodierne har været så
godt kendte i forvejen, at man hurtigt har kunnet synge med på dem. Herefter har det været for
holdsvis enkelt at lære de nye salmer, hvis tekster og melodier man ikke kendte i forvejen, men
hvis indhold fængede og holdt menigheden, både i fællesskab og hver for sig, fast.
Den ældste kilde fra reformationstiden, der anfører, hvilke salmer folk kendte, er Peder
Palladius’ Visitatsbog fra 1543 . Her nævner han, at nogle fattige fiskere, der ”kyndelmisse af
ten [dsv. 1. februar] ’i aar’ [omkr. 1540]” drev til havs på en isflage på Øresund, sang den almin
delige gudstjenstesalme ’nu bede ui den hellig aand’ og begravelsessalmen ’med glæde och frijd
far vj nu hen’ ’offiier deeris egen død’ 18.
Senere skriver Palladius, at der ved gudstjenesten, ikke mindst på landet, kun måtte syn
ges på dansk og ikke bruges gregorianske melodier. Til jul, påske og pinse måtte degnen synge
en latinsk salme for at vise, at han var en lærd mand, der fortjente det offer sognebørnene gav
ham, men ellers måtte han ’icke siunge uden danske, oc visser oc psalmer, som i haffue lærdt och
kunde siunge med hannem, oc icke andre, førend hand faar lærdt eders børn flere ”. Samtidig
nævner Palladius, hvilke salmer, man først og fremmest skulle synge: Man måtte ikke synge no
gen "anden glorificatz end denne: Alleniste gud i himmerig etc. det var den vise som de hellige
engle siunge thilsammen den nat vor herre lesus vaar fød i verden." Palladius fortsætter med at
sige, at man skulle synge "Nu bede vi den h. aand, nu er oss gud miskundelig, vi troer allesam
men paa en gud, aff dybsens nød etc. de x budord, fader vor, oc andre sodanne almindelig psal
mer, visser, oc anden sang”19. Samtidig giver han en yderligere bibelsk begrundelse for at synge
salmer: de nævnte salmer "bør jo en christen almue at ligge sig effter at siunge, thi schrifften be
faler det. siunger (siger s. Pouell) hellige psalmer, hymner, och aandelig sang och loffuer och
tacher gud aff hierte och mund, naar i komme tilsammen, det vill gud haffue"20.1 sammenhæng
med en anvisning på, hvordan almuens fester bør forløbe, skriver Palladius, at man hverken måt
te synge ’wgudelig gildminde” [helgensange] eller parodier på katolske sange, men kun sange,

17 En visitatz bog. Peder Palladius' Visitatz-bog, udg. v. Lis Jacobsen, 1925
18 Op.cit. s. 45
19 Om disse salmer, se nedenfor
20 Op.cit. s. 69

177

”som i siunge vdi eders sogne kircke”21. At man kendte de almindelige gudstjenstesange og kun
de synge dem udenad, viser beretningen om fiskerne på Øresund, der spontant bl.a. sang bl.a.
”Nu bede vi den Helligånd”, der, som Palladius’ senere opregning viser, hørte til de faste guds
tjenestesange.
De salmer, Peder Palladius anfører, findes alle i messeordningen ffa 1528/29 og de sal
mehefter, der udkom 1529. De udgør grundstammen i de almindeligt brugte gudstjenestesalmer
og er et udtryk for, at udvalget af disse salmer lå fast lige ffa den reformatoriske gudstjenestes
begyndelse22. Det er det samme indtryk man får ved at gå de øvrige salmer, der har været brugt
ved gudstjenesterne i årene indtil 1536, efter. Tager man en så sen gudstjenesteordning som den,
der findes i Hans Thomissøns salmebog ffa 1569, stammer de fleste af salmerne, ikke mindst alle
kemesalmeme ligeledes ffa messeordningen ffa 1528/29 og salmehefteme fra 1529, salmer, som
alle fra den første begyndelse har kunnet udenad, og som derfor har været urørlige. Palladius
henviser samtidig til 'andre sodanne almindelig psalmer, visser og anden sang." Hvilke salmer,
der er tale om, kan ikke vides med sikkerhed, men det må have været andre indsungne salmer
især fra den første tid, sådan som de findes i de ældste salmehefter.
De salmer, Peder Palladius nævner, er gendigtninger af gammeltestamentlige salmer, li
turgiske led og folkeligt religiøse salmer fra den førreformatoriske gudstjeneste. Dette svarer
nogenlunde til billedet af de indsungne salmer ffa de første år efter 1527/28. Kun ganske få af de
indsungne salmer fra de tidlige salmebøger er ikke enten gendigtninger af bibelske salmer eller
kontrafakturer af liturgiske tekster fra de førreformatoriske gudstjenester. I betragtning af, at de
fleste ikke har kunnet forstå de latinske tekster, har oplevelsen af den reformatoriske salmesang
ligeså meget været en oplevelse af rent sprogligt nu at kunne forstå det, der før var uforståeligt,
som det var en oplevelse af, at de gammelkendte tekster var blevet ændret teologisk, var blevet
'kristeligt forvendt', som man sagde. Man har i første omgang nok savnet henvisningen til de
mange helgener, men næppe så meget som man skulle tro, da man tidligere ikke havde forstået
teksterne sprogligt. Den sproglige forståelse har i sig selv været en oplevelse af at se 'evangelii
klare lys'. Oplevelsen af den kreative kontinuitet må have været overvældende og i sig selv over
bevisende på de fleste.

21 Op.cit s. 55.
22 De salmer, Peder Palladius nævner, indgår i de messeordninger, der findes i de bevarede salmebøger fra reformationstiden foruden i Malmø-messen 1535 og Frans Vormordsens messeordning 1539, ligesom de svarer til de salmer,
der nævnes i forbindelse med gennemgangen af højmessen i Kirke-Ordinantsen fra 1539. Alle salmerne findes i den
oversigt over "den Danske Euangeliske Messe", der findes i Hans Thomissøns salmebog fra 1569.
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De første danske salmebøger blev trykt i Rostock og Magdeburg. Det var fra de samme
egne, man havde fået den nye evangeliske salmesang. Før reformationens officielle indførelse var
forbindelsen til de store tyske handelsbyer langs Østersøen langt stærkere end forbindelsen til
Wittenberg. Ser man bort fra de forholdsvis få danske salmer fra de første tid, findes næsten alle
salmer i de første danske salmebøger i de samtidige nordtyske salmebøger, først og fremmest i
Rostock-reformatoren Johan Sliiters salmebøger fra henholdsvis 1525 og 153 1 23. Dertil kommer
et antal salmer, der er oversat fra nedertysk, enten originale nedertyske salmer eller salmer fra de
store øvretyske handelsbyer som Niimberg, der blev formidlet til Danmark over de nordtyske
handelsbyer24. Det er tydeligt, at det er den folkelige reformation i de tyske handelsbyer, der har
smittet over Østersøen til Malmø, København og de øvrige danske søkøbstæder. Det gælder både
form og indhold. Det var handelsfolk mere end teologer og andre af kirkens folk, der bragte re
formationen og dens salmer til Danmark. Den liturgiske særtradition, der var opstået i Viborg,
hvor psalterteksteme til brug ved aftensangsgudstjenesten blev oversat til rimede linjepar i stedet
for til sangstrofer, blev troligt medtaget i de østdanske salmebøger, men slog ikke an og gled fra
og med Thomissøns Salmebog 1569 ud af salmebøgerne igen. Det var som folkelig sang, ikke
som modificeret messesang den reformatoriske salmesang slog an og revolutionerede gudstjene
sten.
23 Eyn gantz schone vnde seer nutte gesangk boek/... redigeret af Joachim Sliiter og trykt hos Ludowych Dyetz i
Rostock 1525 (Udg. i facsimile med efterskrift af Gerhard Bosinski, 1986)(S-25) og Geystlyke leder vppt nye gebe
tert tho Wittenberch / dorch D. Martin Luther. By Ludowich. Dyetz gedruckt. [1531] (udg. sammen med) Gheystlyker gesenge vnde leder /... M.D.XXXj. (Joachim Shifter's altestes rostocker Gesangbuch vom Jahre 1531 ...Nachden
Originaldrucken wortgetreu herausgegeben von C.M. Wiechmann-Kadow. 1858)(S-31). Følgende danske salmer
findes i disse to salmebøger fra Rostock (hvor salmer, der findes i Een ny håndbog {\529) med tillæg først findes i
S-3 Imå der formodes et nedertysk (Rostock?) forlæg i en nu tabt salmebog fra 1526-28): Thz cristelighe messze
embedhe paa dansche (1528): Aff dybhedszens nøedh roeber iegh tiil tigh (S-25+31 - 001), Glaedeligh wylle wy
alleluya syunghe (S-25+31 - 004), Wy thro allszammen paa en gud / himmels scabere (S-25+31 - 005), Nw bede wy
then helligandh / alt om then ... thz oss gud (S-25+31 - 006), Nw er oss gudh miscundeligh / ogh hand vil (S-25+31 007), Ihesus christus er wor salighz (S-25+31 - 011), Gud wære laaffuet altidt oc benedidz (S-25+31 - 012); En ny
håndbog (1529): I IHesu naffh begynde wy (S-25+31 - 014), Kom Gud skaber helligeaand (S-25+31 - 016), Nw
frygder eder alle Christne mend (S-25+31 - 018), Christum wy skulle loffue nw (S-25+31 -021), Gvd fader bliff tw
nw med oss (S-25+31 - 026), Her Christ Gud faders eenbome søn (S-25+31 - 027), Men wy leffiie paa iorden her (S25+31 - 028), O Gud aff himmelen see her til (S-25+31 - 029), Saa taler then vwyse mund (S-25+31 - 030), Loffuit
wære tw lesu Christ (S-25+31 - 033), Christ laa y dødzens bond ... bar oss (S-25+31 - 036), Christ stod op aff døde /
Frelste all werden (S-31 - 042), Kom Helliaand herre Gud / opfyld med ... thyne Christnes hiærte (S-25+31 - 046),
Ware Gud icke med oss thenne tyd (S-25+31 - 047), Allene Gud y the høge wære ære (S-25+31 - 048), O Herre Gud
benaade meg / For thyn (S-25+31 - 049), lesu som er wor salighed (S-25+31 - 050), Hellig er Gud fader (S-31 051), O Guds lam vskyldig (S-31 - 052), Hwo som wil leffiie Christelig (S-25+31 - 053), Gvds søn er kommen aff
himmelen (S-25-31 - 055), Eet lidet bam saa løsteligt (S-31 - 057), Med glæde oc fred far ieg nw heen (S-25+31 059), Alleneste Gud y himmerig / wære loff (S-25+31, 061), Alleluia thet bør oss altyd siunge (S-25+31 - 062),
Capitan Herre Gud fader myn (S-25+31 - 067), Wag op wag op y Guds naffh (S-31 - 068), lesus Christ wor frelser
mand / then ther døden (S-25+31 - 069), O Christe hwor wor thyn kundskab (S-31 - 071). Malmø-Salmebogen
(1533): O Gud vor Fader du som est i hiemmerig (S-31 - 075), Esaias den Prophete monne det saa gaa (S-31 - 084),
O lesu bold met megit vold (S-25+31 - 085), Gvd lod røst aff skyen lyde (S-25+31 - 087), Hierusalem dw hellige
stad (S-25+31 - 089), Forlæ oss met fred nadelige (s-31 - 090), Wi tro alsammen paa en Gud som hiemmel oc iord
oc alting skob (S-31 - 092), Wor Gud han er saa sterck en borg (S-31 - 097), Gvd fader i hiemmelen skaber min ...
All wildfarelse (S-25+31 - 101), Gvd fader i hiemmelen skaber min... all den vildfarelse (S-25+31 - 107), O Herre
Gud / det kommer nw vd (S-31 -113), Salig er den mand der Gud frøeter (S-25+31 -116). En Ny Psalmebog
(1535): Benaade oss o Herre Gud (S-31 - 157).
4 Thz cristelighe messze embedhe paa dansche (1528): Kyrie gudh fadher / alsom høgeste trøest (Kyrie ach Vader
alderhogstte Godt, nedertysk kyrie- 002), Gloria Ere och priis wære gudh y thz høegesthe (Gloria in exelsis Deo Gloria efter Niimberg-messen - 003), Loffuer Gud y fromme Christne (Lobt got, ir frummen cristen af Ludwig Hailmann - 066); Malmø-Salmebogen (1533): En lomfru fødde ith bam i dag (Ein Kindelein so lawelick - 077), Fred
giff oss o kere herre (Fred giff vns, leue Here, 'Kong Frederiks vise' af Hermann Bonnus -108), Fra mennisken
haffuer ieg went min hw (Van allen Mynschen afgewandt af Andreas Knopken - 115). En Ny Psalmebog (1535): O
Herre frels mig oc dom min sag (richt mich, Herr, undflir mir mein sach af Hans Sachs -146).
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Gudstjenestens kemesalmer
Skriften befaler, at kristne mennesker synger salmer, siger Peder Palladius. Det vil derfor være
nærliggende at undersøge, hvad det er, skriften befaler den kristne at synge. De salmer, Palladius
nævner i sin visitatsbog vil være naturlige emner for en sådan undersøgelse, da de udgør et re
præsentativt minimum af gudstjenestesalmer, samtidig med at de er teologisk repræsentative for
de salmer, man finder i reformationstidens salmebøger.
I det følgende vil de 8 salmers tekster blive anført efter En Ny Psalmebog, der dels sam
lede de første reformatoriske års salmer inden reformationens officielle indførelse 1536, dels var
den de facto officielle salmebog indtil den blev afløst af Hans Thomissøns salmebog, Den danske

Psalmebog (1569). Salmerne anføres i den rækkefølge, den findes i Den danske Psalmebogs af
snit "Om den Danske euangeliske Messe":

Af dybsens nød, o Gud, til dig
(001) En Ny Psalmebog (1535) bl. 97vII
De profundis / met tuenne noder

Dine ord de ere en dyrebar skat /
som du oss hafifiier effiter lat /

AF dybsens nød raaber ieg til dig
Herre Gud vilt du mig høre.
Din naadens øren vent du til mig
min røst ieg nu fremfører.
Giffuer du paa vor gerning act /
ath heffhe Synden met din mact /
O Herre huo kan det taale

Dem vile wi gerne høre.
Skulde det vare fra Morgen stund
oc end til Afftens ende /
Da skulle mit hierte ingelund /
fortuile eller fra dig vendis /
Saa bør at vere ræt Israels art /
ath haabe och Tro aff hiertet snart /
Oc naade aff hannem begere

Hoss dig all ene gielder naade och gunst
til synden ath forlade /
Naar wi dig nogen tid haffue mist /
wi vide oss ey ath raade /
Faar dig ingen sig rose kan /
Thi maa dig frycte alle Mand /
och trøste dem paa din naade

Dog Synden hoss oss er mangefuld
hoss Gud er meget mer naade /
At hielpe oss er hand vel huld /
Att nød och all skøns vaade /
Han er foruist den rette Tolck /
Som haffuer forløst alt Israels Folck /
Aff sorg oc Synder alle

Til Gud staar alt mit haab och trøst
min gerning kan mig ey baade
I det du ene haffuer mig forløst /
aff din wsigelige naade /

Alleneste Gud i Himmerig
(061) En Ny Psalmebog (1535) bl. 99vII
Der han haffuer giort i lørderige
i disse samme naadelige Dage /
Paa lorden er kommen stor glæde oc fred /
Menniskeme maa vel glædis ved /

Gloria in Excelsis deo
AL eniste Gud i Hiemmerige /
vere loff oc priss for all sin naade /
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Gudz yndist och gode vilge
Du est all ene vor Frelsermand /
der oss vil Hiemmerige giffue /
Du est Gudz Faders wskyldige Lam /
der for oss døden vilde lide /
Du est all ene vor salighed /
for din skyld haffue wi naade fangit /
Altmectigste lesu Christe

Vi loffue wi prise / wi neye dig /
wi tacke dig for din erlighed /
O Herre Gud Fader i Hiemmerige /
Du haffuer oss giort stor kærlighed /
Alting haffuer du i din mact och vold /
huad du vilt haffue frem kan ingen forholde
Vel dem der dig kunde frycte

Helligaand vor Trøstermand /
som all sandhed kan lære /
hielp oss at bliffue ved din lærdom /
Gud Fader oc Søn oc dig ære
beskerme oss fra Dieffuelsens falske lisst /
hielp oss at Tro paa lesum Christ /
nu oc euindelige Amen

O lesu Christ Gudz eniste Søn /
Som hoss Gud Fader sider /
Du som haffuer frelst all Menniskens køn /
oc oss met Gud forliger /
Formedelst dit Blod och haarde Død /
haffuer du oss løst aff Synd och Nød /
Giff naade i din Tro bliffue

Nu bede vi den Helligånd
(006) En Ny Psalmebog (1535) bl. 38v
Denne samme Sang / siungis altid i den
Christelige forsamling fore Predicken

til det foriette Land Kyrieleys
Du søde Aand skenck oss foraist /
at wi maa dricke aff dit kerlighedsens bryst
At wi vdaff hiertet
huer anden elske
Met ith sind i Christo /
haffue baade ffed oc ro Kyrieles

NV bede wi den Helligaand /
Alt om den Christelige Tro och ret forstaand
Det oss Gud beuare /
oc sin naade sende
Naar wi heden fare /
Aff dette elende Ky.

Du ypperste trøstere i all vor nød
Hielp ath wi forsmaa Verdens spaat och
wselhed /
At wi bestandige bliffue /
paa vor siste ende /
Naar wi met Dieffuelen kiffue
om dette elende Kyrieleyss

Du verdige Liuss giff oss dit skin /
Lær oss at kende Christum lesum all ene
At wi met hannem bliffue /
vor kære Frelsermand /
Som oss monne indlede /

Vi tro allesammen på en Gud
(005) En Ny Psalmebog (1535) bl. 017 r
Den Christne forsamling oc Chorid
siunge till haabe Credo

som er Gudz Søn oc vor Herre /
Som aff den Helligaand vndfangen vor /
aff Guddommelig krafft oc ære /
Aff Maria den rene lomfrue /
ith sant helligt menniske er vorden /
Pint vnder Pontio Pilato /
Kaarssfest / død / oc lordet / til Helffiiidis
foer /
Paa Tredie dag høy aff døde opstod / til
Hiemmels foer /
Vor Dommere er han vorden

WI Tro alle sammen paa en Gud /
Hiemmels skabere oc iordens
Gudz søn sin Faders vilge giorde /
paa det wi sine bøm skulle blifue /
Han vil oss forse vor nering /
liff oc Siæl i hans beuaring
Altid han oss vil beuare /
inted ont skal oss vederfare /
Han søger for oss dag oc nat /
for han haffuer alting i sin mact

Vi tro oc paa den Helligaand /
lig met Fader och met Søn /
Som alle bedrøffuedis husualere er /

Vi tro oc alle paa lesum Christ /

181

Met dyrebar gaffuer och naader skøne /
All gantske Christenhed paa lorden /
Ith samfund giort met sine Ord /
Met hannem vaare Synder till giffhe vorde /

Vi Menniske skulle alle opstande /
effter dette ælende / Ith nyt leffhit er oss
forred
i euighed till euig tid

Nu er os Gud miskundelig
(007) En Ny Psalmebog (1535) bl. 57 r
Deus misereatur nostri. som er
den Ixcvii Psalme

han leffuer for wden fare
Vi tacke Gud och loffue dig /
dit folck i mange maade /
din lord bær ffuct oc bedrer sig /
det kan dine ord vel raade
Signe oss Gud Fader och Gudz Søn /
Oc signe oss gud den Hellegaand /
for hannem skal redis alle land /
Thi alting stander vdi hans hand /
Vi siunge aff hiertet Amen

NV er oss Gud miskundelig /
oc han vil oss velsigne /
sit Ansict offuer iorderig /
det lader han nu skinne /
Ath wi paa lorden maa forstaa
hans vey oc hellige naade /
oc lesus Christus kende oss saa /
blant folck i mange maade /
Gud styre for oss oc raade

Ære vere Gud Fader i Hiemmerig /
Som alting monne raade /
Desligesst hans Søn euindelig /
Som frelste oss aff vaade /
och loffiiit være den Helligaand /
Som giffiier oss aff sin naade /
Den ære haffuer verit aff euig tid /
Gud oss sin naade sende

Vi tacke Gud oc loffue dig /
dit Hedninske folck offuer alle /
Och alle land de glæde sig /
dit naffh de nu paa kalle /
Ath du en Retferdig Dommere est /
lad oss icke mere vildfare /
Dine Ord kunde oss beskerme bæst /
i huo den vil beuare

Gud Fader udi Himmerig
(013) En Ny Psalmebog (1535) bl. 91vII
De X Gudz budord / som lære oss alt
det wi ere Gud plictige

Du skalt oc hedre oc ære
din Fader oc din Moder /
De som dig opfødde met ære /
met Gud du salig vorder

GVd Fader vdi Hiemmerrig /
Sin vilge han oss kende /
Der han oss ned till Iorderig /
De thi Budord vdsende

Du skalt oc ingen sla i hiel /
och ey mandrab bedriffue /
Din broder skalt du vnde vel /
saa maat du salig blifiie

Der første Budord det er nu saa
Det bør dig nu ath mercke /
Aff Guder skalt du dig ey faa /
Men en Gud skalt du dyrcke

Du skal oc ey beddriffue hor
det monne saa mangen daare /
Vkyskhedz synd hun snart forgaar /
men pinen vil lenge vare

Du skal oc ey forfengelige
Gudz hellige naffh paa kalle /
om du vilt ey euindelige
i pinen det vndgielde

Du skalt oc ingen stiæle fra /
hans Gotz / Hans heder eller ære /
I Verden skalt du leffue saa /
at du retuiss kant vere

Du skalt och komme i hu der næst /
Sabbatz dag hellig ath gøre /
och Tiene Gud som du kant bæst /
Gudz ord da skalt du høre

Du skalt oc ey falskt vidnesbyrd
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mod din ieffh Christen bære /
Eller det bliffuer dig fult ganske dyrt /
i euig pine at vere

Det sisste budord det er nu saa /
det bør dig nu at mercke /
Din broders gotz du ey attraa /
hans hus s oc ey hans suenne.

Der nest du skalt oc ey attraa /
din Broders hustru venne
Men all den stund du leffue maa /
din broder skalt du tiæne.

Gud Fader Søn oc den Helligaand
han giffiie oss sin naade /
at wi motte vdi alle land /
hans Budord vel beuare

O Herre Gud, miskunde dig
(023) En Ny Psalmebog (1535) bl. 68v

oc saa fra Dieffuelens vaade /
Borttag fra oss met naaden din
den Phariseyske Surdey oc lære /
Skenck oss igen den klare Vin
som Christus monne frembere /
det er ret Tro oc lære

Denne Psalm gaar met de noder som/
Nu er oss Gud miskundelig.
O Herre Gud miskunde dig
oc see til oss paa lorden /
wi ere dine Børn saa visselige /
vor Fader est du vorden /
Du sider høyt i Hiemmerig /
oc wi vdi Dødens Snare /
giff priss dit Nafih i Jorderig /
lad oss ey saa hen fare /
i din wgunst saa saare

O kære Fader ver voss huld /
oc spar oss i vor brøst /
Vor brøde er saa mangefold
hielp at wi ey mistrøste /
I vor strid stat oss mandelige bi /
ath offueminde wuenner grumme /
Aandelige oc verdzlige genstrid /
ont vent fra oss all sammen /
oss hør kære Fader Amen

O Fader forøg dit Rige fast /
lad Dieffuelen ey selff raade /
men ffelss oss ffa den skadelige gest /
begaffue oss met din naade /
At wi mue vere dine lydige bøm /
og lade dig styre oc raade /
Din vilge ske i Jorderig /
alt som i Hiemmelens Trone /
lær oss dine Bøm til gode

Priss loff oc heder til euig tid /
er vor begering alle /
skal giffuis dig vor Fader saa blid /
din Søn det oc for alle /
der til den Aand vor Trøstermand /
skal giffuis den samme ære /
aff fattige oc Rig i alle Land
som dig nu saare begere /
Giff dem alle den euige ære

Giff oss i dag vort daglige brød
dine ord oc hellige naade /
oc ffelss oss ffa den euige død /

Med glæde og fred far' jeg nu hen
(059) En Ny Psalmebog (1535) bl. 17v

Simeonis Lofsang Nunc dimit
tis / Luce ii.

Det gør alt Jesus Christ Gudz Søn /
den tro Frelsermand /
den ieg haffuer sect met mine øyen /
Jeg tror vist ath han
er vor Lifif oc all vor salighed /
I nød oc dødens vaande

MEt glæde oc fred far ieg nu hen /
Alt effter Gudz vilge /
met ith frit mod fra denne Verden /
vil ieg nu skilies /
effter de ord som Gud haffuer loffuit mig /
Døden skal min søffh vorde

Den haffuer du Herre nu set frem
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Han er det klare oc salige Liuss /
for alle Hedninge at linse /
Dem som ere wuiss
oc Gud icke kende /
Han er och dit Folckis Israel /
Priss / ære / frøyd oc glæde

for alle Folck met stor naade /
Och till hans Rige alle Land /
lader bede oc raade /
Met dit dyre oc hellige ord /
Som synder oc nør kundgøris

Peder Palladius nævner i sin omtale af salmesangen i gudstjenesten de mest almindelige gudstje
nestesalmer, som han kunne forudsætte, alle kendte og kunne synge med på. Det er derfor natur
ligt at tage udgangspunkt i dem, hvis man vil danne sig et indtryk af, hvordan den reformatoriske
kristendomsforståelse var, som menigheden tilegnede sig i årene efter reformatormationens gen
nembrud i årene omkring 1530.
Tidens store religiøse problem var angsten for den evige fortabelse og pinslerne først i
skærsilden og senere i Helvede, hvis pinslerne i skærsilden ikke var tilstrækkelige til at formilde
Gud på dommens dag. Det var denne angst, der var baggrunden for den afladshandel, der var den
udløsende faktor for Luthers protest mod den katolske kirkes teologi og praksis og dermed for
den reformatoriske udvikling, der begyndte med Luthers offentliggørelse af sine 95 teser mod
afladen og afladshandelen 31. oktober 1517.
Det var Luthers opfattelse, at afladshandelen var et udtryk for, at man ikke tog menne
skers angst for fortabelse, staf og pinsler alvorligt. Man havde stadig en ydre form for sjælesorg,
skriftemål og gudstjeneste, der tog sit udgangspunkt i menneskets synd og bevidsthed om syn
dens konsekvens, men indholdet og forståelsen af indholdet havde ændret sig. Denne udvikling
viste sig særlig tydeligt i gudstjenesten. Derfor gjaldt det om at reformere den og gengive den
dens radikale karakter med dens oprindelige forkyndelse og tilegnelse af lovens og evangeliets
virkelighed. Den katolske gudstjeneste begyndte med et confiteor, en syndsbekendelse, der ledte
frem til Kyrie-leddet, det syndige menneskes råb til den treenige Gud om hjælp. Det er denne
indledning af gudstjenesten, Luther tager på ordet: hvis mennesket ikke ser syndens radikalitet i
øjnene, er det ikke i stand til for alvor at bede Gud om hans hjælp. Synden udelukker, at menne
sket med sine - syndige - gerninger kan hjælpe sig selv. Kun Gud kan i sin nåde hjælpe menne
sket. Det er dette tema. Luther gennemspiller i sin gendigtning af Psalme 130, AF dybsens nød
raaber ieg til dig, den første salme der nævnes i reformationstidens messeordninger, og en af de
salmer, Peder Palladius nævner i sin visitatsbog.
Kort før Luthers gendigtning af Psalme 130 blev oversat til dansk, havde Frans Vormordsen, der
på dette tidspunkt endnu ikke havde brudt med den gamle kirke og karmelitterordenen, udgivet
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sin oversættelse af Davids salmer25 . Denne oversættelse, der fik stor udbredelse, og som derfor
for mange har været sammenligningsbaggrund for salmen, lyder26:

De profundis clamaui ad te donime

HErre wdaff diwbheden. Rober ieg till teg
Herre hør mjm røst Ladt thyne ørhin giffue agt paa myne bøners liwd
Herre om thu giffuer agt paa synder Huem kan tha wære bestandig herre?
Fordi hooss teg er forladilse Att thu sckalt frøgtis
leg wenter herrin. myn siell wenter Og ieg haabis till hans ordt
Myn siell haffuer wogt paa herrin Fra een morghen wogt till een anden
Israeli haaber till herrin fordi misckwndt er hooss herrin Oc møghen forløsning hooss
hanwm.
Oc han sckall forløse Israeli Fra alle syne mysgieminger.

Then . Cxxx. psalmis mening oc besluttning
Her straffis stor dierffhedt oc een w tilbørlig grantscke. oc loffuis ydmiwghedt oc eenfoldighedt

En sammenligning mellem oversættelsen og gendigtningen viser, at gendigtningen ret nøje følger
oversættelsen og kun afviger fra den på et punkt, der til gengæld er grundlæggende. Oversættel
sen understreger kraftigt i hver strofe, at det er Guds nåde, der er menneskets helt grundlæggende
vilkår. Det er Guds nåde, der er grunden til den kristnes tro og håb, det er Guds nåde, der er ind
holdet af hans ord, og det er entydigt nåden, der opvejer menneskets synd. Mennesket har intet at
rose sig af (str. 2) og hans gerninger hjælper ham ikke (str. 3). I modsætning til andre af Luthers
Psalter-oversættelser omtales Jesus Kristus ikke direkte i "Af dybsens nød raaber ieg til dig",
men den stadige understregning af nådens betydning, der ikke nævnes i Psalme 130, viser, at
Luthers forståelseshorisont er den nytestamentelige forkyndelse af Guds nåde i Jesus Kristus.
Luthers gudsbillede er derved entydigt ny- og ikke gammeltestamentligt.
Det er den samme forståelse af Guds nådes centrale betydning, der går igen i AL eniste
Gud i Hiemmerige. Denne salme, der er Nicoalus Decius' gendigtning af "Gloria in excelsis
25 Dauids psalterepaa danske wdsataffB. Francisco Wormordo Carmelita..., 1528. Poul Helgesen havde været
sproglig konsulent ved udgivelsen.
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Deo", der i både den katolske og den reformatoriske gudstjeneste følger efter introitus / confiteor
og Kyrie, er bygget op som en lovprisning af den treenige Gud. Gud Fader prises for sin nåde og
sin kærlighed, Jesus Kristus prises for sin frelse og sin nåde, og Helligånden prises for at lære
mennesker sandheden, dvs. frelsen i Kristus. Gud Fader er den almægtige. Kristus er den, der
som Guds Lam gik i døden for at frelse den, der tror. Helligånden er den, der udvirker den tro,
der kan stå op mod "Dieffuelsens falske lisst".
I Nv bede wi den Helligaand går den danske oversættelse ud over Luthers gentagelse i
strofe 1 af den førreformatoriske folkelige strofe, "rechten" oversættes ved "Christelige" og "ret"
kædes i stedet sammen med "forstaand", og en helt ny 4. linie indsættes: "oc sin naade sende". På
denne måde bliver Guds nåde den virkelighed, Helligånden formidler, konkretiseret i kendskabet
til Jesus Kristus (str. 2), tilegnelsen af Guds kærlighed (str. 3) og trøsten og hjælpen i mødet med
kristendommens fjender mens vi lever og djævelen, når vi dør.
Wi Tro alle sammen paa en Gud er en i det store og hele ordret gengivelse af Nicænum
og af Luthers gendigtning, kun med en karakteristisk tilføjelse i strofe 3 om Helligånden, at Guds
dyrebare gaver består i hans "nåder skøne", og at det er Guds Ord, der konstituerer kirken. Over
sætteren ønsker at understrege Luthers teologi også hvor Luther nøjes med at være parafraseren
de i forhold til Nicænum: De der synger salmen er bekendt med Nicænum i forvejen, men skal
holdes fast på en reformatorisk forståelse af bekendelsen.
NV er oss Gud miskundelig er en oversættelse af Luthers gendigtning af Psalme 67 (Vulgata: Ps. 66), der i Frans Vormordsens oversættelse lyder27:

Then. Ixvj. psalmis mening oc beslutning
Een prophetelig bøn oc begæring att Christus motte komme oc hans
hellige euangelium obenbaris offuer then gantscke werden

Then Ixvj psalme Dauidtz
Deus misereatur nostri et benedicat nobis

GVdt wære oss naadig oc welsigne oss Han lade sith ansigt schyne offuer oss (Sela)
Att wy paa iorden maa kende hans vey. Oc blantt alle hedninge hans salighedt
Ladt folcken tacke teg gudt Ladt alle fokkene teg begaa
26
27

Op.cit blad Gg iij v - Gg iiij r.
Op.cit. Q ij v - Qiij r
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The folck giede oc frøgde seg att thu sckalt dømme folcken wdi retwysshedt. Oc wære ewinnelighe the hedningers leedsagere som ere paa iorden (Sela)
Ladt folckene tacke teg gudt Ladt alle folckene teg begaa
lorden giffuer syn fruct Gudt signe oss wor gudt
Gudt welsigne oss Oc alle werdsins ender frøgte hanwm.

I forhold til Vormordsens oversættelse falder den gammeltestamentlige psalmes gendigtning som
trinitarisk salme i øjnene. Oversætteren følger her Luthers tekst i strofe 1 - 3. Også i tilføjelsen af
"dine ord" i str. 2 og 3 følger oversætteren Luther. Bortset fra disse væsentlige ændriner i forhold
til den gammeltestamentelige tekst, hvoraf især tilføjelsen af Guds ord understreger det reforma
toriske anliggende, følger Luthers (og oversætterens) tekst det bibelske forlæg. Dertil kommer
imidlertid oversætterens tilføjelse af en 4. strofe. Denne strofe er i lighed med dem trinitariske
doksologi, der i den førreformatoriske liturgiske tradition var en almindelig tilføjelse til de gammeltestmentlige psalmer sat efter selve gendigtningen. Strofens understregning af Helligåndens,
og Guds, nåde viser imidlertid, at den er tænkt i en reformatorisk teologisk - og liturgisk - sam
menhæng. Til gengæld er der enighed mellem Vormordsen og Helgesen på den ene side og Lu
ther og hans danske oversætter på den anden side om, at den gammeltestamentelige psalme skal
forstås kristologisk.
En karakteristisk reformatorisk videreudvikling af den overleverede førreformatoriske
liturgi er gudstjenestens afsluttende kateketiske del. En fast bestanddel af denne kateketiske ud
videlse af liturgien var versifiserede gengivelser af De ti bud og Fadervor. Således også i Peder
Palladius' opregning af de gudstjenestesalmer, hans tilhørere var fortrolige med, Gvd Fader vdi
Hiemmerig og O Herre gud miskunde dig. Begge salmer er originale danske salmer og stammer
fra reformationens første tid, muligvis har de førreformatoriske forlæg, der i givet fald har været
genstand for gennemgribende bearbejdning.
Gvd Fader vdi Hiemmerig gengiver parafraserende De ti Bud med Luthers tælling af
buddene. Det er karakteristisk, at det understreges, at "pinen" vil være konsekvensen af ikke at
holde buddene (mht. hhv. 2., 6. og 8. bud). Det konkluderes dog i sidste strofe, at Guds nåde er
forudsætningen for, at "wi motte vdi alle land / hans budord vel beuare", et godt eksempel på, at
pædagogik og teologi ikke altid har let ved at gå op i en højere enhed.
O Herre Gud miskunde dig er en friere parafraserende gengivelse af Fadervor, der mere er
en kommentar til Fadervor for den syngende end en gengivelse, der kan gå i stedet for Fadervor
selv. I str. 2 og 3 understreges Guds nådes betydning, og i str. 3 polemiseres der imod den katol-
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ske nadverpraksis: "Borttag fra oss met naaden din den Phariseyske surdey og lære / Skenck oss
igen den klare Vin som Christus monne frembere / det er ret tro og lære". Der har ikke været
tvivl om, hvilken teologisk holdning, der skulle synges ind i den reformatoriske menighed. Den
afsluttende doksologiske strofe er formuleret som en lovprisning af den treenige Gud og slutter
med at nævne "fattige og rig i alle land som dig nu saare begere" og beder Gud om at give "dem
alle den euige ære". Fader vor er her ikke den enkeltes individuelle bøn, men hele den kristne,
dvs. reformatoriske og evangeliske, menigheds fælles bøn.
Peder Palladius nævner i sin omtale af de fiskere, der, før de druknede på Øresund, sang
salmerne til deres egen begravelse, at de til sidst sang "denne sang offuer deeres egen død, som ui
siunge offuer Hig naar ui det jorde: med glæde och frijd far vj nu hen etc." Luthers gendigtning af
Simeos lovsang (Lukas 2,29-32) er i Arvid Pedersens oversættelse hurtigt blevet en fast del af det
reformatoriske begravelsesritual og har som sådan været kendt af alle. Oversættelsen er en næ
sten ordret gengivelse af Luthers tekst. Den kendsgerning, at vores død er et udtryk for Guds vilje
med os, sådan som hans ord har forkyndt det for os, giver os den fred og glæde i vores død, vi
ellers ikke ville kunne have. Salmen er gennemført kristologisk. Det er i Jesus Kristus, vi kender
Guds vilje med os (str. 2). Han er vores Frelsermand, vores liv og salighed (str. 2), det klare og
salig lys og "dit Folckis Israel", dvs. de kristnes "Priss / ære / frøyd oc glæde" (str. 4). At det er
sådan, skyldes Guds nåde og forkyndes ved hans "dyre oc hellige ord" (str. 3). Fiskemes eksem
pel viser, at den første reformatoriske generation har taget salmens ord for fuldt pålydende. Der
er næppe nogen tvivl om, at man på samme måde har tilegnet sig de øvrige reformatoriske salmer
og brugt dem som udtryk for den nye umiddelbare evangeliske tro, der, renset for enhver hen
vendelse til den gamle kirkes helgener og til jomfru Maria, var fast overbevist om, at Guds nåde i
Jesus Kristus var ethvert kristent menneskes sikre vilkår.

Samtidige vidnesbyrd om salmesang
Salmesangen var et karakteristisk træk ved den lutherske reformation. Således også i Danmark. I
den samtidige litteratur, både den katolske og den lutherske, spiller salmesangen er fremtrædende
rolle som noget at det karakteristiske ved reformationsbevægelsen. Omkring 1530 findes omtalen
af den lutherske salmesang både i katolske og lutherske, senere kun i lutherske kilder kilder. I de
tidligere kilder er tonen på begge sider tydeligt polemisk for og imod den reformatoriske sang,
senere, da reformationen har etableret sig, og salmesangen er en af den nye kirkes naturlige ud
tryksformer, bliver omtalen neutral.
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Hans Thomissøn skriver i sin salmehistoriske indledning til Den danske Psalmebog
(1569)28, at Gud, da han ved Luther lod evangeliets klare lys åbenbare, også begyndte "iblant
andit gaat at lade ved hannem dictis skøne tydske Psalmer oc Aandelige Viser / hvilckit flere
Gudfryctige mend siden ocsaa ... giorde / baade i Tydskland oc her i Danmarck / paa det at Guds
Bøm kunde bekiende / loffue oc prise Gud met Psalmer paa deris egit maal / som de forstaa."
Hans Thomissøn skildrer derefter, hvordan man begyndte at synge danske salmer ved de evange
liske gudstjenester i Malmø og København. Thomissøn nævner Claus Mortensen (Tøndebinder)
som den, der sammen med Hans Olufsen Spandemager udgav den første salmebog i Malmø
1528, som de senere (1529 og 1534) udsendte i forøgede udgaver sammen med Arvid Pedersen
og "nogle Gudffycrtige mend i Jylland". Thomissøn nævner også Hans Tausen, der kom til Kø
benhavn som luthersk prædikant 1529, som en af dem, der har været engageret i arbejdet med
salmesangen og udgivelsen af salmebøger. .
De samtidige kilder fra tiden omkring 1530 nævner ikke salmebøgerne, men understreger
salmesangens afgørende betydning. I Krøniken om graabrødrenes fordrivelse fra deres klostre i
Danmark?0 fortælles det, hvordan der Allehelgens aften 1528 for første gang blev holdt evange
lisk gudstjeneste i gråbrødrekirken i Viborg, og hvordan prædikanten (dvs. Hans Tausen) "lod
sine tilhørere afskrige tre af sit partis sange"31, i forbindelse med omtalen af munkenes fordrivel
se fra klosteret i Malmø nævnes det først, at der 1527 samledes "en meget stor skare fra byen" i
Skt. Simons og Judas' kapel. "Her sang de deres sange og holdt efter lutheranernes skik messer
på dansk" Om Claus Mortensens og Claus Olufsens ophold i Haderslev 1528-29 hedder det, at de
der "inddrak fuldstændigere danske sange og det lutherske kætteris gift"32. Også i forbindelse
med selve fordrivelsen fra klosteret spillede sange en fremtrædende rolle. Først nævnes en lang
sang, som man sang for at håbe brødrene. Derefter fortælles det, hvordan de borgere, der holdt
klostret besat om natten "hele natten [bælgede] brødrenes øl i sig; idet de sang og dansede gennem sovesalen og koret og idelig ringede med klokken, fejrede de højtideligt et bacchanal" . Der
er ingen tvivl om, at de lutherske borgere både i direkte og overført betydning har trådt på alt,
hvad der var helligt for fransciskanermunkene, men skildringen tyder mere på opgørets radikali
tet end på, hvad lutheranerne selv ville kalde blasfemisk optræden. For dem var det munkene, der
var blasfemiske. Yderligere viser skildringen, at (salme)sangen var en del af det radikale opgør.
28 Den danske Psalmebog (1569) bl. d ij r
29 En detaljeret redegørelse for tilblivelsen af de første danske salmebøger findes i Niels Knud Andersen Ludwig
Diuetz' Salmebog 1536 (København 1972) og En Ny Psalmebog 1553 (København 1983).
30 Krøniken om graabrødrenes fordrivelse fra deres klostre i Danmark overs. af Henning Heilesen. Kbh. 1967
31 op.cit. s. 30 f.
32 Op.cit s. 37 ff.
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Det radikale opgør får man yderligere indtryk af gennem de polemiske skrifter og skild
ringer fra begge sider i det kirkelige opgør. Peter Laurentsen bruger flere steder i sin Malmø-bog
152934, hvor han beskriver det nye kirkelige liv til forskel fra det gamle, salmesangen som et
udtryk for forskellen mellem den gamle og den nye kirke. I den gamle kirke var sangen udtryk
for kirkelivets udvendighed. Man lagde vægt på "messer oc sangh / lessning oc bønner / opfylldhe kircker mett rod oc bwlder / orgeuerck oc discant... The mene atth thette wduortis skick oc
hellige skiin er strax gott for gwd / forthi att thet er thennom behaffweligt The meene at gwd er
saa geckelig / att han wndrer paa gwld / sølff / ornament / smøckerij / sød sang / høg røst / møgell
lessningh / mange messer etc."35 Senere er det det for de fleste uforståelige latin, der er hovedan
stødsstenen ved den katolske messesang. I modsætning hertil har de lutherske indført en ny, fol
kelig dansk messe, og "then siger oc tracterer wore prester obenbarlige for menig forsanglingh
paa vort eghz danske tungemaal". Herved aktiveres menigheden, "saa att the kunde selff bede oc
siwnge skickelige guds loff, og Paulus tages til indtægt for, at gudstjenesten, og dermed lovsan
gen, "christne menneskes bøn / taksigelse / lofsang / predicken oc lerdom i kircken oc forsamling
schal wære paa thet twngemaal almuen kand forstaa / ellers (siger han) er thet geckerii oc galenscaff. Ved at gøre gudstjenesten uforståelig, har den gamle kirke "borttaget den fruct og thet
gaffii almuen seal haffwe aff sang / bønner oc lessning"36.1 forlængelse heraf henvises der til, at
Hieronymus "i ett sendebreff til Marcellam priiser thennom ther siwnger oc lofwer oc læse
schriften paa theris eget maal" .
33 Op.cit. s. 49 f.
34 Peter Lauridsen Osagen oc een rett forclaring paa themb ny reformat! / ordinering oc scikc om messzen /pre
dicken os anden rett Gudts tienneste oc christelig dyrckjelse som begyndt och giort er vdi then Christelige Stadt
Malmø anno Domini MDxxix. Udgivet i fotografisk optryk 1979 af Krister Gierow i forbindelse med hans Studier
kring Malmø-bogen.
35.Op.cit. bl. 14 v - 15 r.
36 Op.cit. bl. 39 v - 40 r.
37 Op.cit. bl. 40 r: ’’Sanctus Hieronimus i ett sendebreff til Marcellan priiser thennom / ther siwnger oc loffwer oc
læse schriften paa theris eget maal.” Peter Laurentsen hentyder til Hieromimus’ 46. brev, til Marcella, hvor han først
beskriver Jerusalem som kristenhedens religiøse centrum, som alle fra hele verden, fra Britannien til Indien, kom til
for at besøge de hellige steder: ’’Concurrunt ad hæc loca, et diversarum nobis virtutum specimen ostendunt. Vox
quidem dissona, sed una religio. Tot pene psallentium chori, quot gentium diversitates. Inter hæc (quæ vel prima in
Christianis virtus est) nihil arrogans, nihil de continentia supercilii: humilitatis inter omnes contentio est.” (’De
kommer sammen til disse (hellige) steder, og viser os et eksempel på de forskellige dyder. Sproget er nok forskelligt,
men gudstroen er en. Der er næsten ligeså mange kor af salmesyngende, som der er forskellige folkeslag. Der er
mellem dem (og det er den allerførste dyd hos kristne) ingen hovmodig anmasselse, ingen hyklerisk tilbageholden
hed: Alle er ivrige efter at være ydmyge overfor hinanden” (Epistola XLVI. Paulæ et Eustochii ad Marcellam (386),
Migne: Patrologia Latina bd. 22 (1845), sp. 489 f. Jfr. I samme brev findes beskrivelsen af bøndernes salmesang til
arbejdet i marken og vingården, der som det eneste bryder den landlige stilhed omkring Betlehem, hvor Hieronimus
og hans venner opholdt sig (=p.cit. sp. 491): salmesangen bruges til både at illustrere Jerusalems cosmopolitisklarmende storbyliv og Betlehems landligt-provincielle idyl. Salmesang indgik i øvrigt i Hieronimus og hans kristne
venners private andagt både i Betlehem og Rom (jfr. Op.cit. Epistola XXIV, sp. 428, og Epistola XXXVIII, sp.
464). I sit brev nr. 43, til Marcella, sammenligner Hieronimus fuglesang med salmesang (op.cit. Epistola XLIII, sp.
479).
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At Peter Laurentsen ikke var ene om at polemisere voldsomt mod den etablerede kirke
viser det "kirkens klagemål" Lamentatio ecclesiæ, som Oluf Chrystostomus tredje Pinsedag
samme år oplæste ffa prædikestolen i Vor Frue Kirke i København, hvori det bl.a. heddet: ’’Her
af, ja heraf er det kommet, at desværre en stor Del af de Christne, og deriblandt de, som ville
anses for Visdommens og Religionens ypperste, at de have dyrket Gud paa den rette Maade, naar
de opføre Kirker og Taame og kongelige Palladser for nogle lade Buge, naar de sørge for, at alt
-jo

gjenlyder af Brøl, Orgelspil og uforstaaet Sang” (”... se hoc curet vt omnia boatibus”)
Derefter polemiserer Peter Laurentsen mod sine katolske modstanderes fornemmelse af,
hvad der er anstændig omgang med bibel og salmesang. "The sige nw saa vore forblinnede Pawens klercke oc tilhengere / att scrifften maa icke widhes eller hanteres aff hwer mand Thet er
icke bequemtt / att mand skal age møg paa marck mett hende / eller side i krwen blandt skiøger
oc løssactige folck oc siwnge oc quæde etc."39 Og han fortsætter: "Item Er icke heller en møgvogen wærre eller wederstyggeligere for gud att louffwe siwnge oc tacke gud aff en then ypperste
domkirke i werden er." Efter at have tilføjet, at Gud ser på hjertet og ikke på det ydre, gør Peter
Laurentsen opmærksom på, at de store kirker og klostre er bygget og bliver drevet på bekostning
af de fattige i samfundet: "Vi wille thet sige som sandt er Att eenn fattig mand dreng eller pige
ther sidder paa eenn møgwogen / och siwnger the x guds budord eller anden lofsang aff schrifften
gud til loff at han eller hwn er bedre och mere actendis for gwd / end mange prester muncke eller
Cannicker / ther staar ffa morgen oc til afftenen knwrrendes oc robendis wden rett christen thro
och gudelighz / inthet actendis hwad the sige / siunge eller læse" og er de endelig opmærksomme
på det, hjælper det alligevel intet, da det de siger og gør "er effter menneskens bwd oc lerdom".
De lutherske ønsker ikke at tage skøger og drukkenbolte i forsvar, "men skal ther i for eens quædis eller siwngis / tha er thet bedre att gwds ord qwadis eller siwngis end anden løssactighedt oc
synds orsaghe"40.
I sin polemik mod den traditionelle katolske kirke og dens ufolkelige gudstjeneste gør
Peter Laurentsen opmærksom på, at i andre kirker, f.eks. den græske, er menigheden mere aktiv,
hvorimod ”Vdi then latiniske messe siwngher klerckene

Det er denne klerikale eksklusivitet,

den lutherske reformation ønsker at gøre op med. Derfor, ”Hwor almuen kand siwnge och mett
klerckene loffwe gud ther maa oc skulle the thet giøre.” Hvor almuen ikke (endnu) kan synge
sammen med klerkene - præsterne - skal de (præsterne) sørge for at synge på det sprog, den (al36Lamentatio ecclesiae. Kirkens Klagemaal foredraget i Vor Frue Kirke i Kjøbenhavn tredie Pinsedag 1529. Trykt
14. aug. 1529 (trykt med den latinske tekst og i H.F. Rørdams oversættelse i Skrifter fra Reformationstiden, 1886)
s. 77.
39 Op.cit. bl. 40 v
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muen) ”kand forstaa oc forbedris affFolkesproget er forudsætningen for gudstjenestens sjæle
sørgeriske og pædagogiske virkning. En grund til, at menigheden ikke kan synge med, kan være,
at den endnu ikke kender salmernes tekster og melodier. Derfor tilføjer Peter Laurentsen: ”Hwad
skick sang oc ceremonier wi haffwe ydermere wdi vor danske messe / kand hwer mand forfare
som wil høre eller læse i the bøger som ere wdgangne om thet christelige messe embede41”.42
Om salmesangen i gudstjenesten, messen, skriver Peter Laurentsen: ’’Siwngis oc her paa
danske christelige psalmer oc hymner / gud til loff oc almwen til opueckelse i gwds kerlighedt
etc. somme faare predicker oc somme effter som leyligheden seg giffwer”43. Ikke alene ved høj
messen synges der i Malmø på dansk, det bliver der også ved tidesangsgudstjenesteme: ’’afftensang oc natsang / oc om morgenen ottesang mz hymner oc psalmer som tha kand wære forsam
lingen til gaffn oc forbedring etc.”44 Foruden salmesangen ved gudstjenesterne nævner Peter
Lauridsen, at der synges ved begravelserne: Når klokkerne har ringer folk sammen ”saa siungis
ther nogle christne psalmer oc loffsang / huilke som kan wpuecke folket til att forsmaa werdsens
forfengelig handel / til attraa oc begering til thet euige liiff\45
Den folkelige salmesang er for Peter Laurentsen et afgørende element i opgøret med den
katolske kirkelighed. I forbindelse med omtalen af vigilier for de døde skriver han, at ’’wore pa
pister” har hørt, hvad Augustin, Cyprian og Paulus har sagt om kristnes død og begravelse, og at
de derfor ”haffwe kommet tilhobe oc håndteret schrifften oc aandelige hymner etc. tha will the oc
(Hige som aben giør) effterfølge theris gerninger / oc sla til hobe her oc det aff schrifften oc siun
ge robe oc læsse / huilket the huercken forstaa oc ey heller om døde wor meent / huilket i sandhz
the døde kwnde ingen hielp faa aff’46.
Peter Laurentsen gør en enkelt undtagelse mht. sit krav om, at der skal synges p dansk.
Det gælder latinskoleeleveme, for hvem latinsk salmesang er en god sproglig øvelse, blot skal de
huske at ’’øffue seg i sang oc lessning baade paa latine oc theris eger maal / at the sculle tiidelige
hollis til at lære att loffue oc tacke gwd / hollis fra wdygdh oc løssactighed fra onde wtwctighe
børn oc w[d]ydige selskaff’47, udtalelser, der svarer til, hvad Luther havde skrevet i sit første
salmebogsforord fra 1524, sådan som det i en bearbejdet oversættelse var optrykt i Én ny hånd
bog (1529).
40 Op.cit. bl. 41 v - 42 v
41 Thz cristelighe messze embedhe paa dansche (1528), optrykt i Een ny håndbog (1529)
42 Malmø-bogen bl. 43 v - 44 r
43 Op. cit Bl. 52 v- 53 r
44 Op.cit. bl. 53 r. Een ny håndbog (1529) indledes med salmer til ottesang, aftensang og natsang.
45 Op.cit. bl. 74 v
46 Op.cit. bl. 76 r- 76 v
47 Op.cit. bl. 96 r
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I sit modskrift mod Peter Laurentsens Malmø-bog48 kommer Poul Helgesen, Peter Laurentsens gamle lærer, også ind på salmesangen. Poul Helgensen forklarer latinens og præsternes
overtagelse af salmesangen fra menigheden med det historiske forhold, at de var nødt til det for
at undgå gudstjenesteligt kaos efterhånden som menighederne blev større og mere uensartet
sammensat: ’Then tiid chrtistne folck wore faa oc aandelige oc af reene hierter inderlige oc gude
lige, tha siwnge the alle mett eendrectige stæmme, som the wore wdi gudelighed oc mening eensindige, men siiden hoben bleff stor, forsamblett aff mange wilde sind oc hoffuett, tha hørde
mand rob oc skraall, oc aldelis inghen gudelig eendrectighed. Oc fordi er thet skiellige skickett
att nogre faa klercke, ther til synderlige lerde schule nw skickelige siwnge Gud loff oc ære wdi
sijne tempill, oc ther mett opwecke then menige christen mand, icke till rob oc raserij, men till
eett hierteligtt loff oc tacksigelse som dess meer ansees aff Gud, att thet er hemelig wdi hiertett,
men dog gudeligtt oc retsindigtt.” Og Poul Helgensen fortsætter: ’Ther som sanctus Paulus nw
hørde huore ther siwngis wdi Luthersche forsamblinger bode aff qwinner oc mend, wnge oc
gamble, tha schulde hand thet saare laste. Wille hand icke tillstæde att qwinner motte tale eller
spørie wdi noger christen forsambling, møgett mijndre schulde hand thet liide, att the schulde
qwæde wdi samme forsambling mett eett klingene stæmme. Thet som samme Paulus siiger, att
nar een haffuer talett eett fremmett twngemaall tha scall een anden mett wnderschede thet forkla
re. Som presten thet nw giør nar hand predicker læst oc epistell ther daghen tilhøre, saa kand thet
oc giøris mett huess andre bøner oc sang som brugis wdi messen oc andett Gudtz loff.”
Samtidig med Peter Laurentsens Malmø-bog blev der i Malmø udgivet en fingeret dialog
mellem malmøborgmesteren Jep Nielsøn og lundekantoren Adser Pedersen49. Forfatteren af den
ne dialog lader borgmesteren bebrejde domkantoren, at ’’eders Prester raabe oc skrige Nat oc
Dag, oc saa langt er thet fra, the noget ther effter giøre, at the ikke end selffuer wide, huad the
raabe eller skrige.”50. Domkantoren svarer, at Paulus lærer, at det ikke skal forbydes, at der tales
med tunger, ’’thet er, anden Guds Loff, Messer, Sang oc Thiennister.”51 Borgmesteren gentager,
at ”Vdi Dom Kirker robis oc skrigis daglige, men saare sielden predickis etc.” hvorimod ’’then
retsindige Messe holde wi møget aff [i Malmø], oc dagelige tha siunges oc loffuis then almegtigste Gud her udi wor Kircke med Psalmer oc aandelige Loffsanger, saa langt er thet fra, wi thet
agte nogen tid att forbiude”. Ikke desto mindre henstiller domkantoren til borgmesteren, at man i
48 Svar paa den Bog som borgemester og Raad i Malmø lod udgaa om Reformationen i deres by. 1530. Manuskript
trykt i med kommentar af Marius Kristensen i Skrifter af Paulus Helie, 1933, bd. 3, s. 115 f
9 Een liden disputatz wdaff then Hellige Scrifft emellom Borgemester affMalmøø, oc Her Cantor aff Lundt, om
retsindige oc christelige Prester oc Messe-Prester, Sang oc Lesning, Altere oc saadan Gudtz Tieniste. 1530. Optrykt
i Danske Magazin Bd. 2, 1746., s. 111 ff.
50 Op.cit. s. 114
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Malmø lader ’’altingist giøris høueskelige oc skickelige, thet er meent, at betage Schwrll oc Ussame eblandt Almuen”.
Borgmester Jep Nielsøn afslutter sin omtale af den lutherske salmesang og gudstjeneste i
Malmø med at sige, at ”hwess wor Prest læser oc siunger, thet forstaa wi alle, oc siunge ther
Amen till, ligesom sancte Pouel haffuer oss lærd, 1. Cor. XIIII52. Oc nar hand enten siunger eller
læser, høris ther intet Schwrll Wsamme eblant wor Almue, men staa the alle thiendis, oc ydmyge
tilhørendis, huess hand beder Gud om for thennom, oc giøre the thet samme huer med seg vdi sit
Hiarte, Saa att the sige Amen, nar hand beslutter sin christelige Bøn eller Loffsang til then almegstiste Gud. Thisligeste om Hellige Dage effter Middag, strax XII. Slaar, saffhes [dvs. samles]
the atter igen vdi stor oc eendrectelig Kierlighed till att loffue, prise oc bede Gud for sin Naade,
oc saa at høre Predicken. Ther effter nar tu slaar, til Danske Afftensang, Predicken oc aandelig
Psalmer oc Loffsang. Saadan ett Regimente haffue wi her vdi Malmø. Nu lader ieg huer Mand
dømme herpaa oc sige, huem afif os, I eller wi, gaa then Apostelske Lærdom, Befaling oc Skick
næst.53” Det er tydeligt, at borgmesteren vil understrege, at den lutherske gudstjeneste i modsæt
ning til den katolske var sand evangelisk og i overensstemmelse med skriften, og at der ikke var
larm og skrål ved gudstjenesterne i Malmø, tvært imod. Samtidig oplyser han, at det især var ved
tidesangsgudstjensteme, der blev sunget salmer på dansk, en oplysning, der svarer til at Een ny
håndbog (1529) først og fremmest var en tidesangs-salmebog.
På Herredagen i København sommeren 1530, hvor den kirkelige situation var et vigtigt
emne, fremlagde de lutherske prædikanter deres reformatoriske synspunkter i en række artikler54.
I artiklerne 26 og 3055 kommer prædikanterne i deres omtale af deres gudstjeneste også ind på
salmesangen: "Item tro oc sige wi att then rette gudtztieneste oc dyrckelse er icke wdy wdourtiss
sang, læssning, messe sielsse, ceremonier, smøcke tempell, Capper, ragelse, smørelse eller anden
wdourtiss hellighedt, huilcken wlærde klerterij lære, oc simpell folk wndre oc tro ther paa”. ...
’’Item tro oc lære wi att Sacramente Ewangelium scrifften oc menig lofif sang y Kyrkenss forsam-

Op.cit. s. 118.
l.Kor 14,13-16

53

Op.cit. s. 119
54 Om Herredagen i København 1530 se Niels Knud Andersen Confessio Hafiiiensis. Den københavnske Bekendelse
af 1530. 1954, s. 22 f. Selve bekendelsen er optrykt s. 19 - 25.
55 Se Holger Fr. Rørdam Malmø-Beretn ingen om religionsartikler ogforhandlinger paa Herredagen i Kjøbenhavn

1530. 1889: ’’The article scrifift oc handell, som vore mellom serdige fædre Danmarckss Prelater Oc Ewangeliske
predickere heer aff riiget nu siste herredag i Køpnehaffn aar effter Christi fødsel M D 1530”, hhv. s. 26 og 27, jff.
Niels Knud Andersen op.cit. s. 19-25.
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ling bør att wære paa thet maal almuen kan forstaa, oc opweckess tiil sandt loff oc tacksielse aff
hw oc hiærte, oc stadfeste oc sware ther Amen til,.. .”56
I prædikanternes klagemål til kongen over det katolske partis afvisning af deres artikler,
skriver de i det 8. klagemål: ”1 theris dommekircker oc Closter lade the holde een hob affgudersche messzer oc wgudelig sang”57.1 Jørgen Jensen Sadolins beretning om forhandlingerne på
Herredagen giver han en skildring af prædikanternes virksomhed i hovedstaden under Herreda
gen. Kongen (Frederik 2.) havde givet tilladelse til, at der blev afholdt lutherske gudstjenester to
gange om dagen ”mz then Christelig almwæ / forsamledes vtj kirckien / sange och loffuer Gudt
mz Psalmer aandelige wiiser ocd loffuesang bedendes hannum mz een fast troo og liid At hand
schulde tilbage støde syne vuenners anslaa och forfremme syn szande sag mz huilcken part ret
haffde paa at staa.”58
Argumenterne for og imod salmesang i kirken og gudstjensten på modersmålet var i 1530
de samme som de havde været året i forvejen. Anderledes var det ikke et par år senere, i 1533, da
Peter Laurentsen og Poul Helgesen igen krydsede klinger. Om det ene skrift er et svar på det an
det, eller omvendt, er i denne forbindelse ikke afgørende. Begge forfattere gentager og udbygger
deres synspunkter fra 1529.
Peder Laurentsen skriver i kapitel 12 "Om sang oc lesning" i En stacket vnderuisning59, at
’’skal predicken oc Euangelium vdleggis effter folckens forstand, som prelateme biude i deris
statuter oc lade scriffue. Hwii maa eller skal icke daa Christen kirckis almindelig sang oc lesning
siungis oc læsis effter folckens forstand till forbedring oc til en opweckelse till ydermere Gudz
tieniste och tacksigelsse Serdelis i den sang, læsning och bøn, som de forplicte menig mand till
ath wære ebland, som er messen och afftensang, och andre almindelige letanier, som er menig
mandz bøn om fred, naade och timelig hielp oc werlig, I huilcke almuen bør ath bede met
presteme och samtycke, och sige ia aff hiertens inderlige begæring"60, og med henvisning til Pau-

56 Se Niels Knud Andersen op.cit. s. 22 f.
57 GEnswar som dannemarcks riigis Christelige predicanther kortelig gaffue paa the xxvij Klagemaale ther prela
teme oc theres Clerckerijførde offuer thenmm /Begie diele schrifftelig forschickede til høybome Førstes Kon: Ma:
Konning Fridericks eghen hand vti Købinghafns herredage. 1530. Danmarks Prædikanters Gensvar på Prælaternes
Klagemål. Ved Jørgen Jensen Sadolin. Trykt i faksimile i Fem Reformationsskrifter trykt afhans Vingaard i Viborg
1528-1530. 1987, s. G 191. Sml. Danmarks christelige Prædikanters Gjensvar paa Prælaternes Klagemaal... udg
af Holger F. Rørdam, 1885.
5S

59 Op.cit. s. G 200
60En stacket vnderuisning aff Gudz egne ord och den hellige scrifft Emod Pawens Bispers oc deris disciplis Statuter
Lower bwd oc skickelser, som de haffue sellfue opdictet oc drømit Oc lade dem læse oc forkynde paa deris lande
mode. Och der met biude, trwe och trenge fattige Sogne Prester oc den menige almwe, til ath holde dem vnder band
oc sielis fortabelses, alligeuel ath de ere mod Gudz ord, bud och skickelser. Sat i Malmø (1533), optrykt af Holger
Fr. Rørdam i Peder Laurentsen: En stakket Undervisning... 1890. S. 39
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lus (l.Kor 14) og til kirkeloven (distinctio 38, kapitel 1261) spørger han, om det ikke er tilbørligt,
"ath hun [skriften] maa siunges och læsis i menigheden Gud till lof oc mange til hugsualelse oc
forbedring"62. Peter Laurentsen finder det mærkeligt, at katolske sange, der ikke svarer til Skrif
ten godt må synges, men de lutherske sange, der er i overensstemmelse med Skriften, ikke må,
ligesom han finder det forkert, at de katolske sange er gode nok, fordi de er gamle, mens de lu
therske ikke er det, fordi de er nye: "O herre Gud, hwor allting er baguend i det Paueske rige,
som oc hære er. De biude ath desse danske wiiser Sancta maria moder Christ, Och det træ korss
vor herre selff baar63, oc alle christne sielle, ath de skulle siungis. Som er emod scrifften, och
ingen till nøtte eller reth salighetz hielp. Men de x Gudz budord64. Pater noster65, Och andre gu
delige Christne psalmer, oc åndelige loffsanger aff den hellige scrifft, de maa icke, fordi det sy
nes nyet. De andre vchristelige de ere gode hoss dem, fordi ath de ere gamle. Saa er der saare
liden dom och forstand i en stor part aff prelateme, som det gammelt er oc seduanligt, i huordant
det er, da er det god, och det som nyet er effter deris mening, huad som helst det er, det er ond.
End dog de acte icke, at al deris meste gerninger oc vduertis kirckes regimente, baade i sang oc
lesning oc anden deris gudz tieniste, er ny, oc mod den fordum gamle kirckis skick oc seduanne.
Som kirckelowen mange steder vel giffuer til kende. De gode mend maa forny oc hard holle paa
det fornyet er, vden gudz ord oc scrifften .... Men wi effter følgindis scrifften oc den gamle
christne kirckis seduanne, wi ere ny (kettere eller huad dem løster at kalle oss) och al vor tingest
kallis aff dem nyet och natte gammelth Men de vede icke bedre"66.
I modsætning til deres katolske modstandere, der tvinges til at læse og synge, hvad de ik
ke forstår, og for hvem det udvendige er det afgørende, er de lutherske hjertelige og ved, hvad de
taler -og synger - om: "De tuinge deres prester till ath læse tiider (effter Pelagii paues bud) oc
besuore deris conscientz der met En part oc mesten delen forstaar indtet huad de læse. En part
roble heden met tiideme aff en seduanne, oc indtet hiertelige acte huad de læse.... At bede, det er
hiertelige oc inderlige aff troen oc i aanden noget aff Gud formedelst lesum Christum begære,
icke met røsten eller høg sang och megen læsning.... Reth christnes sang, [l]æsning oc bøner ere i

61 Corpus Juris Canonicis Distinctio xxxviii, cap. XII, "Sedulo monendi sunt scolastici...", citat fra Augustins "De
catechizandis rudibus liber unus” cap. 9, sml. cap. XTV og XV i samme distinctio, hhv. citater fra Augustins "De
vera religione" cap. 49 og 50, og fra Hieronimus' brev (nr. 52) til Pammachius.
62 op.cit s. 40
63 Salmen blev i bearbejdet skikkelse optaget i En Ny Psalmebog (1535), bl. 25 r, hvor den introduceres som "Den
menige Almues sang Det hellige Kaarss": DEt hellige Kaars vor Herre selff bar", str. 2 begynder: "Sancta Maria
moder at Christ” (139)
64 "GVd Fader vdi Hiemmerrig (013)
65 "O Herre Gud miskunde dig" (023)
66 Op.cit. s. 41
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aand, hierte oc sandhed. Exo. xiiii.67 lo. iiii68. la. ii69. icke i mange ord i. Corin. xiiii.70 Eph. v.71
Col. hi.72 Oc i kircke lowen xcii dist. ca. i73. Oc det er at siunge viselige som Augustinus74 oc
Cassiodoms75 de sige i den xlvi. psalm76 at siunge aff hiertet, oc det mand forstaar"77. Peter Laurentsen ønsker med de lutherske ikke at indføre en ny kirke med nye skikke, men at reformere
den gamle kirke ud ffa dens egne oprindelige forudsætninger.
I sin Een kortt vndenviisning til een christelig foreening (1533)78 henviser Poul Helgesen
også til Skriften i sin afvisning af menighedens salmesang i kirken, idet han konstaterer, at når
Paulus ikke ønskede, at kvinderne talte ved gudstjenesterne, ville han endnu mindre tillade, at de
sang: "Sanctus Paulus will att qwinner schule icke tale i kircker79, men wære qwertawse oc ij
styllehed, oc then dantsche messe twert emod giffuer thenom orsage icke alsomeniste att tale,
men och saa att qwæde mett eett klynginde slæmme, huar wdaf mangis sind oc hierter røris meer
til syndige tancker end till noger gudelighed oc huar fore mange meer komme till kirckin end for
Gudz skyld" . Poul Helgensen kombinerer i sin polemik skrifthenvisningen til Paulus med den
erotiske anfægelse ved kvindernes sang ved gudstjenesterne og det æstetiske ubehag ved deres
uskolede stemmer med de lutherske sanges letfærdige melodier, der mere leder tankerne hen på
danseviser end på "hellige psalmer oc loffsang: "Er thet emod sancti Pauli bud, att qwinner tale
eller spørie, wdi Christne forsamblinger, megett meer er thet emod hans bud, att the qwæde och
klynge, mett the noder oc lader, som meer haffue fantzwn effter sprynge wiiser, end hellige
Q1

psalmer oc loffsang" .
Hvis man absolut vil have sunget salmer af menigheden, bør det ske enten før eller efter
messen, og det bør gøres af skolede sangere: "Schulde theft end samtyckis then menige mand till
67

2.Mos.l4,13-14, eller fejl for 2.Mos 15,1-21, Israels lovsang efter overgangen over det røde Hav
68 Johs. 4,23
69 Jakob kap. 2
70 1 .Kor. 14,19
71 Ef. 5,6 og 19
72 Kol. 3,16
73 Corpus Juris canocicus, distinctio CXII, cap. I: Corde, non voce deum laudare debimus. "Cantates et psallentes in

cordibus vestris", citat fra Hieronimus' kommentar til Brevet til menigheden i Efesus 5,19.
74 Augustin Enarrationes in psalmos, In psalmum XLVI., især kommentarerne til v. 2, 7 og 8.
75 Cassiodor Expositio psalmorum, Expositio in psalmum XLVI, især kommentarerne til v. 1, 2, 6, 7 og 8.
76 Vulgatas numerering, nr. 47 efter den masoretiske numerering.
77 Op.cit. s. 40
78 EEN KORTT VNDER W1ISNING TIL EEN CHRISTELIG FOREENING OCH FORLIGELSE, EMOD HUESS
WCHRISTELIGE TWYSTOC TWEDRACKTSOM NWHAFFUER I WOR TUD SKIØRDET THEN MENIGE
CHRISTENKIRCKIS EENDRECTIGE SAMFWND CHRISTENDOMMEN TILL EETTSTORTT AFFBRECK.
RoSCHILDIE. MDXXXIIIJ. Optrykt i Skrifter af Paulus Helie, bd. 5. udg ved Marius Kristensen. 1935, s. 257-322.
79 1 .Kor 14,34-36, umiddelbart efter omtalen af, hvordan man skal forholde sig til tungetalen, som Peter Laurentsen
bruger i sin argumentation..
80 Op.cit. s. 311
81 Op.cit. s. 312
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willie, att nogett skall siwngis paa Dantsche ænthen fore eller effter messen, messen aldelis
wforwandlett, tha schule the skickis ther till, som qwemme ere bode aff røst oc konst, paa thet att
Christne tempill schule icke haffue skraall och wraall, for skickelig oc gudelig sang oc
qwedschaff'82. Poul Helgesens estetisk-humanistiske kvalitetssans fornægter sig ikke. En uæste
tisk gudstjeneste og salmesang er imod Paulus' ønske og i virkeligheden et udtryk for opsætsig
hed mod Gud: "Maa inghen prophetere wden then som prophetere kand, oc ingen tale twngemaall wden then som tale kand, hwij scall tha then qwæde som ænthen ijlde eller inthet kand?
wden wij wele aldelis føge thette werdsins almyndelige sprock om onde sangere. Then som
wærst qwæder, begynfder gierne først, Men thet er icke att følge sancti Pauli raad, som siger, att
alting scall qwemmelige oc skickelige skee"83. Poul Helgesen vil ikke udelukke, at en dansk
sproget gudstjeneste kan udvikles og gennemføres, men det bliver den ikke teologisk rigtigere af:
" Saa tycker meg fordi att then dantsche messe er oss icke aff nød, nar hwnm er meer wskickelig
end skickelig, meer wlempelig end lempelig, The støcker i messen oss bør at wiide till forbædring, kwnne the samme propheter lære oss, som daglig lære oss thet hellige euangelium" og
hans fortsætter: "icke er thet heller Christeligt att formeene thet twngemaall, ther sanctus Paulus
torde selff icke formeene, ther til schule wij heller wære flittige att wij (hafftiendis twngemaall i
then hellige kircke) fattis icke propheter, thet er lerde prediker, Well kand then Dantsche messe
giøre oss qwædere oc sangere, men propheter oc predickere giøre hwn icke." Tvært imod vil en
populistisk og teologisk forfejlet reformation kunne komme til at gøre ubodelig skade på længere
sigt, da det ikke vil være muligt at udbedre de skader, den vil medføre: "Huad hwn haffuer giortt
her i Danmarck, kiender paa wore scholer och andett, Men huar hwn schall giøre her effter, will
klagis om femthen aar, oc tha begrædis men thet kand dog icke tha bædris"84.
Fra 1533 stammer også Dialogus. En græselig ond Tiende, som Paven fick til Rom om
den Papistiske Messe, som er det ypperste Hoffuitstycke i hans oc Antechristens Kircke, och
huad Suar hand og hans hellige aandelige Selskaff dertil swaret haffuer. M.D.XXXIII. . Det
skildres, hvordan den katolske messe er alvorligt syg og bliver tilset af læger og andre sagkyndi
ge. Dels hedder det sig, at messen "giffuer et Skraal oc skriger saa fast, / Som Himmelen skulde

Op.cit. s. 130 [?]
83 Op.cit. s. 312
84 Op.cit. s. 131.
85 Danske Magazin, Bd. 2 (1746), s. 53 ff. Dialogus indledes med en samtale mellem 'Pawen' og 'Cardinalen', hvor
efter læger (doktorer, der spilles på dobbeltbetydningen læger og teologiske doktorer), dr. Stagebrand (Niels Stagefyr, tilkaldt tysk teolog ved Herredagen i København 1530), dr. Johan Wlff (kannik Johannes Wolf i Ribe), flere
gejstlige som broder Dirick Wendekaabe (Poul Helgensen), Her Cantor (Adser Pedersen, cantor i Lund), Jon Skrick,
Jens Clockere og Capelianen, der alle repræsenterede den katolske kirke, hvoimod Hans Fiskere og Grete repræsen
terede den sunde folkelige og reformatoriske fornuft.
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oz:

falde met en Hast" , dels får de, der ønsker, at messen kommer sig, at vide, at deres højrøstethed
gør ondt værre:
"Messen maa mere bliffiie kranck,
Oc faa endnu et større Wanck
Aff eders store Vraal och Skrig,
End hun kand deraff blifue queg.
Men I giffue hende et større Saar,
At hun ey udleffuer dette Aar,
Den swage Messe kand det ey taale.
At I saa saaremeget vraale,
thi er hun helder en Hare sig,
end en Løve met sit store Skrig."87

Et eksempel på en mere grovkornet satire er Vigilies88 , der vidner om det uforsonlige
folkelige had mod præsterne og munkene - og nonnerne - med deres kyniske og hykleriske ud
nyttelse af den godtroende menighed: "Om Dagen ere de hellige baade siunge och lese, om Nat
ten ere de fulde, baade skide og blese, Patres vestri, Sandelige hwer af dem maa wel saa sige:
Dricke, doble och Hor bedriffue, det er opera mea'*"9. Om nonner, kanniker m.fl., der beder me
nigheden om penge hedder det. "Saa lure wi oc Penninge aff de gamble Matroner, Schriffuer dem
i den Døde-Bog, och de kalde oss deris Patroner. Telse, Aase, Vna, oc Merde, wi lese och siunge
for dem met store Fierte" , og det tilføjes: "Requiem kunde wi Prester oc Moncke saa saare wel
siunge, ath somme de gaa met ledige Punge"91 Der var langt ffa Poul Helgesens kvalificerede
forsvar for den gamle kirke til denne grove, folkelige satire. Til gengæld er Vigiliemes uforsonli
ge antiklerikalisme et meget langt stykke den folkelige baggrund for Peter Laurentsens og de
andre lutherske reformatorers reformatoriske polemik. Det er denne uforsonlighed, der gav den
"fattig mand dreng eller pige", der sad på møgvognen i Malmøs gader, deres engagement og be
gejstring, når de sang deres reformatoriske salmer og sange.

86 Op.cit. s. 87. Replik lagt i munen på 'Doctor Johan Wlff
87 Op.cit. s. 88 f. replik lagt i munden på Hans Fiskere'.
88 Danske Magazin Bd. 2, 1746, s. 149 ff. Vigilies. "Vigilies paa Danske haffuer du her,/ Som dig skal lære om
Hyckeler,/ Oc de groffiie Papisters falske Fund,/ Som de haffiie brugt saa mangelund,/ Met deris snedige oc tredzske
Compagt / Haffiie de al Werden vnder dem lagt."
89 Op.cit. s. 151
90 Op.cit. s. 153
91 Op.cit. s. 154
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Med reformationens oficielle indførelse efteråret 1536 ophørte den frie polemiske dialog
mellem den katolske og den lutherske lejr. Den katolske messe blev forbudt udenfor herreklo
strene, hvor den kunne fortsætte nogle år endnu, og med den katolske messe forsvandt den katol
ske gudstjenstlige sang. Et indblik i den nye situation efter 1536 giver Sjællands biskop, eller
superintendent, Peder Palladius' Visitats-bog fra 1543 . Peder Palladius har været aktivt interes
seret i salmer og salmesang. Det vidner ikke alene den fyldige omtale i Visitatsbogen om, men
også den kendsgerning, at han har oversat, bearbejdet eller selv skrevet 12 salmer93 foruden En
Ny euangeliske Rimstaack (1554) med rim til kirkeårets søn- og helligdage94. Desuden har han
1554 udgivet Tre Merckelige Sange af Arvid Pedersen95, ligesom han skrev forord til Gilbert
Jonsens oversættelser til islandsk af centrale lutherske salmer96.
Sangen er for Palladius en af menneskets, ja hele naturens grundlæggende, spontane ud
tryksformer. Som fuglene synger, gør mennesker det også. Efter at have citeret Paulus opfordring
til at synge "hellige psalmer, hymner, och aandelig sang" tilføjer han i det afsnit af visitatsbogen,
der har fået overskriften "Om den fierde gieming som er at loffue oc tache gud"97, at "det vill gud
haffue", og han fortsætter: "Hvi skulle vi det iche giøre, disse smaa fugle som flyge her vde de
giør lige det samme effter guds befaling; laudate volucres coeli dominum: i fugle i skyerne loffuer och tacker herren98. Giør de iche saa, naar deris thid er saa om aaret, hine dejlige nactergale,
92 En visitatz bog. (1543), udgivet 1925 af Lis Jacobsen
93 Se Peder Palladius' Danske Skrifter udg. ved Lis Jacobsen bd. 4, 1919-22, s. 343 - 418, jfr. Peter Balslev-Clausen
Reformationstidens danske salmer, salmebøger og gudstjenesteordnigners salmeforslag (1528) 1529-1575. Hymnologiske Meddelelser 2004, s. 99.
94 Peder Palladius' Danske Skrifter, udg. v. Lis Jacobsen bd. 3, 1916-18, s. 135 - 159.
95 Op.cit. s. 163 - 178.
96 Peder Palladius / Til den fromme Herr Gilbert Super intendent i Skalholt stict paa Island, i Gilbert Jonssen (Gisli
Jonsson) Nockrer psalmer (1558). Palladius skriver til de islandske læsere, at han glæder sig over og takker Gud for
Gilbert Jonssens evne til at "Transferere / vdaff den Hellige Scrifft / paa Islands maal / ocsaa Hellige sang / oc Aandelige Viser / til den Menige Mands vnderuisning / trøst oc husualelse / Som ieg haaber at det fromme Klerkeri paa
Island icke forsømmer ath siunge læsse oc scriffiie disse Psalmer / och de som min fromme her Morthen Eyner-sen
lod vdsette til gaffiis [Martin Einarson udgav en salmebog 1555] / och til Guds ære / Gud giffrxe sin naade der til
Amen." (Peder Palladius' Danske Skrifter bd. 4, udg af Lis Jacobsen 1919-22, s. 291). Palladius glæder sig over, at
hans "Kære Her Gilbert / søderlig gode ven" ved sine oversættelser har gjort det muligt for sine islandske lands
mænd at synge salmer på deres modersmål, sådan som tyskere og danskere allerede i længere tid havde gjort det.
97 Peder Palladius' Visitatsbog, udg. af Lis Jacobsen, s. 69 - 72
98 Jfr. Ps. 148, 1 og 10. Peder Palladius bruger samme citat og henviser til Ps. 148 i efterskriften til sin udgivelse af 3
af Arvid Pedersens salmer. Tre Merckelige Sange / som den lerde mand her Anted Pérsen paa Borenholm / haffuer
skreffuit (1554), se. Peder Palladius' Danske Skrifter bd. 3, udg. af Lis Jakobsen 1916-18, s. 177: "DE mange deylige Tacke-Psalmer vdi Kong Dauids Psalmebog / disligeste andre hymner oc Loffsange / baade i den hellige Scrifft
oc vden ved / paaminde alle fromme Christne / at de gerne lade deris mund op / baade i Kircken oc andersteds /
Mand oc Quinde / vng oc gammel / den ene met den anden / och siunge loffue oc tacke Gud / for sine velgerninger /
Fordi at wi ere skabte til Guds ære oc Loff / oc det er den rette Guds dyrckelse / vdi det ny Testamente / som wi
kalde Sacrificium Laudis et gratiarum actionis / effter det andet budord / la disse deylige Fule met deris Sang oc
quidderen / her i veyret omkring oss / Fra morgen oc til afften / paaminde oss det samme / Oc haffue ocsaa Guds
befaling der paa / vdi den Cxlviii. Psalme / ath de skulle siunge oc loffue hannem. Laudate volucres coeli Dominum.
I fiile i skyen / loffuer oc tacker Herren / Det fordriffuer ocsaa Sorrig aff it sorrigfult Hierte / och gør it Menniske
glad / at hand venner sig til at siunge Hellige Psalmer oc andre hellige Sange / som den Hellige Paulus oc raader oc
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lercher, stillidzer, stæer, drøssele, soelsorte, papegoyer och andre: det første det gryer ad dagen,
da sidde de huer paa sin qviist, och siunge saa deilig oc bede gud om deris føde med denne bøn:
nu bede vi den hellig aand, huer effter sin maade, det forstaar hand vel som skabte dem, och gaff
dem næb och tunge at siunge med, och kand forstaa alle fuglerud, saa fare de heden i skouff och
march, oc hente deris krouff fuld aff madicher och korne, strax som de er mette, saa hen igen paa
deres qviste, och siunge saa dejlig at det er lyst at høre dem siunge; det er all ret, vor herre Jesus
befaler det; der hand saa siger: considerate volucres coeli; giffuer act paa fuglene som flyuer vdj
vejret; saa skulle i bære eder ad, de græde iche for deris føde, saa skulle j iche heller græde, och
suche och giffue eder for eders føde, och gaa och vride eders hender, lige som i haffde ingen gud
vdj himmelen"99. Evnen til at synge forpligter ikke alene til at synge alle andre steder, men også,
og ikke mindst i kirken: " Huad da? I skulle bede gud om eders føde, arbejde for eders føde, hel
ler tygge eders føde och siden loffue och tache gud, saa giør de dejlige fugle oss til et exempell
och efftersiun. Min kiere qvinde lille og mand med, kand du siunge udj din gildehuss, gestebud
och barssel, oc du forsmaar at siunge udj din sognkircke, vaar det iche værd at ynske aff gud, at
din mund kom ved din øre at sidde, at mand kunde see, at gud haffde veil heffhet sig offuer dig,
det var jo tusindfold bedre at din tunge vaar rundet op i din hals, oc du loest nu lenge siden her
nær i denne kiæregaard, end du skulle lenger staa her inde och bespotte gud som sviin och kæer
der iche kunde siunge, de gaae med deris næsse och tryne ned til iorden, du och ieg vi gaar med
vor ansict op till himmelen, at vi skulle altid loffue och tache gud, oc vere fuld glade vi kunde det
giøre. Det ligge saa mange paa deres siuge seng, oc qvæde jammers visse, de vilde alt heller staa
har inde med oc siunge och tache gud"100.
Fordi sangen er så vigtig, er det nødvendigt at børnene lærer at synge: "Det er andet scheel med dem som aldrig haffuer lærdt at siunge fra deris barndom, heller haffue iche røst at siunge
med, helder kunde ellers vere saa ilde tillpass, at de gide iche siunget, dem bær mand offuer med
for guds skyld, de andre bør jo at siunge her udj deris sognekirche, saa veil qvinde som mændt, at
det klinger udj dejlig smaa huelling [dvs. triller], det hør gud till oc de hellige engle"101. Sangen,
først og fremmest salmesangen, bør følge alle, hvor de går og står. Derfor fortsætter Palladius: "I
skulle her [dvs. i kirken] iche alleniste siunge, men ogsaa hiemme, i skou och march, paa agger
formaner oss til de Epheser i det femte Capitel / Dricker eder icke (siger hand) dmckne aff Vin / aff huilket der
følger it wskickeligt væsen / Men bliffuer fulde af Aanden / oc taler met huer andre / om Psalmer oc Loffsange oc
Aandelige Viser / siunger oc leger for Herren / i eders Hierter / Oc siger altid Gud oc Faderen tack for alting i vor
Herris lesu Christi naffh [Ef 5, 18-21]. Lader eder der faar i Fromme Christne ocsaa her vdi vere formandede til
Guds ære / ved lesum Christum / Hannem eder befalendis til euig tid / Amen."
99 Op.cit. s. 70 f.
100 Op.cit. s. 71

201

och eng, huor leilghed kand giffue sig, en dannequinde ved hendes veff, en god pige ved hendes
roche, hun faar tiengaam langt før end hun veed selff udaff, naar hun sidder och siunger en hellig
vise der hos, det er jo bedre end sidde och qvæde baade viser, heller fortale huer andre, naar i er
ij eller iij tilsammen, heller du sidder och tencher ont pige lille, om du est ænne. Den hellig aand
giør et glad hierte, diefflen giør en sorgfuld hierte. It glad hierte giør et langt liff, et sorgfiildt
hierte giør et stachet liff, huor skalt du kiende et glad hierte, at en gaar altid och siunger heller
nyner aff en hellig visse".... "Derfore skulle i jo siunge vdj eders sognekirche", konkluderer Palladius, idet han henviser til et konkret eksempel på, at det kan lade sig gøre, idet han tilføjer, at
man bør "giffue dem den loff paa Møen, at de si unge saa dejlig met huer andre udj hin høye kircher, at det er jo stor lyst at høre: ieg siunger det heste ieg kand, defor straffer mig ingen dannemand; staar der udi nmett"

.

Som man er, sådan synger man. Derfor skal man være opmærksom på, hvad man synger.
Ligeså godt det er at synge en glad og god sang, ligeså forkert er det at synge de sange, der er
inspireret af Djævelen: " laa somme giffue ochsaa tilkiende, at dj erre gladhiertige, och sidde och
siunge eller quæde en deylig viise, giffuer en uiise for i dantzen, dricke huer andre til med it
erende103 aff en uiise, som ui maa, dersom ui ellers kunde fare uel dermed, dieffuelen schicker
oss saa mange unde stunder der til, ui maa uel stiele oss en glad stund til och cricke en schaalle
øll med huer andre endochsaa offuer uor tørst, om ui eller ikke slemme och demme eller fortale
huer andre, eller bruge nogen anden wgudelighedt, med løsachtige noder, boeleuiiser eller wgudelig gildminde104 och helgens paakald, och anden wbeleylighed, som dieffuelen kommer affsted
mange steder, som tidende gaar en om udøe, hvor dj schulle siungit i deris gilde, hielp oss nu det
hellige kaarss, ocsaa den blackede horss105, oc den aaleglib106, som gilden giorde rijg107, kyrioleys.108 Huoraff wj kunde tage oc føle paa, huad blindhed oc vildfarelse wi haffue weret vdi
wnder pawen oc muncke"109. Palladius kæder her gildes- og værtshusviser og den folkelige po
lemik mod den katolske kirkes teologiske udskejelser og overgreb mod menigmand sammen.
Han har kendt den genre, som de ovenfor omtaltte Vigilies repræsenterer, men han har ikke sym
patiseret med den. Det va for ham ikke i reformationens ånd at blive hængende i en polemik mod

1UZ Op.sit. s. 72
103 Dvs. vers
104 Dvs. vers sunget ved skål til minde om og hæder for en helgen
105 Den falske hest, at ride den blakkede hors talemåde for uhæderlighed
106 Dvs. ålenet, her om rettigheder til ålefangst.
107 Dvs. fordele som gildet med dets personlige forbindelser (uretmæssigt gav). Hele sammenhængen spiller på det
væv af (erhvervsmæsig) korruption, som kirken traditionlt sanktionerede.
108 Parodi på der såkaldte 'Leiser', sml. T)et hellige Kaars vor Herre selff bar" (139), En Ny Psalmebog (1535) bl .25r.,
109 Op.cit. s. 55 f
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det gamle, men helhjertet og glad at vende sig mod det nye. Derfor fortsætter han: "I mue ingen
anden gildminder siunge vdi eders gildehuse, end som i siunge vdi eders sogne kircke; icke maa i
heller bruge liuss der inde om dagen, for dem som affdøde er, effterdj, at de er icke vdi nogen
løgnactige skiersilds pine, men enten vdi det evige pine, eller vdi det evige glæde, huilcke de
haffiie tiltient, met deris tro oc vantroe"110. Som et eksempel på, hvordan de katolske skikke var
blevet overflødige, nævner han de populære psalter-bånd, ligesom himmeltrappe en anden beteg
nelse for den populære rosenkrans*111: "leg seer ingen aff eder nu lenger vdi denne klar evangelij
liuse dag vanbruge sin ugudelige psalterbond, rosenkrandtz, hemmel trap, heller huad mand kal
der det,... [der er ikke mere end] halffandet hundrede aar siden att nogle sorte muncke de funde
der først paa, och stiigte en alter udj deres closterkirche for deres gærighedz skyld, den kaldte de
rosenkrantz alter, och en sort munch ved naffh Alanus skreff en skams bog der om112. Och lode
de malle en taffle om den løgnactig skierssilds piine, huor der laa nogen siæle, och rachte en
psalter bond op, oc en hob engel fløy der offuer, och tog dem aff siælene, och førde dem hen op
til iomfru Maria, och hun førde dem thill lesum, och hen til gud fader, saa trappet de om med
huer andre."113 Palladius ser tingene i deres teologiske sammenhæng og afviser alt, der minder
om den katolske teologi og deraf afledte folkeffomhed, som reformationen var ét stort opgør
med. Samtidig med at han afviser psalter-båndene, anbefaler han den levende, rette, dvs. kristologisk funderede, evangelisk salmesang som menneskers spontane henvendelse til og samvær
med Gud. Hvad han skriver om sang i almindelighed, når mennesker kommer sammen, gælder
også når talen er om salmesangen: "Naar i komme thilsammen och schulle driche en skaal øll
offuer eders tørst med huer andre, da fortaler ingen, lad huer vere god for sig, ... sider heller och
siunger en god visse tillsammen, och naar du est glad, saa gach hiem met din høstrue, oc lad
hende faa en god afften, naar du haffuer hafft en god dag"114.

110

Op.cit. s. 56
111 'psalter' bruges her i betydningen religiøs sang, jfr. note 93, en af forudsætningerne for, at ordet 'salme' på de
skandinavike sprog kom til at betyde religiøs og gudstjenestlig sang i det hele taget.
112 Alanus de Rupe (1428-1475), forfatter til Psalterium beate marie Virginia, der ligger til grund for Michael Nico
lai's Expositio pulcherrima super rosario beate marie virginia: in danica lingua copulata noviter et impressa
(1496)... Om iomfffw marie rosenkrantz och dess brødersckafF' (Trykt i Præsten Herr Michaels tre dnske Riimvær-

ker fra 1496: Om Jomfru Mariæ rosenkrands, Om skabelsen, og Om det menneskelige Levnet. Udg. af Christian
Molbech, 1836. Dele af dette digt er senere bearbejdet til salmer, der indgår i Hans Thomissøns salmebog (1569).
Palladius ville næppe have brudt sig om det, men det viser digtets, og bag det rosenkransformhedens, popularitet.
113 Op.cit. s. 58 f.
114 Op.cit. 143
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Fra "Samtids Salmer”
Illustration af Kirsten Dissing-Overgaard
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JENS LYSTER

Skandinaviske andagtsbøger i miniature III
Udkaame Bønner og Aandelige Psalmer, Kbh. 1667-1763.
I årene 1975-76 havde jeg en korrespondance med domprovst Richard Fangel, Ribe, i
anledning af, at en spændende bønne- og salmebog fra 1722 var kommet i hans
besiddelse. Der kom imidlertid ikke dengang nogen artikel til Hymnologiske
Meddelelser ud af det, selv om jeg indtrængende opfordrede Fangel til at lave en
historisk analyse af bogens indhold, der forekom mig alt for interessant til, at det ikke
skulle komme dette tidsskrifts læsere til gode. Bogens substans var for mig at se
tydeligvis langt ældre end trykåret angav. Såvel bønner som salmer hørte
reformationsårhundredet til. Hvis ikke også redigeringen af den lille bog gjorde det
samme, måtte den i alt fald tilhøre en før-kingosk tid.
For Richard Fangel havde det en særlig interesse, at bogen indeholdt 15
ugebønner fra den oversættelse af Johannes Avenarius' bønnebog, som Hans
Christensen Sthen lod udgive i 1571. Fangel nåede at udgive disse 15 bønner1. Af en
redaktionel bemærkning fremgår, at Fangel har ment, at hans lille duodez-salmebønnebog fra 1722 var udkommet i Flensborg. Men nogen begrundelse for dette
trykkested anføres ikke.
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Fig. 1. Yngste salme i 1722-trykket er "HErre JEsu Christ
Mit Levnets Lys" fra 1664. Naturlig størrelse.
Dansk Salmehistorie Vin 148,
hvor der gives en beskrivelse af

tørt)«« W

1 Under titlen "Ugebønner fra Avenarius' bønnebog 1571 oversat af Hans Christensen Sthen", i Under
Guds Ord, Nyt og gammelt til vejledning i evangeliet, nr. 218, januar 1976, otte sider.
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en bog i miniatureformat 8x4x2 cm, udgivet af den københavnske bogtrykker
Lamprecht i 1683 og "kaldet populært "Den lille Lamprecht"". Desværre oplyser
Malling ikke, hvem der har givet bogen dette navn, der åbenbart må være slået så
meget an, at det ligefrem er blevet populært! Er det mon Malling selv? Malling forstår
ikke og fejlciterer derfor tre gange fascineret forlæggerens oplysning på både bønne- og
salmedelens titelblade og den afsluttende kolofon om, at bogen er "bekaastet aff
Wolffgang Lamprecht, boende paa St Nic. Kirckegaard som Christiani 4. Bibel henger
ude", dvs. at det er Lamprecht, som hænger en bibel ud som blikfang og reklame for
sin boglade. Men Malling tror, at Bibelen er subjekt og retter derfor bedrevidende
"ude" til "udi". Lamprechts udhængsbibel kendes også fra hans øvrige
forlagsvirksomhed2.
Urban Schrøder mente ligesom Malling, at Lamprecht var den første udgiver af
den lille bog. Men i modsætning til Malling kendte Schrøder senere udgaver af bogen.
Dels den 1722-udgave, han havde lånt af Fangel. Dels har han formentlig i Bibliotheca
Danica I 338 bemærket en udgave, trykt i Flensborg 1716 og meddelt dette videre til
Fangel, som deraf uden nogen begrundelse har sluttet, at så var også hans 1722-udgave
trykt i Flensborg.
Imidlertid synes den lille bog at have haft en langt længere levetid, end nogen
hidtil har vidst om. Det er i sig selv bemærkelsesværdigt, at der har været en hidtil
ukendt hundredårig tradition for danske miniaturesalmebøger. Men også i andre
henseender er denne miniaturetradition interessant. Fx bærer den vidnesbyrd om, hvor
længe Hans Christensen Sthens ugebønner fra 1571 var i brug. De er nemlig stadig
med i den lille bogs yngste udgave fra 1763, ligesom de også optræder i den bønnebog,
der tryktes sammen med en række udgaver af Kingos salmebog op gennem 1700tallet3. I samme periode dukker flere andre serier af ugedagsbønner op, og det er
således kim som en blandt flere, at Ove Høegh-Guldbergs ugebønner udkommer i et
lille anonymt hefte i Kbh. 17704 for derpå at indgå i Guldbergs salmebog 17785. Der er
imidlertid på ingen måde tale om, at Guldbergs nye ugebønner i årene efter 1778 er i
stand til at udkonkurrere de ældre ugebønner. Guldbergs ugebønner får således aldrig
for alvor indpas i Kingos salmebøger6.
2 jf. P. Severinsen i Det 17. Aarhundredes "fuldkomne" Salmebøger, Kirkehist. Saml. 4. rk. V, 1897-99,
627.
3 Fx i Kingo-udgaveme Joachim Schmidtgen 1727, Ove Lynow 1731,1734 og 1739, Emst Henrich
Berling 1734 og Andreas Hartvig Godiche 1738 og 1765 og Godiches efterleverske 1774.
4 Morgen og Aften-Bønner. Kiøbenhavn 1770. Trykt hos August Friderich Stein.
5 Psalme-Bog eller En Samling af gamle og nye Psalmer, Til Guds Ære og Hans Meenigheds
Opbyggelse. Kiøbenhavn (det Kongelig Waysenhuuses Bogtrykkerie) 1778.
6 En undtagelse er to udgaver trykt i Hjørring 1847 og 1853, se Skandinaviske andagtsbøger i
miniature II fig. 4.

206

Eftersom Guldbergs ugebørmer har fået fornyet aktualitet ved at være udgivet i
Den Danske Salmebog 2002 i biskop Søren Lodberg Hvas' revision, må nærværende
undersøgelse gerne ses også som
matm
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et indlæg i debatten om den nye
hft
|pKm*rtnin
* tørøStø/atbu mig of ftel
danske salmebog7. Spørgsmålet
ftynbfbifiotfrtøpej Wmt oe
er, om salmebogskommissionens
i
I ^uDcnoHmi'ngottienw
bønneudvalg har valgt Guldbergs
^i|baflfn.
I « forgangne S)og / |aa
ob«
©ub
og
bf
n/go
i ianbffe^dbeclfgenbapec
ugebønner ud fra en omfattende
w 7 0m
*Nrøaretflt©fltflnm/aicfe
viden eller måske snarere en me
Ma&fcjegtilbigmtb mbi ^trfoccoab og meo «n
Orofl/ocnooelfgeKjngf.
onb f>af?ig b®b ifritlflagit,
get begrænset viden om den lange
»fbangf/Da falbfjjcg pc, c:Kg icfe et blectn fortøj
danske ugebønstradition? Eller
bigw omZifttnen t«ntfi
wtflfUPfflr/^ogcl/i-pn, .
flobbfbocte
fbfflfr
forben/or fioce
spurgt på en anden måde: har
fd^beb / builcfen bu *t;
^itDc(»55inbf fefe bone
bønneudvalget mon nogensinde
pacer (>?pm.Dcfpnbi
“rtmig (Tabe/ ocotben
fflptiftt
K
b
Pis
nu
p
‘gienbeirfebopftfet:#
gjort sig bekendt med fx Sthens
2) z
bero
ugebønner og deres 200 årige
Fig. 2. Sthens ugebønner fra 1571 fik et langt og broget
historie?
efterliv. Her Sthens aftensignelse til tirsdag i 1722trykket. Naturlig størrelse.
Som allerede antydet og som
det vil fremgå detaljeret af det følgende, er det lykkedes mig at finde en endnu tidligere
udgave end Lamprechts fra 1683, nemlig det nedennævnte københavnertryk fra 1667.
Og det er næppe 1. udgaven! Mon ikke man kan regne med, at den næstsidste bøn nr. 34 -, der bærer overskriften "En Beslutnings Bøn", dvs. en afsluttende bøn, engang
har afsluttet bønnedelen? I denne skikkelse kan bønnebogen have foreligget før 1659.
Bøn nr. 35, "En Bøn aff Prædickestolen at læsis Aarligen den 11. Februarij", er en
takkebøn på årsdagen for svenskernes mislykkede storm på København den 11.
februar 1659 og kan derfor tidligst være indføjet i en udgave af bønnebogen fra dette
eller et følgende år.
Kan vi nærmere indkredse tidspunktet for den lille bogs 1. udgave? Det er allerede
nævnt, at Sthens ugebønner fra 1571 udgør hovedparten af bønnebogen. De udkom
det nævnte år i Sthens "Christelige oc vdkaame Bøner, for alle Stater, oc for allehaande
nød oc trang i den gantske Christenhed"8. Det er en oversættelse af den bøhmiske
teolog Johannes Avenarius' eller Johann Habermanns "Christliche Gebet flir alle Not
vnd Stende", formentlig udgivet i 1565 og derefter i en udvidet udgave 15679. Sthens

@

7 Se fx min kritiske anmeldelse Salmebogskommissionens lavstatusrapport II. Om salmebogens nye
prosabønner. Præsteforeningens Blad 29. maj 1998/22 s. 498-503.
8 Hans Christensen Sthens Skrifter n. Christelige oc vdkaame Bøner og En Liden Haandbog, udgivet
af Jens Lyster under medvirken af Jens Højgård. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, C.A. Reitzels
Forlag, Kbh. 2003, s. 13-156.
9 Om de tidlige tyske udgaver og oplag se efterskrift til Sthens Skrifter II s. 159-170.
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bønnebog kendes i dag i en halv snes oplag, hvoraf det yngste formodes trykt i
1660'eme10. Man kunne mene, at den ukendte redaktør af vor lille bog må have
anvendt et af disse oplag som sit forlæg. Det er dog ikke tilfældet. Senest fra året 1620,
i "Nogle Vdkaame Bøner, til huer Dag i Vgen ... næst andre Christelige Bøner", kendes
en revideret version af Sthens ugebønner*11. Det er denne revision, der genfindes i vor
lille bog12. Et andet og mere sikkert spor er bønnerne nr. 26-28, der er hentet direkte fra
Sthens "En Liden Haandbog", der udkom første gang i 1578. Varianter godtgør
imidlertid, at forlægget for nr. 26-28 har været en sen udgave med de læsemåder, som
anvendtes i Haandbogsudgaveme Kbh. 1609,1610 og 1632. En enkelt variant i bøn nr.
26 gør det tilmed muligt at udpege udg. 1610 som det mest sandsynlige forlæg13.
Vender vi os mod salmedelen, konstateres det, at nr. 31, LOffver nu HErren, Loffver
nu HErren, og nr. 45, ALlene paa Gud sæt Haab oc Ljd, tidligst er kendt i "Nogle
Vdkaame Psalmer", 1620. Nr. 41, JEsu søde Hukommelse, der er Jens Jenssøn Otthenses
oversættelse fra 1625 af Jesu dulcis memoria, fik så vidt vides sin tidligste optagelse i en
salmesamling i Joachim Moltkes "Aandelig Haandbog", Kbh. 1639. Nr. 47, HErre JEsu
Christ mit Lefhets Lius, kendes tidligst i Moltkes "En ny oc fuldkommen Dansk PsalmeBog", Kbh. 1664. Disse dateringer siger ikke alverden om tilblivelsen af vor lille bog,
som vi i det følgende for bønnedelens vedkommende vil benævne UdkB og for
salmedelens APs med efterhængt årstal. Dels kan der have eksisteret tidlige udgaver
snart efter år 1610, som nok må være allerhelligste datering af bogen, medens en
datering hl 1620'eme eller senere er mere sandsynlig. Salmer som nr. 41 og 47 kan være
føjet hl senere. Eller de kan være ældre end hidtil antaget.
Ekskurs om Brochmands ind- og udgangsbønner

Vi vil få at se, hvordan der sker små ændringer fra udgave hl udgave. I UdkB83 er den
mest bemærkelsesværdige nyhed indføjelsen af de i dag stadig benyttede ind- og
udgangsbønner - nr. 32a og 32b - med den udtrykkelige oplysning, at biskop Jesper
Brochmand er ophav hl i alt fald indgangsbønnen. De to bønner indgår to år senere i
"Danmarks og Norgis Kirke-Ritual", Kbh. 168514, hvor begge dog er efterfulgt af
Fadervor, hvad ikke er tilfældet i UdkB83. Andre forskelle er i Kirke-Ritualets
indgangsbøn "... oplad nu saaledis ved din Hellig Aand..." og i udgangsbønnen "... af
mit gandske Hierte... hvad du vil, at jeg skal giøre: Hielp mig nu, min Gud ... der af i
Troen styrkis ... og mig derved i Liv og Død trøste...". Det har været benægtet, at de to
10 Sthens Skrifter II, beskrivelser af de danske udgaver s. 241-262.
11 Sthens Skrifter II, Efterliv s. 177, Tradering s. 284.
12 Sthens Skrifter II, Tradering (UdkB 1667) s. 287.
13 En Liden Haandbog er aftrykt i Sthens Skrifter II s. 289-436. Udgavebeskrivelser s. 539-562,
variantapparat s. 563-574.
14 Danmarks og Norgis Kirke-Ritual 1685-1985. Genudgivet af Udvalget for Konvent for Kirke og
Theologi 1985 s. 10.
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bønner skulle være affattet af Brochmand. Men L. Koch citerer15 biskop Christen
Lodberg (1625-93) for i 1683 - samme år som UdkB83 udkom! - at kalde dem "salig dr.
Jespers små bønner". Detlev Gotthard Zwergius anfører i "Det Siellandske Clerisie",
Kbh. 1754 s. 233 i opregningen af Brochmands trykte skrifter også dennes "Formaning
til Geistligheden i Siellands Stift 1644. Vi underrettes af dette Skrift, at han har
componeret og anordnet de smaae Bønner, vi endnu bruger til at begynde og slutte
Guds Tieneste med i Kirkerne, HErre, jeg er indkommen i dette dit Huus etc. HErre,
jeg takker dig af mit gandske Hierte etc." C. T. Engelstoft16 betvivler Brochmands
forfatterskab, fordi "Indgangssbønnen forekommer (dog betydelig vidtløftigere)
allerede i Mag. Hans Rauffns aandelige Vandkilde 1638, og begge Bønner forefindes i
tydske Liturgier som Collecter f. Ex. den sachsiske Kirchenbuch 2, p. 25. 26. De ere
altsaa fra det 16de Aarh." I Ravns Vandkilde er der imidlertid tale om en ganske anden
indgangsbøn, så hvis Engelstofts evne til identifikation er lige så ringe med hensyn til
de tyske forlæg, er der ikke leveret noget holdbart argument, der kan fratage
Brochmand æren for bønneme. Svend Borregaard17 tager Engeltofts påstand om
bønnemes forlæg i tyske kollekter til efterretning uden nogen kritisk eftergåelse.
Engelstofts påstand om, at Brochmands indgangsbøn findes i Hans Rauffns
aandelige Vandkilde 1638 sigter på en bøn i det nævnte skrift s. 116. Vi foretrækker at
citere den endnu ældre udg. Kbh. 1620 af "Siælens Vandkilde"18, hvor der i det andet
kapitel s. 114-116 "Effterfølger Nu Kircke Bøner paa de fornemste Fester oc Høytids
dage, etc.":
"Naar it Menniske gaar i Kircken, skal hand saaledis bede. (O Almectige Gud
Himmelske Fader, effter din befalning Kommer ieg nu til dig i dit Hu(3 at bede, at
høre dit saliggiørende ord, oc hente trøst oc vederquægeipe til min arme Siæl,
effterdi (dip vær) mit Hierte, sind oc forstand er saa blind, lige som en hind vaar
voxit for Øyen oc Øren, at ieg i mit Kiød oc Blod icke ret kand see oc høre, forstaa oc
beholde dit saliggiørende ord: Oc effter som min arme bedrøffuede Siæl gierne
haffde Trøst i Gud: Saa beder ieg dig i min Kiere frelseris JEsu Christi Naffn, du vilde
obne oc oplade mine Hiertens Øyen oc Øren formedelst din hellig Aand, at ieg dit
hellige ord met hellighed oc hiertelig Andact maatte høre, forstaa oc beholde, ocsaa
finde see oc Kiende dig i dit hellige ord, oc glæde mig aff Hiertet i dig, i all min
anfectning oc Sorrig indtil min sidste suck, oc der met Krafftelige Trøste mig imod
Synden, døden oc Dieffuelen, oc saa anlange det ævige Liff oc salighed. Amen."
Denne vidtløftige indgangsbøn forbliver i de senere udgaver af "Aandelige
Vandkilde", således i Jørgen Gøedes udg. Kbh. 1673 s. 142-144.
Den tidligste forekomst af de kendte, korte ind- og udgangsbønner må være den
i pjecen "Formaning Til Geistligheden Vdi Sielands Stict, C. E. B. [dvs. Gaspar
Erasmus Brochmand] Esaiæ I v. 19. 20. Ville I adlyde, da skulle I nyde Landsens

15 i Kirkehistoriske Samlinger 5. rk. 1,1901-1903,192.
16 i Liturgiens eller Alterbogens og Kirkeritualets Historie i Danmark, Kbh. 1840,61.
17 i Danmarks og Norges Kirkeritual af 1685, Teologiske Studier nr. 13, Kbh. 1953,103.
18 Eksemplar i Karen Brahes Bibi. i Odense, sign.: A 8-246.
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Gode. Men ville I det icke giøre, oc bliffue genstridige, da skulle I fortæris aff Suerd.
Thi HErrens Mund hafuer talet det. Sorøe, Prentet aff Henrich Kruse, Aar 164419.
De to bønner indføres således bl. A2r:... Endeligen, skulle de lære de Vnge, huad
de skulle læse oc bede, baade naar de først konune i Kircken, saa ocsaa naar de gaa
aff Kircken. Oc kand der til brugis disse tuende effterfølgende korte Bønner.
Bøn aff de Vnge ad læsis, naar de først indkomme udi Kircken til HErrens
Tieniste. HERRE, Jeg er indkommen i dette dit hellige HuuP, ad høre huad du. Gud
Fader, min Skabere, du HErre Jesu, min Frelsere, du verdige Hellig Aand, i Liff oc
Død min Trøstermand, vil tale til mig. HErre oplad saaledis ved dend Hellig Aand,
for Jesu Christi skyld, mit Hierte, at jeg kand aff Prædicken lære at sørge for mine
Synder, oc at tro udi Ljff oc Død paa JEsum, oc huer Dag udi et helligt Ljff oc Leffnet
mig forbedre. Det høre oc bønhøre GUD ved JEsum Christum, Amen.
Bøn at læsis, naar mand gaar aff Kircken. HERRE, Jeg tacker dig aff gantske
Hierte, at du nu haffuer lært mig, huad du vilt jeg skal giøre. Hielp nu mig min Gud
ved din Hellig Aand for JEsu skyld, at jeg maa bevare dit Ord udi it reent Hierte, oc
deraff i Troen styrekis, oc i it hellig Leffnet forbedris, oc mig ved det udi Liff oc Død
trøste. Amen.
Samme bønner optræder i et uforandret genoptryk af pjecen, udgivet i
Christiania, aff Tyge Nieipøn, Anno 164420. Det følgende år udkom Hans Ravns
"Aandelige Vandkilde" i en ny og udvidet skikkelse med titlen "Den Ny Aandelige
oc fuldstendigere VAndkilde", Kbh. ved Peter Haake 164521, hvor den nævnte pjeces
indhold er føjet til bl. Rr8v under overskriften "Aandelige Kirck oc Huupbøner Vdi
Sielands Stict. C. E. B.". Udgangsbønnen er trykt bl. Tt2v, og ind mellem de to bønner
findes en længere "Bøn udi disse allmindelige Bededags aff Prædicke stolen at læsis"
og "Bøn effter Litaniet".
Ind- og udgangsbønnen findes optaget i "En Andæctig Bønebog, Huor udi findis
Morgen og Afften-signelser: Item, Bønner for Reysendis Folck ... forferdiget oc
bekostet. Aff Jochim Moltken, B. Cum Priv. Reg. ... tryekt hos Henrich Gøde ... Aar
1663", trykt sammen med "En ny oc fuldkommen Dansk Psalme-Bog, aff 663.
Psalmer ... bekostet aff Joachimo Moltken, Kbh., Henrick Gøde 1664. Side 73: Bøn af
de Unge at læsis, naar de først indkomme udi Kircken til Herrens Tieniste. (HErre,
jeg er kommen i dette dit hellige Huus..., side 74: Bøn at læsis, naar mand gaar aff
Kircken. (HERRE, jeg tacker dig aff gandske Hierte, at du nu hafver lært mig, hvad
du vilt at jeg skal giøre ...
Samme bønner findes også i Daniel Paullis "Aandelige Psalme-Bog", Kbh. 1682,
s. 337 og 339, hen imod slutningen af bønnedelen, der har titlen "Aandelige Morgenog Aften-Bøner paa hver Dag i Ugen".
Af de anførte eksemplers antal fremgår, at forekomsten af de to bønner i UdkB83
så langtfra er noget særsyn i tiden op til Kirke-Ritualet 1685, som UdkB83 snarere
bevidner bønnernes almindelige udbredelse. At de også optræder i varierende
udgaver, skal nævnes for fuldstændighedens skyld. I den fragmentarisk bevarede
» Ekspl. Kgl. Bibi. 7-122-8°.
20 Ekspl. Kgl. Bibi. 7-122-8°.
21 Ekspl. Kgl. Bibi. 4-369-8°.
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bønnebog, der ledsager Chr. Werings "Dansk Psalme-Bog", Kbh. 167722, findes
indgangsbønnen på første bevarede blad, s. 149, som "En anden Bøn" med denne
indledning: "HErre, jeg indkommer i dette dit hellige Huus, at høre hvad du GUD
Fader min Skabere:... vilt lade tale med mig...". På samme side følger "Bøn naar mand
gaar aff Kircken. HErre, Jeg tacker dig aff gandske Hierte ... Hielp mig min Gud...",
dvs. at "nu" er udeladt. I "Udvalde gudelige Bønner oc Aandelige Psalmer oc
Loffsange ... forbedret aff Wulffgang Lamprecht", Kbh. 167923, står bønnerne hhv. s.
235 og 240. Den første skilter med sit ophav og kaldes "En Bøn naar mand
indkommer i Kircken. D. Caspar Brochmands" og har denne variant: "... min
Trøstermand, vil tale med mig...".

Kontinuitet og forandring
Noget kunne tyde på, at bogens format med opsætning og sidetal på et tidspunkt er
blevet urørligt. Det er således bemærkelsesværdigt, at der i APs-1715 og følgende
udgaver smugles to nye salmer ind. Det sker ved at gøre den foranstående salme
tilsvarende kortere. Af nr. 46, Hielp Gud at jeg nu kunde, udelades str. 13, hvilket giver
plads til den kim en strofe lange nr. 46a: Bevar os altid, O JEsu Christ. Tilsvarende
udelades af nr. 59 de to sidste strofer til fordel for nr. 59a, Kingos Lov oc Tack oc ævig
Ære med to strofer.
De to yngste udgaver i traditionen, trykt i Kbh. 1754 og 1763, har ændret
bønnedelens titel til "Udkaame Morgen- og Aften Offer", måske for at kunne
konkurrere med lilliput-andagtsbogen "Morgen- og Aften-Offer", der er indgående
behandlet i min tidligere artikel i Hymnologiske Meddelelser 2004 165-190.

I det følgende optræder disse forkortelser:
APs: Aandelige Psalmer + årstal. Fx APs83 = udg. 1683.
AV: Avenarius' bønnebog i Sthens oversættelse. Efterfølgende tal er bønnens
nummerering i Hans Christensen Sthens Skrifter n, Kbh. 2003.
BD: Bibliotheca Danica ... udg. ved Chr.V. Bruun, I-IV, Kbh. 1877-1902, suppl.bind V
Kbh. 1914 og 1963.
BH: Brandt og Helwegs Den danske Psalmedigtning, Kbh. 1846.
Ekspl.: eksemplar.
Hb: Sthens En liden Haandbog 1578. Efterfølgende tal er bønnens nummerering i
Sthens Skrifter II.
LN: Lauritz Nielsens Dansk Bibliografi 1551-1600, Kbh. 1931-33.
Ekspl. Kgl. Bibi. 4-188-8°.
23 Ekspl. Kgl. Bibi. 4-187-8°.
22
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S: en udateret, unavngivet, defekt og hidtil ukendt salmebog, formentlig trykt af
Salomon Sartor i 1635, idet den er sammenbundet og har paginering fælles med
"Epistler oc Evangelia" trykt af Sartor 1635. Ekspl. i udgiverens eje.
Sign.: signatur, dvs. ark- og bladtælling.
Th.: Thomissøns salmebog 1569.
Tlbl.: titelblad.
Udk20: Nogle Vdkaame Bøner, Kbh. 1620.
UdkB: Udkaame Bønner + årstal. F.eks. UdkB67 = udg. 1667.
Vb: Sthens En liden Vandrebog o. 1589. Optrykt i Sthens Skrifter I, Kbh. 1994.

"Udkaame Bønner" og "Aandelige Psalmer", Kbh. 1667. Forkortet UdkB67. APs67.
Sign.: A8 - Z8, Aa8 . Bønnedel og salmedel har fortløbende
bladtælling.
Ingen
sidetælling.
Ingen
klummetitler.
Kolumnestørrelse 59 x 37 mm. 14 linier pr. side + kustode, dog er
Davids salmer og visse andre tekster trykt med 17 linier +
Øø« fiunøiø ufcj
kustode. Salmedelens tlbl. indrammet af æggestav, dobbelt
o«
tø«,
forneden. Røskenvignetter bl. C5r, H8v, L3v.
Sotfanv .
«sø 9t tUnt ■
Første bevarede tekst er bl. A3r lin. 1-3: En Bøn til Gud om | Aand
oc Naade til at | bede ret. Bønnedelen slutter bl. L3v lin. 1-5: ville
¥
.
vi offre dig Tackoffer, | paakalde i dit Naffn: Vi ville | loffve oc
aubutotoi
Znu6% j
prjse dig fra nu oc | indtil ævig Tjd. | Haleluja. | [vignet af
sammensatte røskener].
Tlbl. bl. L4r: Aandelige | Psalmei/ | Som siungis udi | den
Chnsten Mee-1 mgheds Forsam-1 hng oc ellers | i Huset. | ^ f udgave Kløbenhaffn
[vignet af røskener] | Kiøbenhaffn/ | Aar 1667. Bl. Aa3v lin. 4- 1667-Nat- størrelse.
13: mig aldrig forfare. | Psal. 27. v. 4. | En Ting beder ieg aff | HERren/ det haffde Jeg
| gierne/ at Jeg maatte blifve / | i HERrens Huus all min | Liffs Tjd/ at skue den
skøn-1 ne HERrens Guds Tie-1 niste/ oc besøge hans | Tempel. | Bl. Aa4r: [frise af
røskener] | Register til denne | liden Bønnebog effter | A. B. C. Indhold [fejlagtig
annoncering, idet registret netop ikke anfører bønnerne alfabetisk, men i bogens
rækkefølge]. Bl. Aa6r lin. 5-7: Register paa Psal-1 meme effter A. B. | C. Indhold [det
bemærkes, at dette alfabetisk ordnede register anfører bogens indhold af salmer, men
ikke disses paginering, hvilket kendeligt reducerer registrets nytteværdi]. Sidste
bevarede blad, registerblad Aa7v lin. 15-17, har teksten: O Gud vor Fader. | O Gud aff
Himmelen. | O HErre Gud benaade mig.

ipfalttt«,
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I nedenstående oversigt over indholdet er teksten på de manglende blade, bl.a.
tlbl., rekonstrueret efter udg. UdkB83. Teksttællingen er udgiverens.
UdkB67. Bønnedelen
[Udkaame | Bønner/ | Til hver Dag i | Ugen at bede/ oc aan-1 delige Vjser/ efter Tj| dens leylighed. | Med siv Kong. Da-1 vids Poenitentzis-1 Psalmer. | Bl. Air.
1. Joh. 4. v. 24. Gud er en Aand. Oc de hannem tilbede, dem bør det at tilbede
hannem i Aanden, oc Sandhed, bl. Alv
2. En Bøn at bede om Morgenen, naar mand vaagner oc vil staa op af Sengen. (O
HErre JEsu Christe, udi dit hellige Nafn vil jeg arme Synder (eller Synderinde) nu
opstaa, du som est kaarsfæst oc død for mine Synder, oc hafver udøst dit røde
Rosens Blod paa Kaarssens Gallic, oc befriet mig der med fra den evige Død oc
Fordømmelse, regiere, benedide oc bevare mig, mit Lif oc Siæl, bestyrcke mig udi
alle gode Gieminger, oc und mig efter dette Ljff, den evige Salighed.
JEsus Nazarenus Jøde Konge, vocte oc bevare mig fra alt ont, oc frels mig udaf all
min Nød, oc fri mig fra den evige Død, Amen.), bl. A2r ]24.
3. En Bøn til Gud om Aand oc Naade til at bede ret. (O Barmhiertige, Evige Gud,
effterdi vi icke [vjde] eller kunde begribe...), bl. A3r. = AV 8.
4. Morgensignelse om Søndagen (HERre himmelske Fader, evige Gud, Velsignet...),
bl. A5v. = AV 9.
5. [Den 6. Davids Psalm]
6. Afftensignelse om Søndagen (BArmhiertige, Naadige GVD oc Fader, Jeg opløffter
mine Hænder til dig...), bl. Blv. = AV 16.
7. Morgensignelse om Maandagen (CHriste, du sande Frelser oc leffvende GVds
Søn, med din himmelske Fader, dig prjser jeg, dit hellige ...), bl. B5r. = AV 17.
8. Den XXXII. Davids Psalme (SAlig er den som...), bl. B8v.
9. Afftensignelse om Maandagen (Kiere himmelske Fader, Du stærcke leffvendis
Gud, Jeg tacker dig, at du mig i denne Dag...), bl. C2r. = AV 24.
10. Morgensignelse om Tipdagen (LOffvet være GVD, Himmelens oc Jordens
Skaber...), bl. C5v, = AV 25.
11. Den XXXVIII. Davids Psalme (HERre straff...), bl. C8v.
12. Afftensignelse om Tjpdagen (GOde GVD oc hellige Fader, om Dagen raaber ...),
bl. D2v. = AV 32.
24 Bønnen er almindeligt udbredt. På tysk i Ein kurtz Andechtiges Betbtichlein, Kopffenhagen 1571
(LN 404), bl. A3r. En tidlig, anderledes oversættelse i Een ny Bedebog 1531 (LN11), bl. Ff4r, og i
Matth. Schwartz's Forgiet Mig icke, Kbh. 1580 (LN 1462) - i udg. Kbh. 1617 bl. Bliv. Versionen i
UdkB genfindes i Vdkaame Bønner, Sartor u. år bl. A2v; Vdkaame Bønner, Til hver Dag i Vgen ad
bede, Kbh. 1649 bl. A2v; En Andægtig Bønnebog, Joachim Schmedtgen, Kbh. 1699 s. 4.
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13. Morsignelse [!] om Onpdagen (NAadige, Barmhiertige oc Allmectige Gud,
Effterdi at alle dine Creature... O evige Allmæctige GYD, ved Christum JEsum
din elskelige oc kiere Søn, som er vor eeniste Megler oc Taipmand, Amen.), bl.
D6r. = AV 33.
14. Den LI. Davids Psalme (GYD vær mig naadig...) bl. Elv.
15. Om Onpdagen Afftensignelse (O Du hellige Trefoldighed, udi een Guddommelig
Værelse...), bl. E3v. = AV 40.
16. Om Torpdagen Morgensignelse (Min HErre Jesu Christe, Du som est det Evige
sande Liup...), bl. E7r, = AV 41.
17. Den CD. Davids Psalme (HErre hør min Bøn ...), bl. Elv.
18. Om Torpdagen Afftensignelse (FAder, HErre oc Gud, dig være Loff ved JEsum
Christum, oc den H. Aand, en eeniste evige Gud, hvilcken ...) bl. F4v. = AV 48.
19. Om Fredagen en Morgensignelse (VElsignet oc æret være Gud min Skaber,
velsignet være Gud min Frelsere...), bl. F7v. = AV 49.
20. Den CXXX. Davids Psalme (AF det Dybte [!]...), bl. G2v.
21. Om Fredagen en Afftensignelse (LOfvet være HERren, der alleene giør underlige
Gieminger...), bl. G3v. = AV 56.
22. Om Løffverdagen Morgensignelse (Sande oc udødelige Gud vor HErris JEsu
Christi Fader...), bl. G6v. = AV 57.
23. Den CXLIII. Davids Psalme (HErre hør min Bøn...), bl. Hlr.
24. Om Løfverdagen Afftensignelse (LOf skee dig du høyeste oc udødelige Gud...),
bl. H3r. = AV 64.
25. En Bøn om Syndernes Forladelse (Barmhiertige Gud, ævige Fader, mine Synder
ere store...), bl. H6r. = AV 11.
Her endis de Morgen oc | Afftensignelse til hver Dag i | Ugen, med de siu Kong
Da-1 vids Poenitentz Psal-1 mer. |, bl. H8v lin. 4-8
26. Her effter følger en liden Bekiendelse oc Bøn til Gud, før mand gaar til Guds
Bord, etc. (Mine Synder bedrøffve mig/ Guds Naade husvaler mig/ To Ting
veed ieg...), bl. Ilr. = Hb 25. Variant lin. 17 "Som mig..." sandsynliggør, at Hb
udg. 1610 er forlægget.
27. En Bøn at bede, naar mand vil gaa til HErrens Bord. (O HErre Gud min kiere
himmelske Fader, Jeg er et syndigt Menniske, oc icke verd at...), bl. Ilv. = Hb 26.
Variant "bedre mit Leffnet" peger på de sene Hb-udgaver 1609-1632 som forlæg.
f
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28. En anden Bøn at bede, naar mand haffuer værit til Guds Bord (LOfvet være du,
min allerkieriste HErre oc Gud...), bl. I4r. = Hb 27,1-39. Forlæg er en sen Hb-udg.
1609-1632, dog ikke udg. 1616 og 1625.
29. En Bøn at bede om det evige Ljff (O Kiere HErre JEsu Christe, du lefvendis
GUDS Søn, du som est Veyen, Sandhed oc Ljfvet, du som sagde, at de, der
kiende ... som en sand naadig Gud, fra Evighed til Evighed, Amen.), bl. Ibv25.
30. En Bøn at befale sig Gud paa sit yderste. (O HErre Jesu Christe, Loff oc Tack siger
jeg dig for din hellige Død oc Pjne, som du hafver Ijdt for mig arme Synder paa
Kaarssens Gallje, ... O Jesu Davids Søn, forbarme dig offver mig. O søde Jesu, i
din veldige Haand ...), bl. I7r.
31. De siu Bemhardi Verp at bede daglig om et saligt Endeligt (O HErre oplius mine
Øyen, at jeg aldrig hensoffver udi Døden...), bl. I8r.
32. Versickel (HErre, bønhøre mig, oc lad min Røst komme for dit Ansict) bl. Klr.
33. Bønen (ALlmæctige evige Gud, Du som forlængede Ezechia hans Ljffs tjd, der
hand paakaldede dig med grædende Taare...), bl. Klr. Kendes allerede i Bertel
Jespersens "Liffsens Krone", Kbh. 1591 (LN 979) bl. L7r.
34. En Beslutnings Bøn. (O Min Gud oc HErre, som hafver tilsagt alle dem som bede
dig i en sand Tro, at du vilt gifve dem det de begiere... om det saa er, at du icke
opbygge Staden, oc hannem bevarer, da er det aldelis forgæfvis med oss ...), bl.
Klv26.
35. Bøn aff Prædickestolen at læsis Aarligen den 11. Februarij. (HErre Zebaoth, du
som bruger Mact med din Arm, oc adspreder de hoffmodige i deris Hiertis
Tancker... [med forbøn for kong Frederik III, dronning Sophie Amalie og
prinserne Christian og Georg]),... Vi ville loffve oc prise dig fra nu oc indtil ævig
Tjd. Haleluja.) bl. K3v27.
Aps67. Salmedelen
Bogens indhold af salmer er uden overskrifter eller nummerering. I oversigten
nedenfor anføres først min tælling, derpå salmens indledning og paginering, dens
25 Tidligst i Peder Tidemands En deylig Bøne Bog, Kbh. 1563 (LN 457) bl. 192v. Derefter i Nogle
merckelige vdkaame Bøner, Kbh. o. 1574 (LN 470), bl. Cc4r med ændr. fra flertal til ental. Det er
sidstnævnte version, der benyttes.
26 Findes som afslutningsbøn med overskriften "En Beslutnings Bøn" s. 306 i Udvalde gudelige
Bønner oc Aandelige Psalmer oc Loffsange... forbedret aff Wulffgang Lamprecht..., Kbh. 1679.
27 Takkebøn efter svenskernes mislykkede storm på København 11. febr. 1659. Findes s. 256 i Udvalde
gudelige Bønner... Lamprecht, Kbh. 1679, med overskriften "Tacksigelse-Festens Bøn, som effter...
Konning Friderich den BI. gudelige Anordning, Aarligen den 11. Februarii skal høytjdeligen holdis
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placering i Th, dvs. Thomissøns salmebog 1569, eller hvor teksten ellers kan findes.
Især kan rækkefølgen af salmer i Aps67 ligne den i S, trykt af Salomon Sartor o. 1635.
1.
2.
3.

NU lader os alle tacke Gud vor HErre, 1 str., bl. L4v, Th 6v, S 3.
ET lidet Barn saa lysteligt, 1 str., bl. L4v, Th lir, S 3.
LOfvet være du Jesu Christ, 1 str., bl. L5r, Th 21r, S 8.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

JEsu Christ dig tacke vi, bl. L5r, Th 59r, S 41 v.
DET hellige Kaars vor HERre selff bar, bl. L6v, Th 80r, S 39v.
CHrist stod op aff Døde, bl. L7r, Th 83v, S 42v.
CHrist til Himmels mon fare, bl. L7v, Th 96v, S 45v.
CHrist den hellig Aand sende, bl. L7v, Th lOlr, S 46v.
NU bede vi den hellig Aand, bl. L7v, Th lOlr, S 47r.
ALleniste Gud i Himmerig, bl. L8v, Th 109v, S 50v.

11. VI tro alle sammen paa en GUD, Himmels Skabere, bl. Mlv, Th 118r, S 56r.
12. Fader vor udi Himmerig, bl. M3r, Th 119r, S 57r.
13.
14.
15.
16.
17.

O Guds Lam uskyldig, bl. M4v, Th 127v, S 60v.
JEsus Christus er vor Salighed, bl. M5r, Th 128r, S 60v.
GUd være lofvit altjd oc benedidet, 1 str., bl. M 6v, Th 129r, S 61v.
AF dybsens Nød raaber ieg til dig, bl. M6v, Th 178r, S 85v.
HVad kand os komme til for Nød, bl. M8r, Th 215r, S lOOv.

18. Vor Gud hand er saa fast en Borg, bl. N2r, Th 217r, S lOlv.
19. GUd Fader bliff du nu med os, bl. N3r, Th HOv, S 51v.
20. NAar vi i største Nøden staa, bl. N3v, Th 267r, S 121r.
21.
22.
23.
24.

VAre Gud icke med os denne Tjd, bl. N4v, Th 296r, S 128r.
Min Siel nu lofve HErren, bl. N5v, Th 293r, S 127r.
Nu er os Gud miskundelig, bl. N7v, Th 259r, S 120r.
JEg raaber til dig O HErre Christ, bl. N8r, Th 268v, S 121v.

25. O Gud vi loffve dig. Vi bekiende dig en HErre, bl. Olv, Th 304v, S 128v.
26. DEn signede Dag som vi nu see, bl. 04r, Th 316v, S 135v.
27.
28.
29.
30.

CHriste du est baade Liup oc Dag, bl. 06r, Th 322r, S141 v.
O Du trefoldig Eenighed, bl. 07r, Th 323v, S 143r.
VI tacke dig O GUD vor Fader kiere, bl. 07v, Th 311r, S 131r.
O Gud din Godhed tacke vi, bl. OSv, Th 330r, S 144v.

31. LOffver nu HErren, Loffver nu HErren, bl. Pir, BH 380, Udk20, S146.
32. Dig tacker jeg kiere HErre, at du..., (10 strofer) bl. P2v, Th 318r, S148.
offver alt Rjget...". Takkefesten er forordnet 9. januar 1661, jf. H.F. Rørdams Danske Kirkelove IH,
1889,425f.
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33. Litania. KYrie eleison. Gud F. forb. sig. + Versickel, bl. P5r, Th 246r-250r, S 112v.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

En Bøn om Syndemis Forladelse (O Allmæctigste...), bl. Qlr, Th 250v, S 115v.
For Kongen oc Rigens Raåd (O Allmæctige...), bl. Qlv, Th 250v, S 116r.
[Om Fred (O Allmæctigste evige Gud...) bl. Q2r], Th 250v, S 116r.
[Beholt os HErre ved dit Ord, if. register, bl. Q2r], Th 253r, S 119r.
[Forleen os med Fred, if. register, bl. Q3r], Th 254r, S 119v.
Benaade os O HERRE Gud, bl. Q3v], Th 254v, S 120r.
[GUd giffve vor Konning..., ikke i reg., men findes i de senere udgaver], Th 254v, S
120r.

41. [JEsu søde Hukommelse, giør Glæde, bl. Q3v]. Eksemplarets lakune ved de
manglende blade Q2-7 medfører, at salmens str. 1-28,2 mangler. Kun str. 28,3-48,4
er bevaret, og salmen slutter bl. Q8r lin. 1-3: Længsel er: Hvad er det Glæd | at
finde dig/ Dig at haffve/ giør mig salig. Salmens tekst er aftrykt i BH 394 og
Malling I 263-266, og oversættelsen tilskrives Jens Jenssøn Otthense (Poscolan) i
"Paradisis Vrtegaard", 1625. Dernæst optaget i Moltkes "Aandelig Haandbog"
1639 og i Salomon Sartors "Aandelige Psalmer" 1642 bl. 113r (uden strofetælling).
Vårr. i Kingo noteret hos Malling.
42. JEg vil mig HErren loffve, bl. R3r, Th 39r, S 19r.
43. VAager op I Christne alle, vaager op, bl. R5r, Th 350r, S 160r.
44. AF Høyheden oprunden er, bl. R7v, aftrykt i BH 267, Malling 19-14; Sthens Skrifter
1168-170. Optaget i Udk20, Vdkaame Psalmer, Sartor o. 1620, Th 1628, S 132r.
45. ALlene paa Gud sæt Haab oc Ljd, bl. Siv. Nedertysk skillingsvise 1583. Tysk i
Greifswalder Gesangbuch 1597, aftrykt Wack. V 516: "Das Guiden ABC", jf.
Malling Vm 167. På dansk er alfabetsalmen første gang trykt i "Vdkaame
Psalmer", Sartor o. 1620 og i S 88r og derefter i mange senere salmebøger, fx
Cassuben 1685 s. 422.
46. Fflelp Gud at jeg nu kunde, du..., (13 strofer), bl. S5v, Th 61 v, S 25v.
47. HErre JEsu Christ mit Lefnets Lius, 11 str., bl. S8r, BH 578, Malling IV 133f. Først i
Moltkes "En ny oc fuldkommen Dansk Psalme-Bog", Kbh 1664 med 11 str.
Derefter Habereggers Psalmebog 1676 s. 415; Lamprechts "Aandelige Psalmer"
48.
49.
50.
51.
52.

1683 s. 125; Geertzens Psalmebog 1685 s. 789; Kingo 1699 med udeladt str. 8.
MEn vi leffve paa Jorden her, bl. T2r, Th 332r, S154.
NAar min Tjd oc Stund er for Haand, bl. T3r, Th 336v, S155.
HERre JEsu Christ sand Menniske oc Gud, bl. T4r, Th 335r, S151.
MEd Glæde oc Fred far Jeg nu hen, bl. T6r, Th 333v, S 158r.
NU lader os hans Legem begraffue, bl. T6v, Th 334r, S155, Malling II121.

53. NU lader vi hannem soffve i Fred, bl. T7v, Th 335r, Malling II122.
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54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

O Vi arme Synder, Vore MiPgieminger, bl. T8r, Th 54r, S 24v.
HVo som vil salig udi Verden lefve, bl. Viv, Th 196v, S 95r.
CHristus JESUS for os offrit, bl. V2r, Th 83v.
GUds Godhed ville vi prise, vi, bl. V3r, BH 82, Reravs Psalmebog 1575, S15.
JEsus op paa Kaarssit stod, bl. V4v, Th 78v, S 38v.
CHrist laa i Dødsens Baande, bl. V6v, Th 91 v, S 42v.
KOm Gud Skaber, O hellig Aand, bl. Xlr, Th 106v, S 48v.
O Gud aff Himmelen see her til, bl. X2r, Th 212v, S 98v.
O HERre GUd benaade mig, for, bl. X4r, Th 174v, S 84r.
HERRE Christ Gud Faders eenbaame Søn, bl. X6r, Th 29r, S16.
ALlene paa [!] dig HErre JEsu CHrist, bl. X7v, Th 183v, S 87r.
Mit Hierte hui gremmer du dig, X8v, Th 235r, S 105v.
O Menniske vilt du betencke, bl. Y3v, Th 233r.
SJunge vi aff Hiertens Grund, bl. Y5v, BH 240, Malling IV 352-54, S147.
JEg vil din Prjs udsiunge, bl. Y7v, BH 266, Hymn. Medd. 1993193-209, S 140r.
JEg beder dig min HERre oc Gud, bl. Z2r, Th 337v, S 130r.
O Gud vor Fader i Evighed, 29 strofer (med overskrift: Denne Psalme siungis om
Langfredag), bl. Z3v. Slutter bl. Aa3v lin. 4: mig aldrig forfare. Th 64r, S 27v.
71. Psal. 27. v. 4., bl. Aa3v. SI 27,4 citeret efter Chr. Ill's bibel.
APs67 rummer i alt 67 salmer, idet vi ser bort fra nr. 34-36 og 71.
Ekspl. i Kgl. Bibi. 4-146-8°. I grøn kassette med rygtitel: Udkaame Bønner | og |
Aandelige Psalmer | 1667. Indb. i grønt læder med blindtryk. Forperm mangler, ryg og
bagperm i behold. Spor efter spænde. Bindet måler 72 x 49 x 29 mm. Ekspl. mangler bl.
Al-2 (bl. A3 har store teksttab) og A7-8, Q2-7, Aal og Aa8.

Udkaame Bønner til hver dag i Ugen at bede og aandelige viser. Daniel Paulli, Kbh.

1675.16°.
Anføres i Daniel Paullis bogfortegnelse "Mercurius Librarius Danicus", Kbh. februar
1675. Charlotte Appel citerer denne titel og betragter udgaven som tabt i "Læsning og
bogmarked i 1600-tallets Danmark, Kgl. Bibi. 2001, s. 569, men hendes jævnføring til
BD I 318 virker ikke overbevisende. Der binde være henvist til BD I 319 og V 40.
Denne tabte 1675-udgave er interessant ved at anføre Daniel Paulli som bogens
tidligst kendte forlægger. Paulli beviste i 1680, med udgivelsen af "Dend Siungende
Guds-Fryct"28, at han var tidens fornemste salmebogsudgiver med stor viden om
salmebogshistorie og de enkelte salmers oprindelse. Han kan meget vel på dette tidlige
28 Se Teologisk Tidsskrift 1933 273ff og Malling VIII127-131.
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tidspunkt have grebet omformende ind i miniature-andagtsbogens indhold. Med
denne nye viden om en Paulli-udgave 1675 giver det om muligt endnu mindre mening
at benævne bogen - populært - "den lille Lamprecht", jf. Malling VIII148.
Paulli-udgaven 1675 kan være the missing link, som nødvendigvis må have
eksisteret mellem UdkB67 og UdkB83.
I UdkB67 hedder nr. 10 "Morgensignelse om Tipdagen" med ugedagens navn til
sidst, men nr. 16 sætter ugedagens navn forrest: "Om Torpdagen Morgensignelse".
Sammenfattende gælder i hele UdkB67, at fra nr. 4 til nr. 13 står ugedagens navn til
sidst, men fra nr. 15 til nr. 24 sættes det forrest. Men fra og med UdkB83 og i alle
efterfølgende udgaver er ugedagens navn til sidst i alle signelser. Der er imidlertid
vægtige grunde til at antage, at det ikke er UdkB83, der danner skole. Den
harmoniserende teksttilrettelæggelse må have fundet sted tidligere end UdkB83. Der
er nemlig i UdkB83 alt for meget særstof, der ikke går videre til de efterfølgende
udgaver. Således forbliver de indskudte bønner nr. 25a, 32a og 32b særstof for
UdkB83, der også er alene om en ny overskrift for nr. 33. Ligeledes gælder for APs83,
at dennes omrokering af salmernes rækkefølge - nr. 32, 41-42, 33, 37-40, 43-70 - ikke
danner skole, idet de senere udgaver med APs-1715 i spidsen fastholder rækkefølgen
nr. 1-70 fra APs67, dog med nye indskud. Vi konkluderer derfor, at Lamprechts
udgivelse i 1683 forblev en parentes i UdkB- og APs-traditionen, medens den tabte
Paulli-udgivelse 1675 kan være normgivende for de mange efterfølgende udgaver.

"Udkaame Bønner" og " Aandelige Psalmer", Kbh. 1683. Forkortet UdkB83 og APs83.
Sign.: A8 - Z8 Aa8. Sidetælling fra bl. A2r: 3-158. Sidetælling
af salmedel fra bl. Lir: 3-246 + 12 sider registre. Tlbl. til
bønnedelen indrammet af røskener. Kolumnestørrelse 57 x 37
mm. Hvert blad 17 linier + kustode.
Udkaame | Bønner/ | Til hver Dag i | Ugen at bede/ oc
aan-jdelige Vjser/ efter Tj-|dens leylighed. | Med siv
Kong. Da-1 vids Poenitentzis-1 Psalmer. | Cum Gr. & Pr S R
M | Kiøbenhaffn/ bekaastet | aff Wolffgang Lam-1 prech^
boende paa St | Nic. Kirckegaard som | Christiani 4. Bibel
| henger ud^ 16831
Bønnedelen slutter bl. K7 (s. 158). Derefter med nyt titelblad,
bl. K8r:
Aandelige | Psalmer/ | Som siungis udi | den Christen Fig. 4. Titelblad til Lamprechts
Mee-1 nigheds Forsamling/ | saa vel i Husene oc paa | salmedel. Naturlig størrelse.
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Reysen megit beqvem | at bruge. | Kiøbenhafn/ Bekaastet aff Wolff-(gang
Lamprech^ boen-1 de paa S. Nic. Kircke-1 gaard der Christiani 4 | Bibel henger ude.
| Aar 1683. Bl. Aa2v (s. 246): Psal. 27 v. 4. En Ting beder jeg aff HErren, det haffde jeg
gieme, at jeg matte (!) blifve i HErrens Huus all min Liffs Tid, at skue den skønne
HErrens Guds Tieniste, oc besøge hans Tempel. Bl. Aa3r: Register offver de Bønner
som findis i denne Bønne-Bog. Bl. Aa5r: Register offver alle Psalmer som findis i
denne Psalme-Bog.
Kolofon bl. Aa8v: Kiøbenhafn, Bekaastet aff Wolffgang Lamprecht, boende paa St.
Nicolai Kirckegaard som Christiani Bibel henge ude. Prentet hos SI. Daniel
Eichhoms Effterleffverske. Aar 1683.
UdkB83. Bønnedelen
UdkB83 følger dispositionen i UdkB67, men udelader redaktionel notits efter nr. 25,
giver "Bønen" nr. 33 en ny overskrift "Bøn om Ljfs-Frist" og flytter den hen mellem nr.
29 og 30. Efter nr. 32 anbringes fra salmedelen APs nr. 35-36 ("For Kongens oc Rigens
Raad" og "Om Fred"). Endelig indføjes tre nye bønner, nemlig nr. 25a, 32a og 32b, se
nedenfor, således at rækkefølgen af bønnerne i UdkB83 bliver: 1-25, 25a, 26-29, 33, 3032, APs 35, APs 36,32a, 32b, 34-35. Det nye bønnestof er følgende:
25a: "Nock en anden (O Allmæctige evige GUD, som est altjd mild oc miskundelig
aff din guddommelige Natur, til at forlade Synderne, værdis nu til at annamme ..."), s.
116. Denne bøn findes allerede i Alterbogen 1574 bl. Ee3r med overskriften "En bøn om
Syndemis forladelse". Den er også optaget i "Nogle Vdkaame Psalmer" 1620 bl. 143v.
32a: "En Bøn at læse naar mand indkomme udi Kircken til HErrens Tieniste. D.
Casp. Brochmand (HErre, ieg er indkommen i dette dit hellige Huus at høre hvad du
Gud Fader, min Skabere, du HErre Jesu min Frelsere, du værdige hellig Aand, i Ljf oc
Død min Trøstermand, vilt tale til mig. HErre oplad saaledis ved den hellig Aand, for
JEsu Christi skyld mit Hierte, at ieg kand aff Predicken lære at sørge for mine Synder,
oc at tro udi Lif oc Død paa JEsum, oc hver Dag udi et helligt Lif oc Lefnet mig
forbedre. Det høre oc bønhøre GUd, ved JEsum Christum, Amen."), s. 136.1 denne og
den efterfølgende bøn nr. 32b genkender vi vore nuværende ind- og udgangsbønner, jf.
foranstående ekskurs.
32b: "En Bøn naar mand gaar af Kircken (HErre, jeg tacker dig aff gandske Hierte
at du nu hafver lært mig hvad du vilt jeg skal giøre, hielp mig, min Gud, ved din hellig
Aand, for Jesu Christi skyld, at jeg maa bevare dit Ord, udi et reent Hierte, oc deraff
Troen [!] styrekis, oc i et helligt Leffnet forbedris, oc mig ved det udi Liff oc Død trøste.
Amen."), s. 137.
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Det kan endelig nævnes, at forbønnen i nr. 35 nu er for "Konning CHRISTIAN den
Femte" og "Arfve-Printz ... FRIDERICH". For fuldstændighedens skyld bemærkes, at
nr. 3 "En Bøn til Gud om Aand oc Naade..." nu ændres til "En Bøn til GUD om Andact
oc Naade...". Denne ændring fortsætter i alle følgende udgaver. Signelseme nr. 15,18,
21 og 24 hedder nu, svarende til signelseme i ugens første halvdel, "Aftensignelse om
Onsdagen, Torsdagen, Fredagen og Løverdagen" og nr. 16, 19 og 22 tilsvarende
"Morgensignelse om.
APs83. Salmedelen
APs83 følger APs67 ved nr. 1-32. Umiddelbart efter nr. 32 følger nr. 41-42, 33 (Litaniet),
37-40,43-70, hvorefter der inden bibelstedet nr. 71 indføjes to nye salmer 70a og 70b:
70a. PAa GUd alleene, haffver jeg sat min Ljd, s. 239, BH 370, Malling IV 290-294.
Håndskrift dateret 1611.
70b. FOr dig O HErre, maa jeg vel kiere, s. 242, BH 371. Håndskrift dateret 1611.
I alt 69 salmer i APs83.
Ekspl. i Kgl. Bibi. 4-146-8°. DA S-rum (01421). Bindet i mørkt læder uden blindtryk
måler 79 x 52 x 25 mm. På ryggen i rødt titelfelt med skrift i guld: Udkaame | Bønner |
1682 [!]. UdkB mangler s. 65-112, men indholdet lader sig rekonstmere ud fra de to
afsluttende registre. Salmedelen mangler bl. LI (s.3-4), L8 og Ml (s. 17-20), M8 (s. 3334). I sidetælling springes fra 64 til 67 og fra 164 til 195, uden at der mangler blade.
Litt: BD V 40; Malling Vm 148.

"Udkaame Bønner" og "Aandelige Psalmer", Kbh. 1715. UdkB-1715 og APs-1715.
Sign.: A8 - [Z8, Aa8]. Sidetælling for bønnedel: 3-166, for salmedel: 2-198, dvs. at bl. Z5v
er side 198. Tlbl. for APs indrammet af røskener. Hver side 14 eller 16 eller 17 linier +
klummetitler og kustoder.
Første bevarede tekst bl. A2r lin. 1-5: En Bøn at bede om | Morgenen, naar mand |
vaagner og vil staa op | af Sengen. | O HErre JESU | Bl. L2v (s. 166) lin. 10-11: prise
Dig fra nu og indtil ævig | Tid/ Halleluja!
Bl. L3r: Aandelige | Psalmer/ | Som syngis udi | den Christen Meenig-|heds
Forsamling og | ellers hiemme i | Huusene. | KiøbenhaviV | Trykt af Johan
Sebastian | Martini/1715. | Sidste bevarede tekst bl. Z5v (s. 198) lin. 16-17: græde for
dig/ For din Ulycke | vil komme. (dvs. "O Gud vor Fader i euighed", nr. 70 = Th 64r
str. 15,6f).
Bønnebestanden er nr. [1] 2-35, dvs. som i UdkB67 og uden de i UdkB83 tilføjede
bønner. Signelseme hedder dog som i UdkB83, og nr. 3 er "En Bøn til GUD om Andagt
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oc Naade...". "Morgensignelse om Løverdagen", nr. 22, indledes nu og i udgaverne
1716.1717.1740.1754 og 1763: "O Du sande og udødelige Gud...". Ligesom i UdkB83
udelades den redaktionelle notits efter nr. 25. Bøn nr. 35 hedder nu og i udg. 1716,1717,
1740.1754
og 1763 "Bøn som læsis af Prædickestolen den 11. Febr." og har forbøn for
kong Friderich den Fierde og hans dronning (uden navns nævnelse) og arveprins
Christian og kongens broder prins Carl.
I disse nye
166
Hbfflarne
itlKJ
teksttilrettelæggel
o< t &t> 09 Sob paa aUctt j
flø fafllebtt nw« fotfaJb« / ( L. . 21ant>fttøe'
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na« »i &<jm itfun big / pi bJ
/*
ane Daniel Paullis
tfiettt (istrcfen ora <)imniif SMli|[|j|Pr/ t
eDer^orb. Og <tt WimMÅ
J
kyndige hånd fra
maaboetrpggfiiøtn/ogi^S
.
g
l«gqc o« at fobt: ©aa »(Lt ptØOltt
Ublv
hans udgave 1675.
offKbiaSatf.-Offet/ og paotaflDen griflenSWJenig^
Salmebestanden
er nr. 1-46, 46a, 4759, 59a, 60-70, [70a,
70b].
£tøben&<n>n/
,
JrpFi
afSofran
©cbafiianl
Nr. 35 hedder fra nu
X
£Kartfni/i7ij.
j
af "For Kongen og
Kongens Raad". Nr.
41 har fra nu af Fig. 5. Afsluttende blad af bønnedel og titelblad til salmedel i Sebastian
dog ikke i APs-1722 - Martinis udgave Kiøbenhavn 1715. Ekspl. i Univ. Bibi. Bergen.
strofetælling 1-48. Nr. 46
udelader str. 13 ligesom Vinterparten 1689 og Kingo 1699 og indføjer i stedet som
selvstændig tekst nr. 46a (s. 121) den ene strofe, der også kendes i Kingos salmebog,
hvor den er foreskrevet som prædikestolvers til St. Mikkelsdag: "Bevar os altid, O JESU
Christ/ Fra Synd, fra Sorrig og Satans List/ GUd lade sine hellige Engle klare/ Sin
Himmelske Herskare/ Vore Vægtere være og os bevare". Nr. 58 følger i str. 9,1 Kingos
ændring og skriver "Dend Høvids Mand det Under saae...". Nr. 59 er i Th og i APs67
på 10 strofer, men Kingo har udeladt næstsidste strofe "Pharaonis mact den grumme
Mand", og i APs-1715 er yderligere den sidste strofe "Loft priss oc ære..." skåret bort,
hvorved der bliver plads til nr. 59a (s. 154): "Lov og Tack og ævig Ære/ Skee dig, O
Guds Hierte Søn/ Som en Tiener vilde være/ Kommen udaf Adams Kiøn\ Søde JEsu,
lær du mig/ At jeg vandrer rettelig/ Og i dine Fodspor træder/ Ja udi din Vey mig
glæder.//Lad mig aldrig dig forsage/ Om end Kors og Kummer mig Skal i denne
Verden Plage/ Men at jeg dog hiertelig/ Elsker dig indtil min Død/ Og forlindrer all
min Nød/ Med din Fødsel, Død og Smerte! Tag dem aldrig fra mit Hierte", Kingos
slutsalme til 3. juledag. Kingos salmebog har i str. 1,4 Davids Kiøn\
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Den fragmentariske tilstand, som vi kender APs-1715 i, giver os desværre ikke
indblik i udgavens afsluttende del. Men alt tyder på, at omfanget er identisk med APs1716, og at salmedelen derfor må have sluttet som den med:
[nr. 70a (s. 205): Paa GUD alleene/ Haver jeg sat min Lid..., 6 strofer. = APs83.
nr. 70b (s. 208): Nu hviler Marck og Enge, 9 strofer.] Nyhed i forhold til APs83!
Ekspl. i UB Bergen, kat. nr.: Lib. rar. box 1, mangler bl. Al, Y1 (s. 173-174) og 8, Zl-2 (s.
187-192) og 6ff (s. 199ff). Fundet af udgiveren under besøg i UB Bergen 21. sept. 1990.
Med velvilje fra Manuskriptsamlingens chef Knut L. Espelid, som jeg herved takker for
god behandling under mit ophold i Bergen og for tilladelse til mikrofilmning af bogen
til Kgl. Bibi. For beredvillighed med det sidste takker jeg også Karen Lyng, Danske
Afdeling, Kgl. Bibi.
Litt: Harald Ilsøe om Martini i "Bogtrykkerne i København og deres virksomhed",
Kbh. 1992 95: Martini løste borgerskab i 1712, blev i maj 1715 2. univ. bogtrykker og
døde sidst på året 1719 eller først i 1720.

"Udkaame Bønner" og "Aandelige Psalmer", Flensborg 1716. UdkB-1716. APs-1716.
Sign.: A8 - Z8, Aa8. Sidetælling i bønnedelen [2]-166, i salmedelen 2-211 + formentlig 9
sider registre.
Kolumnestørrelse 59 x 39 mm. Bindet måler 75 x 49 x 27
SCantøftøe
mm. Hver side 15 eller 17 eller 18 linier + klummetitler og
kustoder. Salmedelens tlbl. indrammet af enkel æggestav.
Bl. L3v frise sammensat af bl.a. dobbelt æggestav.
[©cmføngts nti
Første bevarede tekst er bl. A3r (s. 5) lin. 1-3: En Bøn til GUD
C&riften ØH«
om | Andagt oc Naade til | at bede ret. | Bl. liv (s. 166) lin.
SwRuttfii p ,
oø rlleté kirntme
10-12: prise Dig fra nu og indtil | evig Tid, Halle-1 luja! |
i
[vignet af sammensatte røskener].
Tlbl. L3r: Aandelige | Psalmei/ | Som syngis udi | den
Christen Mee-1 nigheds Forsamling | og ellers hiemme |
i Huusene. | Flensborg/ | Tryckt Aar 1716. | Bl. Aa4r (s.
211) lin. 14-16: Vaaben sætte/ Om Sen- | gen med sin
Fig. 6. Salmedelens titelblad i
Engle- | Skar. Bl. Aa4v lin. 1-3: Register. | Over de Bønner/
Flensborgtrykket 1716.
som | findis i denne Bog. Bl. Aa6r lin. 7-9: Register | Over
de Psalmer/ som | findis i denne Bog. Sidste bevarede tekst bl. Aa7v lin. 15-18: M | Med
Glæde og Fred far 133 | Mens vi leve paa lorden 125 | Mit Hierte hvi græmmer 170. |
Bønnebestanden er nr. [1-2] 3-35 som i UdkB-1715 og med bibeholdelse af de
under UdkB-1715 nævnte ændringer.
*
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Salmebestanden er nr. 1-46,46a, 47-59,59a, 60-70,70a, 70b, med samme tekstændringer
som nævnt under APs-1715.
nr.46a (s. 121): "BEvar os altid, O JESU Christ..
nr. 59a (s. 154): "LOv og Tack oc ævig Ære/ Skee dig, O GUds Hierte Søn...". Malling
IH 265f. I str. 1,4 fortsætter Adam Kiøn.
nr. 70a (s. 205): "Paa GUD alleene/ Haver jeg sat min Lid...", 6 strofe. Malling IV 290294.
nr. 70b (s. 208): "Nu hviler Marck og Enge", 9 strofer. Malling HI 451-456.
Ekspl. i Kgl. Bibi. kat. nr. 4-193-8° (02190), i stor brun kassette med rygtitel: 4,-193,-8 °
| Udkaame | Bønner | og | aandelige | Psalmer | Flensborg 1716 |. Indb. i brunt
læder. Mgl. bl. Al-2 og 7-8 (s. 13-16).
Litt: BD1338.

"Udkaame Bønner" og "Aandelige Psalmer", Kbh. 1717. UdkB-1717. APs-1717.
Sign.: [A8] B8 - Z8 , Aa8. Sidetælling i bønnedelen [3]-166, i salmedelen 2-198.
Kolumnestørrelse 59 x 40 mm. Klummetitler og kustoder. Salmedelens tlbl. indrammet
af enkelt blomsterrække.
Første bevarede tekst er B5r (s. 25) lin. 1-3: Morgensignelse om
| Mandagen. | CHriste du sande Frelser | Bl. L2v (s. 166) lin.
11-12: prise Dig fra nu og indtil evig | Tid, Halleluja! |

p

i mi

[vignet af røskener]
Bl. L3r: Aandelige | Psalme^ | Som syngis udi | den
Christen Mee-1 nigheds Forsamling | og ellers hiemme | i
Huusene. | Kiøbenhavn/| Trykt hos Jørgen Matth. |
Godiche/1717. | Sidste bevarede tekst bl. Z5v (s. 196) lin. 16-17:
græde for dig. For din Ulycke | vil komme. (nr. 70 str. 15,7).
Bønnedel som i UdkB-1715 og -1716: nr. [1-6] 7-35.
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Salmedel så vidt det kan ses identisk med APs-1715 og Fig. 7. Salmedelens titelblad i

1716 med indføjet nr. 46a og 59a (i sidstnævntes str. 1,4 Godiches 1717-udgave.
stadig Adams kiøn). Det må formodes, at salmedelen slutter
med 70a og 70b. Nr. 35 "For Kongens [!] og Kongens [!] Raad."
Ekspl. i Kgl. Bibi. kat. nr. 4-146-8° (01438) mangler tlbl. A1-B4 (s. 1-24) og bl. LI (s. 163164), L8, Ml-8 (s. 11-28), 01-8 (s. 45-61). Indbundet i nyere tapetbind, omfang 82 x 54 x
20 mm, på ryggen titelfelt i guld: Udkaame | Morgen- og | Aften Offer.
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Litt.: Harald Ilsøe: "Bogtrykkerne i København og deres virksomhed", Kbh. 1992 92f.
Jørgen Matthiasen Godiche var bogtrykker i Kbh. 1705 til sin død 1717. Fortsatte
faderens trykkeri eller etablerede sig ved køb af J. A. Baxmans trykkeri.

"Udkaame Bønner" og "Aandelige Psalmer", 1722. UdkB-1722. APs-1722.
Sign.: A8 - Y8 . Zl-5. Bønnedelens sidetælling 21-150. Salmedelens sidetælling 2-224. I
salmedelen springes fra s. 71 til s. 82.15 linier (stedvis 19 linier) pr. side + klummetitler
og kustoder. Kolumne
størrelse: 62 x 38 mm.
Første bevarede bl. B3r (s.
21) lin. 1-3: opvaagne,
skiul mig i din |
Tabernakel oc Bolig i den
| onde tid, skiul mig
hemmelig | (dvs. AV
16,26). Bl. K3v (s. 150) lin.
16-18: HERre, og tag mig
af dette | Elende, til din
evige
Her-1 lighed.
Amen.
Bl. K4r: Aandelige |
JWWWBB
Psalme^
I
Som Fig. 8. Afsluttende blad afbønnedel og titelblad af salmedel i 1722-udgave
siimges I udi den uden trykkested. Ekspl. i udgiverens eje. Naturlig størrelse.
Christen | Meenigheds For-1 samling oc ellers i | Huusene/ saa vel | paa Reisen/ | Ved | Andagt
meget | tienlig. | Tryck^ Aar 1722. Sidste bevarede blad er bl. Z5v (s. 224) lin. 15: (str.
19,1 af nr. 70 "O Gud vor Fader i euighed"): Joseph af Arimathia |
UdkB-1722 udelader den lange bøn nr. 35 til fordel for den korte 34a: En Anden. (O
HErre Christ, kom oc forhal icke længer, hent mig hiem i din Fred, forløs mig af dette
Fængsel, paa det at jeg med Glæde kand love dig...), s. 150. Den kendes tidligst fra
Rasmus Hansen Reravius' "En Ny Bønebog [1574]", 184r og dernæst fra "Nogle
Vdualde Bøner", Kbh. 1611 s. 21.
Rækken af bønner i UdkB-1722 ser altså sådan ud: [1-5] 6-34. 34a. Der er ingen
redaktionel notits efter nr. 25.
APs-1722 omfatter nr. 1-70. Nr. 41 har ligesom APs67 ingen strofetælling. Ligeledes
følges APs67 i nr. 46, der har alle 13 strofer i behold. Nr. 48 følger Kingos ændring i str.
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9,1 til "Den Høvids-Mand det Under saa...". Nr. 59 har mistet str. 9 ligesom hos Kingo,
men har stadig str. 10 i behold.
Ekspl. indbundet i samtidigt, marmoreret, brunligt hellæder. Mangler af bønnedelen
Al - B2 (s. 1-20), B7-8 (s. 29-32), af salmedelen bl. Ol (s. 59-60), 08 (s. 83-84), Zl-2 (s.
213-218) og Z6ff. Erhvervedes i 1970'eme af domprovst Richard Fangel, Ribe. En indsat
seddel har: "R. Fangel. Domprovst Ribe". Fangel har med rød kuglepen betegnet de
salmer med K, som findes i Kingos salmebog. 11990 blev eksemplaret foræret til Jens
Lyster af enkefru Esther Fangel. Nu også som mikrofilm nr. 501 i Kgl. Bibi.
På inderpermen findes denne ejerindførsel: "Denne Bog er tilhørende Marit
Johnsdatter Oxhovd M.J.D.O. | O lad o hjertesøde Gud dit Ord i Kraft forkyndes, saa
dette milde himmelbud i
hele Verden yndes, at folk
maa see hvor god du est
og holde daglig frydefest
I Jesu rige naade.
M.J.D.O. | Aar 1835 den
30
Mai
er
Marit
Johnsdatter født til denne
Verden paa Gaarden
Oxhovd." Salmeverset er
slutstrofen i Brorsons Op
alle folk paa denne jord. Jeg
takker Marit Mattisgard,
Øystre Slidre Folkebibli
otek, for oplysning af 23.
Fig. 9. Den norske Marit Johnsdatter fra gården Vestre Okshovd i
8. 2001 om, at Marit Øystre Slidre har indført sit navn foran i 1722-udgaven.
Jonsdotter er født 1835 på
gården Vestre Okshovd i Øystre Slidre. Hendes forældre var Jon Nilsen Okshovd
(1789-1847) og Randi Olsdotter Skalet (1797-1876). Marit blev gift med Hallvard
Andersen Beito, og de flyttede til småbruget Nørdre Haugadn. Deres sønner overtog
bruget og forblev ungkarle. Kari Anita Johansen, Oppland fylkesbibliotek, takker jeg
for henvisning til Valdres Bygdebok I av Geir Beitrusten, Valdres Bygdeboks Forlag
1987,98-106 vedr. Vestre Ukshøvd og dens beboere.
Litt: Richard Fangel: Ugebønner fra Avenarius' bønnebog 1571 oversat af Hans
Christensen Sthen, Under Guds Ord nr. 218, januar 1976.
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"Udkaame Bønner" og "Aandelige Psalmer", Kbh. 1725. UdkB-1725 og APs-1725.
Sign.: A8 - Z8, Aa8. Sidetælling i bønnedelen 3-166, i salmedelen 2-211 + formentlig 9
sider registre.
Kolumnestørrelse 59 x 38 mm. Bindet måler 84 x 50 x 33 mm. Hver side 14,17 eller 18
linier + klummetitler og kustoder. Begge titelblade indrammet af blomsterrøskener.
Tlbl. Air: Udkaame | Bønner/ | Til hver Dag i | Ugen at bede, | Og Aandelige |
Viser, | Med de 7. K. Davids | Pænitentz Psalmer. | Kiøbenhavn, 1725. | Tryckt
hos J. J. Høpf-1 ner, boende i Skinder-1 gaden, og findes hos/ | hannem tilkiøbs. Bl.
Alv lin. 1-3: Joh. 4. v. 24. | Gud er en Aand | Og de hannem | Dm defekte bønnebog
slutter med blad K8v lin. 16-17: Velsigne! o GUD! hans | Kongel. Høyhed, vor naadig| (fra sidste trediedel af bøn nr. 35).
Tlbl. bl. L3r: Aandelige | Psalmer, | Som syngis | udi den Christen Me-|nigheds
Forsamling | og ellers hiemme i | Huusene. | Kiøbenhavn, 1725. | Trykt hos J. J.
Høpf-1 ner, boende i Skinder-1 gaden, og findes hos | hannem tilkiøbs. | På tlbl.s
bagside begynder sidetælling: 2-211. Salmeafdelingm slutter med nr. 70, 70a og - side 208 lin.
12 - nr. 70b: Nu hviler mark og enge. Denne salme og salmedelm mder bl. Aa4r (fejl: A4)
lin. 13-16: søvn forlætte. Og gyldne | vaaben sætte. Om sen-1 gen med sin engle-1 skar.
Derpå bl. Aa4v [s. 212] lin. 1-4: Register | Over de Bønner, som | findes i denne Bog. |
En Bøn at bede om Mor-1 Bl. Aa6r lin. 1-11: Bøn som læsis af prædikesto-1 len den 11
Febr. 150 | Bøn om syndemes forladelse | efter Litaniet. 75 | For Kongen oc hans
raad 76 | om fred 77 | Register. | Over de Psalmer som | findes i denne Bog. | A. |
Af dybsens nød raab. 12 | Salmeregisteret er defekt, slutter bl. Aa7v lin. 18 med Mit hierte
hvi gremmer 170. Derefter findes et håndskrevet og vanskeligt læseligt register på to blade for
de restermde salmer, afsluttet med vignetagtig tegning, hvorom mere nedmfbr.
Ekspl. i Haderslev Museum nr. H. 5919 i grå papkassette. Simpel indbinding med
skind på træperm og med tråde i ryg til at fastgøre arkene. Simpelt defekt spænde.
Der mangler af børmedelen bl. Ll-2 og af salmedelen bl. Aal (side 205-06) og Aa8.
Der er byttet om på bogens to dele, måske ved nyindbinding, hvor salmedelen er
anbragt forrest og efterfølges af bønnedelen. Salmedelens sidste blade med registeret
må engang have udgjort eksemplarets afslutning og har som bogens slutning været
udsat for overlast. Men bogens ejer har inden nyindbindingen erstattet de manglende
registerblade med en afskrift. Det sidste håndskrevne blad slutter med en figur af
streger og prikker, ikke en pyntelig slutvignet, men en tryllefigur af typen
"Abracadabra" og "Kalamaris" (jf. Fr. Ohrt: Danmarks Trylleformler II, 1921, 81 og
109ff). Figuren her kaldes "Nøglen til Hamborg Port" Øens Kamp: Danske
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Folkeminder, 1877, 322f og vedføjede tavle, figur 10). Lignende magiske figurer og
tegn træffes i nordslesvigske håndskrifter i 18. årh. og begyndelsen af 19. årh.
På sidste bevarede side af salmedelens register er skrevet et nu svært læseligt
ord: "Kyrie eleison"? Eller måske "Reeffssøe"??? I sidstnævnte fald måske bogens
hjemsted umiddelbart nord for Sommersted?
Ved nyindbindingen er bindet udvendig og indvendig pyntet med noget, vi nu
kim ser resterne af, et kistebillede, et træskåret etbladstryk: Joh. Rudolf Thieles tryk
"Afbildning, hvoraf man seer, at flittige Søer [= svin] tilskammegiøre dovne Møer",
trykt i København i slutningen af 18. årh (V.E. Clausen: Det folkelige danske træsnit i
etbladstryk 1650-1870 (Danmarks Folkeminder nr. 71), 1961, s. 224, nr. 515 og 516, og
s. 227, fig. 42). At et kistebillede med dette motiv smykker netop denne bog, der må
være kommet til museet enten fra selve Haderslev eller fra omegnen, indicerer
måske, at motivet også er trykt af Hinrich Luckander i Haderslev. Et Haderslevkistebillede med dette motiv kendes dog ikke. Oplysningerne om eksemplaret
bygger på brev fra Urban Schrøder til Haderslev Museum dat. Vamæs Præstegaard,
4. Februar 1980.
På inderperm bag i bogen er ejerindskrift: Hindrik Jørgens[en] [Olne?] bog er min |
saa kan ven[...?]
For god hjælp med bogen under besøg på Haderslev Museum den 30. nov. 2004
takker jeg museumspædagog Anker Thygesen.
Udkaarne Bønner, Kbh. 1732. UdkB-1732. APs-1732.
Udkaame Bønner til hver Dag i Ugen at bede, og aandelige Viiser, med de syv Kong
Davids Poenitentze Psalmer. Kbh. 1732.
Ekspl. i Kgl. Bibi. 4-146-12° (01435), men har været bortkommet siden år 1861 (sid) og
er ikke dukket op ved gentagne bestillinger.
Litt: BD1319 lin. 20-22.
"Udkaame Bønner" og "Aandelige Psalmer", Kbh. 1740. UdkB-1740. APs-1740.
Sign.: A8 - Z8 , [Aa8]. Sidetælling i bønnedelen 4-166, i salmedelen 3-204.
Fejlpaginering i salmedelen: s. 18 benævnes 17, s. 19 benævnes 149! Bl. Ml (s. 13-14)
mangler. Afhængigt af skiftende typestørrelser er der 14,16,17 eller 18 linier pr. side.
Kolumnestørrelse: 63 x 39 mm. Klummetitler og kustoder. Begge titelblade
indrammet af røskener.
Tlbl.: Udkaame | Bønner, | Til hver Dag i | Ugen at bede, | Og Aandelige |
Viser, | Med de 7. K. Davids | Poenitentz Psalmer. | Kiøbenhavn, 1740. | Trykt
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hos A. H. Godiche | boende i Skindergaden | og findes hos han-1 nem tilkiøbs. Bl.
L2v (s. 166) lin. 10-11: prise dig fra nu og indtil | ævig tid. Halleluja! | [vignet]
Tlbl. bl. L3r: Aandelige | Psalmer/1 Som synges | udi den Christen Me-|nigheds
Forsamling | og ellers hiemme i | Huusene. | Kiøbenhavn, 1740. | Trykt hos A. H.
Godiche | boende i Skindergaden, | og findes hos han-1 nem tilkiøbs. |
Sidste bevarede blad er bl. Z8v med str. 28,1-2 af nr. 70: Jeg veed ieg skal igien [sid] op| staa, Enddog de mig begrave, |
I bønnedelen findes nr. 1-35 som i UdkB67, men med ændringer som i UdkB1715. Forbønnen i nr. 35 gælder nu "Kong FRIDERICH den Femte" og "Arve-Printz
... CHRISTIAN".
Salmebestanden er som i APs-1715:1-46, 46a, 47-59, 59a, 60-70, [70a, 70b]. Nr. 59a
hedder nu og i de følgende oplag i str. 1,4: Kommen udaf Davids kiøn.
Ekspl. i Kgl. Bibi. 4-146-8° (01437). Indbundet i brunt læder (øverste højre hjørne af
bagperm er væk) med spænde. Bindets omfang er 84 x 42 x 32 mm. I brun kassette
med rygtitel: Udkaame Bønner og Aandelige Psalmer 1740.
Litt.: BD V 40; Om Godiche i Dansk biogr. Leksikon 5,230; Harald Ilsøe:
"Bogtrykkerne i København og deres virksomhed", Kbh. 1992 126-129. Andreas
Hartvig Godiche var søn af Jørgen Matthiasen Godiche, født 1714 og stod i lære hos
stedfaderen J. J. Høpfner. Købte 1735 Joachim Schmedtgens trykkeri, et af de bedste i
Kbh. Død 1769.
Udkaame Morgen- og Aften Offer, Kbh. 1754. UdkB-1754. APs-1754.
Sign.: A8 - [Z8 , Aa8]. Sidetælling i bønnedelen 3-166, i salmedelen 2-168.
Kolumnestørrelse 58 x 40 mm. 17 linier pr. side + klummetitel + kustode. Tlbl. for
UdkB indrammet af røskener, foroven og forneden af snoet tov. Tlbl. for APs
indrammet af røskener. Bl. L3v foroven frise.
Tlbl.: Udkaame | Morgen- og | Aften Offer | Til hver Dag i | Ugen at bede, | Og
Aandelige | Viser, | Med de 7 K. Davids | Poenitentz Psalmer | Med H K M Privil.
| Kiøbenhavn, 1754. | Trykt af A H. Godiche, | boende i Skindergaden og [fin-] |
des hos hannem tilkiøbs. Bl. L2v (s. 166) lin. 10-11: prise dig fra nu og indtil | evig tid.
Halleluja! | [slyngvignet]
Tlbl. bl. L3r: Aandelige | Psalmer, | Som synges | udi den Christen Me-1 nigheds
Forsamling, | og ellers hiemme i | Huusene. | Med H. K. M. Privil. \ Kiøbenhavn,
1754. | Trykt af A H. Godiche, | boende i Skindergaden, | og findes hos han-1 nem
tilkiøbs.
Sidste bevarede bl. X6v lin. 16: Giv mig af din barmhier-1 (dvs. nr. 64 str. 3,1).
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Bønnedelen nr. 1-35 er uden tilføjelser. Salmebestanden er som i APs-1715: 1-46,
46a, 47-59,59a, 60-70, [70a, 70b]. Nr. 59a str. 1,4: Kommen udaf Davids kiøn.
Ekspl. i Kgl. Bibi. 4-146-8° (01440) er indbundet i nyere tapetbind, omfang 85 x 55 x 22
mm, med rygtitel "Udkaame | Morgen- og | Aften Offer. | 1754." Defekt, mangler bl.
XI (s. 157-158) og bl. X7ff.
Litt: BD1319 lin. 22 og V 531 lin. 21f.
Udkaame Morgen- og Aften Offer 1763. UdkB-1763. APs-1763.
Sign.: A8 - Z8 , Aa8 . Sidetælling i bønnedelen 3-166, i salmedelen 2-211 + registre.
Kolumnestørrelse 59 x 40 mm. 17 linier pr. side + klummetitler og kustoder.
Bønnedelens tlbl. indrammet af fire stykker. Salmedelens
tlbl. indrammet af røskenrække. Bemærk, at der er
forskellige røskenrammer i de to bevarede eksemplarer!
Tlbl: Udkaame | Morgen- og | Aften Offer, | Til hver
Dag i | Ugen at bede, | Og Aandelige | Viser, | Med de
7. K. Davids | Poenitentz Psalmer. | Med H. K. M.
PriviL | Kiøbenhavn, 1763. | Trykt af A. H. Godiche, |
boende i Skindergaden, og fin-1 des hos hannem
tilkiøbs. Bl. Alv: [foroven to friser af blomsterrøskener, den
nederste spejlvendt nedad i forhold til den øverste] Joh. 4. v. 24.
| Gud er en Aand: | Og de hannem | tilbede, dem bør |
det at tilbede hannem i Aan-1 den og i Sand-1 hed. Bl. L2v
(s. 166) lin. 10-11: prise dig fra nu og indtil | evig tid.
Halleluja! | [træsnit m. træer og hus].
Fig. 10. Ny titel til bønnedelen
i Godiches 1754-og-herTlbl. bl. L3r: Aandelige | Psalmer, | Som synges | udi både
1763-udgaven. Ekspl. i Kgl. Bibi.
den Christen Me-|nigheds Forsamling, | og ellers
hiemme i | Huusene. | Med H. K. M. Privil. \ Kiøbenhavn, 1763. | Trykt af A. H.
Godiche, | boende i Skindergaden, | og findes hos han-1 nem tilkiøbs. |
Bl. Aa4v lin. 1-3: Register | Over de Bønner, som fin-1 des i denne Bog. Bl. Aa6r lin. 79: Register. | Over de Psalmer som fin-1 des i denne Bog. Sidste bevarede tekst er
registerblad Aa6v lin. 15-17: Det hellige kaars vor 6 | E | Et lidet bam saa lysteligt 2 (i
denne udg. er der sidetælling i begge registre).
Bønnedelen består af nr. 1-35.1 nr. 35 er forbønnen for kong Friderich den Femte
og arve-kronprins Christian samt prins Frederik. Salmedelen som i APs-1715: 1-46,
46a, 47-59,59a, 60-70,70a, 70b. Nr. 59a str. 1,4: Kommen udaf Davids kiøn.
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Ekspl. 1 i Kgl. Bibi. 4-146-8° (01441). Bindets omfang er 83 x 50 x 28 mm. Indb. i brunt
læder med blindtryk og kgl. mono- f -....
—
gram. Defekt, mangler blad A4-5 (s. 7• * (3)
10), Aal-3 (s. 205-210) og Aa7-8.
in Sen at bcbc
Ekspl. 2 i sognepræst Jørgen Kjær£>m SUlorgtnen / mat
gaards eje. Komplet. Bindet måler 80 x
man naagntt og oil
4. t>.
jlaa op ftfCcngt«.
50 x 22 mm. Indb. i brunt, marmoreret
kalveskind med gulddekoreret ryg ©ubettnSfanl),
©jtifle,
samt for- og bagperm. Forsats i sam
fjannctt u&i Dit 3<£©U
btllipe
oK
tilbftc/ tf m bol jeg arme ©vnDct (ellcc
tidig marmorering i blå, rød, brun og
at tilbebi ©vnDerintø ),nu
sort. Snittet indfarvet med gult. Indlagt
Du fom <jl faatiftril o.?
gannem i
DoD fotmtnc©i>nDcr, og
i samtidig kassette udført i grønt,
f ytn oa t ©anti
uDoft Dit roDc Dio«
lakeret karton, foret med dekoreret Rs
btb.
'
, , ’fen«
papir i blåt og rødt tapetmønster.
Fig. 11. Opslag i 1763-bønnedelen med titelbladets
Proveniens: Midt på bindets front bagside og første tekstside, bl. Alv-2r. Jørgen Kjservase med ejerinitialer: S. O. På gaards eksemplar.
bagsiden samme figur med årstallet 1799. Smukt ekspl., købt i københavnsk
antikvariat sidst i 1990'eme. Litt.: BD V 531.
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Fig. 12 og 13. Udgav Andreas Flartvig Godiche to nye oplag i 1763, eller blev kun titelarket omtrykt?
Til venstre ses opslag i Jørgen Kjsergaards eksemplar med bønnedelens afslutning og salmedelens titelblad.
Til højre eksemplar i Det Kongelige Bibliotek, hvor titelbladet har en anden indramning.
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Fra ’’Samtids Salmer”
Illustration af Kirsten Dissing-Overgaard
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RAGNAR GRØM

Nicolaus Herman
Reformasj onstidens bamedikter

Reformasjonen i Tyskland er for det norske folk først og ffemst knyttet til dr. Martin Luthers
navn. De fleste nikker også gjenkjennende når hans nærmeste venn og medarbeider, Philip
Melanchton, omtales. Og hvem husker ikke kurfyrst Fredrik den vise som så behendig holdt
sin hånd over Luther i de mest kritiske situasjoner?
For kirkemusikere er det vel Luthers ffemste kirkemusikalske medarbeider, Johann Walter,
som spesielt assosieres med reformatoren. Men at Luther hadde en hel stab av dyktige
teologer, jurister, filosofer, musikere og pedagoger ved sin side, er det kanskje ikke så
mange som vet. Heller ikke at gjennomføringen av reformasjonen ville ha vært utenkelig
uten disse medhjelpeme.
Noen av dem er glemt av ettertiden og figurerer bare i lærde kirkehistoriske verker og
spesialstudier. Andres navn lever videre - ikke på grunn av deres kirkehistoriske innsats men fordi deres navn er knyttet til en eller annen udødelig salme eller koral. Biskop Paul
Speratus ville trolig vært glemt om det ikke var for "Es ist das Heil uns kommen her" eller
"Guds Sønn er kommet til oss ned" som den heter i vår norske salmebok (NoS 321). Det
samme gj elder sikkert professor og superintendent i Wittenberg, Paul Eber, som med sin
sterke salme "Wenn wir in hochsten Noten sein" - "Når i vår største nød vi ser" (NoS 239)
har sikret seg en solid posisjon i norsk og nordisk menighetssang.
I denne artikkel er det allikevel ikke de store kapasitetene i reformasjons-århundret vi vil
minnes.

Luthers verk ble ført videre og varige resultater sikret ikke minst gjennom en

mengde jevne, trofaste arbeidere, prester, lærere, kantorer og borgermestre for å nevne noen.
En typisk representant for disse var Nicolaus Herman, født i nærheten av Niimberg antagelig
år 1500. 18 år gammel kom han til den nylig grunnlagte bergverksbyen Joachimsthal som
lærer for latinskolen i byen. Skolens rektor, senere prest, Johannes Mathesius, var en ivrig
lutheraner, og det utviklet seg et varmt vennskap mellom ham og Herman. Ved siden av
lærergjemingen ble den unge Nicolaus også tilsatt som byens kantor og organist.
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En tid så det ut til at Herman måtte forlate byen på grunn av religiøse motsetninger og
uroligheter, og i denne forbindelse henvendte han seg direkte til Luther for å rådføre seg
med ham. På Luthers oppfordring bestemte han seg for å bli i byen og ri stormen av. Og i
over 40 år virket han i Joachimsthal og la ned et betydelig arbeid der.

Det mest bemerkelsesverdige ved Nicolaus Herman var hans store omsorg og forkjærlighet
for barn og ungdom. I sin gjeming som lærer så han det som sin største oppgave å vise de
unge til Kristus og gi dem et trygt og godt livsgrunnlag. Det er derfor karakteristisk at da
han til slutt måtte trekke seg tilbake ffa sitt arbeid på grunn av sviktende helse, så viet han
resten av sitt liv og sin arbeidskraft til å oppdra bam i kristendom.
Han hadde som Luther lagt merke til at bama langt lettere tilegnet seg Guds ord når de
kunne synge det med rim og rytme. Derfor gjendiktet han alle søndagens evangelietekster
på vers, og i 1560, året før han døde, ble boken utgitt av Paul Eber i Wittenberg under
tittelen "Die Sonntags Evangelia uber das ganze Jahr. In Gesånge verfasset fur die Kinder
und christliche Hausvåter." Boken inneholdt 101 sanger. Før sin død 15. mai 1561 rakk han
å fa ferdig enda en samling på 75 dikt, men disse kom ikke ut før etter hans død: "Die
Historien von der Sindflut, Joseph, Mose, Helie Elisa und der Susanna, sampt etlichen
Historien aus den Euangelisten, Auch etliche Psalmen und geistliche Lieder, zu lesen und zu
singen in Reyme gefasset, Fur Christliche Hausveter und ihre Kinder", Wittenberg 1562.
Hermans enkle, folkelige stil og hans jordnære, trauste kristendomsforståelse minner på
mange måter om vår egen Petter Dass og hans "Evangeliesange".
Evangelierimene er beregnet til undervisning og husandakter, og det er ikke mange av dem
som egner seg til gudstjenestebruk. I den lutherske kirke i Tyskland har Herman allikevel
en relativ bred plass med 12 salmer og flere melodier (Evangelisches Kirchengesangbuch,
Niedersachsen).

I Norden glimrer han derimot av en eller annen grunn med sitt fravær. Riktignok hadde
Thomissøn såpass sans for hans folkelige stil og lødige innhold at han tok med fem av hans
salmer:
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Den klare Soel nu skinner fri (319)
Naar min tid oc stund er for haand(336)
O Gud Fader din Soel saa skøn (266)
Sancte Pouel sine Corinter (364)
Solen er nu nedgangen plat (325)

(Die helle Sonn leucht jtzt herfur)
(Wenn mein Sttindlein furhanden ist)
(Gott Vater, der du deine Sonn)
(Sanct Paulus die Chrinthier)
(Hinunter ist der Sonnen schein)

Av disse ble to tatt opp i Landstads Salmebog, 1869, nemlig
Wenn mein Stiindlein furhanden ist, Naar Tid og Stund den er forhaand, (La.569, også i
Hauges Salmebog 361. 1872) og
Gott Vater, der du deine Sonn

O Herre Gud, din Sol saa skjøn( La. 493)

Av den store samlingen på over 100 dikt var det bare den siste som overlevde revisjonen
og kom inn i Landstads Reviderte, 1924, nemlig "O Herre Gud, din skjønne sol" (nr.516).
Den ble også tatt inn i Nynorsk salmebok (1925) nr. 830, men også den er vraket i Norsk
Salmebok,1985. Det eneste vi har bevart av bamevennen Nicolaus Herman, er en av hans
festlige melodier. (Se nedenfor).

Her til lands har vi nemlig også oversett hans to høytidssalmer som skattes høyt i hans
hjemland og som for alltid vil sikre Herman en plass i den evangeliske kirkesang. Det
gj elder først og ffemst hans monumentale påskesalme "Erschienen ist der herrlich Tag",
som han skrev "for de små jomfruer i pikeskolen". Den har av en eller armen grunn ikke
vunnet plass i noen av våre ofFisielle salmebøker siden reformasjonen. I en svært fri
gjendiktning kom den inn i Brødremenighetens salmebok, Harpen, 1829: "Oprunden er en
Dag saa klar" (N.J.Holm). Jeg har prøvd å gi salmen en mer teksttro gjengivelse med en
språkdrakt i pakt med tiden.

Erschienen ist der herrlich Tag,
dran sich niemand gnug ffeuen mag:
Christ, unser Herr,heut triumphiert,
all sein Feind er gefangen fiihrt.
Halleluja.

Nå stråler frem en herlig dag
til alles fryd og velbehag,
med stor triumf har Herren Krist
i dag sin fiende forvist.
Halleluja!
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Die alte Schlange, Stind und Tod,
die Holl, all Jammer, Angst und Not
hat iiberwunden Jesus Christ,
der heut vom Tod erstanden ist.
Halleluja.

Den gamle slange, synd og død,
all helveds jammer, angst og nød
i dag ble overvunnet av
vår Herre som sto opp av grav.
Halleluja!

Sein' Raub der Tod musst geben her,
das Leben siegt' und ward ihm Herr,
zerstoret ist nun all sein Macht,
Christ hat das Leben wiederbracht.
Halleluja.

Selv døden må gi opp sitt rov
og bøye seg for livets lov,
tilintetgjort er all dens makt,
og Kristus har oss livet brakt.
Halleluja!

Die Sonn, die Erd, all Kreatur,
alls, was betriibet war zuvor,
das freut sich heut an diesem Tag,
da der Welt Fiirst damiederlag.
Halleluja.

Den hele skapning, sol ogjord,
det store trøstesløse kor,
skal fryde seg på denne dag
for verdens fyrstes nederlag.
Halleluja!

Drum wir auch billig frohlich sein,
singen das Halleluja fein
und loben dich, Herr Jesu Christ;
zu Trost du uns erstanden bist.
Halleluja.

Så la oss alle være glad
og synge høyt halleluja,
ja, Herrens pris med fryderøst
som er oppstanden til vår trøst.
Halleluja!

Som vi ser, er det seiersmotivet og gieden som dominerer i salmen. Kristi seier påskedag
gjelder samtlige fiender som truer livet og tilværelsen: Satan, synd, død og tilsist helvete.
Men Kristus har ved sin seier også overvunnet den angst og nød som i stor grad preger
menneskenes hverdag. I strofe fire utvider Herman perspektivet til ikke bare å gjelde for
menneskene, men også den øvrige skapning. Her har Herman fanget opp lengselen og
sukket fra hele skapningen etter Guds bams forløsning fra død og forgjengelighet som
Paulus er opptatt av i Rom. 8.18ff. I sannhet et sjeldent motiv i salmetradisjonen. Den
mektige,oppadstrebende melodien, også fra Hermans hånd,understreker og symboliserer
oppstandelsen og seieren over død og undergang.

Men også julesalmen "Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich" fortjener å bli trukket frem i
lyset. Den festlige melodien er også skrevet av Herman, og den er faktisk det eneste som
er igjen av Hermans livsverk i NoS, her til salmen av Wexels:"Å,tenk når engang samles
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skal"(508/509).
Melodien er også benyttet i den islandske salmebok (1997) til to salmer: "Upp, skepna
hver" (nr. 12) og "Oss minni sérhver morgunn" (nr. 450).

Julesalmen er den første av en gruppe som Herman kalte "Drey Geistliche Weinacht
Lieder, vom Newgebomen Kindlein Jhesu flir die Kinder im Joachimsthal".
Sangen har aldri stått i Den norske kirkes salmebøker, men N.J.Holm tok den inn i
Brødremenighetens salmebok, "Harpen", i 1829 med åpningslinjen "I Christne alle! priser
Gud."
I denne enkle, bamevennlige julesangen har Herman vevd inn sentrale og sterke teologiske
motiv. Restitusjonsmotivet - det gjenåpnede "Paradise lost" - står som en ramme omkring
julebudskapet som er konsentrert om barnet og hans himmelske Far.
Ingen jordiske skapninger deler oppmerksomheten i strofe 2-3 som tydelig er inspirert av
Kristus-hymnen i Filipperbrevet kap.2.

Inkamasjonsmysteriet er en akt mellom Far og

Sønn og innebærer Sønnens frivillige avkall på sin guddomsherlighet og hans vilje til dyp
fornedrelse.
Men så tar det hele en overraskende vending i strofe 4-5.

Et bytte foregår hvor Han

fornedres og far del i vårt kjøtt og blod, mens vi opphøyes til guddommelig rang og far del
i hans natur. Dette apoteose-motivet som glimrer med sitt fravær i tradisjonell luthersk
kristendomsforståelse (ikke Luthers!), sto sentralt i apostolisk teologi, se f.eks.
Rom. 8.29; 2.Kor. 3.18; Fil. 3.21; l.Joh. 3.2.

Målet for frelsen forstått ikke bare som

frikjennelse fra synd og skyld, men som menneskets guddommeliggjørelse er et
gjennomgående tema i oldkirkens teologi, især i den østlige kirke og er blitt ivaretatt i den
ortodokse kirkes gudstjenestetradisjon og ffomhetsliv. En nøyere saumfaring av Luthers
skrifter viser imidlertid at det siett ikke er fremmed for reformatoren, men spiller en
betydelig rolle, ikke minst i hans behandling av sakramentene.
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I våre julesanger er inkamasjonsmotivet så å si enerådende. Bare i Støylens gjendikting av
Puer natus in Betlehem trekkes konsekvensen av inkamasj onen for oss i form av apoteose
motivet:

Ein gong vi vert vår Herre lik,
han leier oss til himmerik (NoS 30,7).

Ellers må vi nøye oss med å bli "hans kjære gode engler lik" (NoS 34,6).
Luthers djerve, trossterke julesalme "Vom Himmel kam der Engelschar" har motivet med i
siste strofe:

ihr seit nun worden Gotts Geschlecht /
Des danket Gott in Ewigkeit,
geduldig,frolich allezeit.
Men denne salmen er vraket til fordel for den andre "Vom Himmel
hoch" som er en typisk bamesang.
Jeg har prøvd å pusse støvet av Hermans julesalme og gitt den en mer moderne språkdrakt.

Lobt Gott, ihr Christen alle gleich

Opp,alle kristne,syng Guds pris

Lobt Gott,ihr Christen alle gleich
in seinem hochsten Thron,
der heut schleusst auf sein Himmelreich
und schenkt uns seinen Sohn.

Opp,alle kristne,syng Guds pris
som i det høye bor,
for han har åpnet paradis
og sendt sin Sønn til jord!

Er kommt aus seines Vaters Schoss
und wird ein Kindlein kl ein
er liegt dort elend, nackt und bloss
in einem Krippelein.

Han kommer fra sin kjære Far
og biir en liten gutt,
som ligger naken, fattig, bar
i krybben han biir budt.

Er åussert sich all seiner Gwalt,
wird niedrich und gering
und nimmt an sich eins Knechts Gestalt
der Schopfer aller Ding.

Han oppgir all sin guddomsmakt
og ser sin rikdom tapt,
tar på en tjeners ringe drakt,
Han som har allting skapt.
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Er wechselt mit uns wunderlich:
Fleisch und Blut nimmt er an
und gibt uns in seins Vaters Reich
die klare Gottheit dran.

Et herlig bytte foregår,
vårt kjøtt og blod biir hans,
og vi far smake himmelkår
og del i guddomsglans.

Er wird ein Knecht und ich ein Herr;
biir
das mag ein Wechsel sein!
Wie konnt es doch sein freundlicher,
das herze Jesulein!

Tenk, jeg biir herre, han
svenn,
å, underfulle dag!
Hvor finnes vel en bedre venn,
hvem har slikt hjertelag?

Heut schleusst er wieder auf die Tur
zun schonen Paradeis;
der Cherub steht steht nicht mehr dafur.
Gott sei Lob,Ehr und Preis!

Nå åpner han påny sin dør
til skjønne paradis.
Kjeruben står der ei som før,
Gud være lov og pris!

Etter min mening bør det vurderes å gi plass for Nicolaus Herman igjen i norsk og nordisk
menighetssang. Det gjelder både hans julesang og hans mektige påskesalme. Herman
fortjener det, og menighetene fortjener det!
Vi må faktisk over havet for å finne en luthersk kirke som vet å sette pris på Nicolaus
Herman. I den amerikanske "Lutheran Book of Worship"(1978) er Herman representert
med hele fem nummer. Her finner vi både påskesalmen "Erschienen ist der herrlich Tag" "That Easter Day with Joy Was Bright"(nr. 154) og julesalmen "Lobt Gott ihr Christen alle
gleich" - "Let All Together Praise Our God" (nr. 47).
Melodien til julesalmen er dessuten nyttet til to andre tekster: "O Christ, Our Hope (nr.
300) og Wexels' salme "Oh, Happy Day When We Shall Stand" (nr. 351). I tillegg er en
annen melodi av Herman knyttet til Ambrosius-hymnen "O lux, beata trinitas" - "O Trinity,
O Blessed Light" (nr. 275).
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Fra ’’Samtids Salmer”
Illustration af Kirsten Dissing-Overgaard
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LONE GODSKESEN

Undersøgelse af Den Nye Danske Salmebog i Danmark
I løbet af juli og august 2005 foretog jeg en undersøgelse vedrørende modtagelsen af Den Nye
Danske Salmebog (2003), i samarbejde med Hymnologiske Meddelelser og Det Kongelige
Vajsenhus’ Forlag. Formålet med undersøgelsen er at se, hvor udbredt den er i Danmark, samt at
vise graden af tilfredshed og bekendtgøre de holdninger/kommentarer, der måtte være til den hos de
adspurgte, både hvad angår indhold og layout.

Provsterne
Sample
Jeg har haft kontakt med 85 provster ud af 111 (altså ca. 76,5 % af antal provster), fordelt over hele
landet således, at jeg i hver af de 10 stifter har kontaktet minimum 75 % af provsterne i det
pågældende stift. Da der jo langt fra er så mange provster som præster, kunne jeg ikke tillade mig at
være ligeså kræsen i min udvælgelse af disse. Derfor var der også 6 provster, som ikke ønskede at
tale med mig af forskellige årsager, samt 3, som ikke havde mulighed for at give mig alle svar,
hvorfor jeg heller ikke har helt detaljerede data på dem. De resterende provster i landet var på dette
tidspunkt ikke at træffe. De 85 provster fordeler sig således:

ANTAL PROVSTER
Antal

Kontakt med

Kontakt med

provstier

(deraf: ved ikke

(I forhold til antal

I stiftet

/ingen data)

provstier i stiftet)

Aalborg

13

10 (/l)

76,9 %

Viborg

11

9

81,8%

Århus

16

12 (1/2)

75%

Ribe

9

7 (1)

77,7 %

Haderslev

8

6

75%

Fyens

12

9

75%

Roskilde

12

9 (/l)

75%

Lolland-Falsters

6

5(1)

83,3 %

Helsingør

12

9 (2/1)

75%

København

12

9 (1/0)

75%

Stift
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Udbredelsen af den nye danske salmebog
Allerede da jeg talte med provsterne, viste det sig, at udbredelsen er meget stor. Detaljeret fik jeg
disse svar ffa provsterne (tallene i parentes viser procentdelen i forhold til, hvor mange jeg har talt
med i det pågældende stift):

ANSKAFFELSE, STIFTER (PROVSTER)
Stift

Kontakt

Alle sogne

Næsten alle

Nogle sogne

Ved ikke/

med

har anskaffet

sogne har

har

Ingen data

anskaffet

anskaffet

(deraf: ved
ikke
/ingen data)

Aalborg

10 (/i)

5 (50%)

4 (40%)

0

/l (10%)

Viborg

9

6 (66,7 %)

3 (33,%)

0

0

Århus

12 (1/2)

5 (41,7%)

4 (33,3 %)

0

2/1 (25%)

Ribe

7 (1)

3 (42,8%)

2 (28,6 %)

1 (14,3%)

/l (14,3%)

Haderslev

6

5 (83,3 %)

0

1 (16,7%)

0

Fyens

9

2 (22,2%)

4 (44,5 %)

3 (33,3%)

0

Roskilde

9 (/l)

2 (22,2 %)

6 (66,7 %)

0

/l (11,1 %)

Lolland-Falsters

5(1)

1 (20%)

3 (60%)

0

/l (20%)

Helsingør

9 (2/1)

1 (11,1 %)

5 (55,6%)

ho-

2/1 (33,3%)

København

9 (1/0)

5 (55,6 %)

3 (33,3%)

0

1/0 (11,1 %)

Inddelt i landsdele ser det således ud (Fremover vil tallet under landsdelene angiver det antal
provstier, jeg har talt med. De andre parentes-tal viser procentdelen i forhold til dette tal i hver
enkelt konlonne):

ANSKAFFELSE, LANDSPLAN (PROVSTER)
Jylland

Fyn

Sjælland

Landsplan

44)

(9)

(32)

(85)

Alle sogne

24 (54,6 %)

2 (22,2 %)

9 (28,1 %)

35 (41,1 %)

Næsten alle sogne

13 (29,5 %)

4 (44,5 %)

17 (53,1 %)

34 (40 %)

Nogle sogne

2 ( 4,5 %)

3 (33,3 %)

0

5 (5,9%)

Ved ikke/ingen data

2/3 (11,4%)

0

3/3 (18,8%)

5/6 (13 %)

Anskaffelse
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Som denne tabel antyder, regner de adspurgte provster med, at langt de fleste sogne har den nye
salmebog og at den dermed er meget udbredt. 35 provster mener, at alle deres sogne har anskaffet
den nye salmebog, mens 34 mener, at næsten alle deres sogne har købt den. Sammenlagt har ca. 81
% helt eller næsten helt anskaffet den nye salmebog, ifølge provsternes vurdering.

Tilfredshed og kommentarer
Foruden at undersøge udbredelsen, ønskede jeg også at høre, hvilke meninger og kommentarer, som
0

provsterne måtte have til den nye salmebog. Graden af tilfredshed hos de adspurgte provster
fordeler sig således (tallene viser antal kommentarer. Procenttallene er regnet ud i forhold det antal,
jeg har talt med i hver landsdel):

TILFREDSHED (PROVSTER)
Tilfredshed

Jylland

Fyn

Sjælland

Landsplan

(44)

(9)

(32)

(85)

Meget godt tilfreds

1 (2,3%)

0

3 (9,4%)

4 (4,7%)

Godt tilfreds

18 (40,9%)

5 (55,6%)

13(40,6%)

36 (42,6%)

Nogenlunde tilfreds

11 (25%)

3 (33,3%)

5 (15,6%)

19 (22,4%)

Ikke helt tilfreds

9 (20,5%)

0

3 (9,4%)

12 (14,1%)

Utilfreds

0

0

4 (12,5%)

4 (4,7 %)

Andet

0

1 (11,1 %)

1 (3,1 %)

2 (2,3 %)

Cirka halvdelen af de adspurgte er meget godt- eller godt tilfredse. Der blev undervejs nævnt
følgende omkring tilfredsheden:

TILFREDSHEDS-KOMMENTARER (PROVSTER)
Tilfredse kommentarer om:

Jylland

Fyn

Sjælland

Landsplan

(44)

(9)

(32)

(85)

Tilfreds uden begrundelse

8 (18,2%)

0

8 (25 %)

16 (18,8%)

Har ikke hørt andet

9 (20,5 %)

4 (44,4%)

6 (18,8%)

19 (22,4%)

Godt indhold

6 (13,6 %)

0

2 (6,3 %)

8 (9,4%)

Godt layout

1 (2,3%)

0

0

1 0,2%)

Bruger de nye salmer

1 (2,3%)

1 (11,1 %)

0

2 (2,3 %)
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Langt de fleste valgte ikke at kommentere deres tilfredshed eller nævnte blot, at de ikke havde hørt
nogen utilfredshed nogen steder. Der var dog flest kommentarer som indholdet som værende godt.

Af de kommentarer, som der var flest af, hvad angår utilfredshed, ses følgende:

UTILFREDSHEDS-KOMMENTARER (PROVSTER)
Utilfredse kommentarer om:

Jylland (44)

Fyn

Sjælland

Landsplan

(9)

(32)

(85)

Layout

1 (2,3%)

0

0

1 (l2%)

Stave- og trykfejl

4 (9,1 %)

1 (11,1%)

2 (6,25%)

7 (8,2 %)

Indbinding

9 (20,5 %)

0

1 (3,1 %)

10 (11,8%)

Dårlig ryg

1 (2,3%)

0

0

1 (1,2%)

For tyndt papir/dårligt papir

2 (4,5 %)

1 (11,1%)

3 (9,6 %)

6 (7%)

For små bogstaver (for de ældre)

5 (11,7%)

1 (11,1 %)

2 (6,25%)

8 (9,4%)

Typografi/skrift/indrykning/linjeafstand

4 (9,1 %)

0

2 (6,25%)

6 (7%)

Tilbageført sprog

0

0

3 (9,6 %)

3 (3,6%)

Mangler salmer (forkert salmevalg)

1 (2,3 %)

1 (11,1 %)

2 (6,25%)

4 (4,7 %)

Flere nye salmer ønskes

2 (4,5 %)

0

0

2 (2,3 %)

For lidt fornyelse

1 (2,3 %)

0

0

1 (1,2%)

For megen fornyelse

1 (2,3 %)

0

1 (3,1 %)

2 (2,3 %)

Et overflødigt værk

0

1 (11,1 %)

1 (3,1 %)

2 (2,3 %)

Der har altså været flest kommentarer om indbinding, stavefejl, for små bogstaver (særligt for de
ældre) og for dårligt papir, hos provsterne. Nogle har også nævnt det tilbageførte sprog som
forstyrrende, mens andre efterlyser salmer.

Tilfredshed omkring indhold og layout
For at få et billede af antallet af tilfredse, som utilfredse kommentarer omkring hhv. indhold og
layout, har jeg i nedenstående tabel lavet en grov inddeling af kommentarerne, så de fordeler sig
som følger:
Layout: layout, stave-trykfejl, indbinding, dårlig ryg, for dårligt papir, for små bogstaver og
typografi.
Indhold; Tilbageført sprog, mangler salmer, flere nye salmer ønskes.
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Antal utilfredse kommentarer om layout og indhold fordeler sig som følger:

UTILFREDS: INDHOLD/LAYOUT (PROVSTER)
Utilfredse kommentarer om:

Jylland

Fyn

Sjælland

Landsplan

(44)

(9)

(32)

(85)

Indhold

3 (13,2%)

1 (11,1 %)

5 (15,6%)

8 (9,4%)

Layout

26 (59%)

3 (33,3 %)

10(31,3%)

39 (46%)

Jylland

Fyn

Sjælland

Landsplan

(44)

(9)

(32)

(85)

Indhold

6 (14,3 %)

0

2 (6,25%)

8 (9,4%)

Layout

1 (2,3%)

0

0

1 (1,2%)

Sammenholdt med tilffedshedskommentareme:

TILFREDS: INDHOLD/LAYOUT (PROVSTER)
Tilfredse kommentarer om:

Ud ffa disse tal kan jeg aflede, at der generelt set, er størst tilfredshed med indholdet og større
utilfredshed med layoutet, hos de adspurgte. Hele 46 % havde utilfredse kommentarer om layoutet,
i modsætning til ca. 1,2 % tilfredsheds-bemærkninger. Udover de medtagne uddybninger i skemaet,
kom der nogle fa andre utilfredse bemærkninger: Der efterlyses morgen- og begravelsessalmer, og
en enkelt sagde, at børn gerne vil have noder. Det blev også nævnt, at nadverliturgien burde være
bedre dækket ind.
I forbindelse med layoutet mente én, at salmebogen er for tung og uhåndterlig - især for de
ældre. Mange har ligeledes sagt, at den er svær at læse (især for ældre). Nogle mener, at numrene er
anderledes i forhold til den gamle udgave og at det er svært at orientere sig. Andre har nævnt, at
man dog vænner sig til den. Desuden var der også en kommentar om, at salmebogen ikke anskaffes
hurtigt nok i hjemmene.
Af positiv respons omkring både indhold og layout, nævnte én, at de nye bønner er fine, mens
en anden nævnte, at det er genialt, at versene står så tæt og at begyndelsesbogstavet er flyttet til
venstre.

For at samle op på ovenstående, kan siges, at de adspurgte provster mener, at den ny danske
salmebog er godt udbredt og at cirka halvdelen er godt tilfredse, særligt med indholdet, mens
hovedparten har flere negative kommentarer til layoutet.
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Præsterne
Sample
Her var der større mulighed for at være mere kræsen og jeg har derfor data ffa 218 præster,
ligeledes fordelt over hele landet. Dette svarer til cirka 10 % af landets præster. I hvert af de 111
provstier har jeg talt med 1-4 præster, dog oftest 2 pr. provsti.
Jeg har forsøgt, at fordele det, så jeg fik talt med forskellige størrelser af sogne, for at undgå
udelukkende små eller store sogne i undersøgelsen. Fordelingen er som følger:

SOGNESTØRRELSER
Ca. antal

Jylland

Fyn

Sjælland

Landsplan

indbyggere/kirkegængere

Landsplan i %,
i forhold til de
218 sogne

0-100

2

0

2

4

1,8 %

100-250

10

3

5

18

8,25 %

250-500

16

2

8

26

12%

500-1.000

17

2

10

29

13,3%

1.000-1.500

6

3

5

14

6,4 %

1.500-2.000

9

3

5

17

7,8 %

2.000-2.500

8

2

2

12

5,5 %

2.500-3.000

4

0

5

9

4,1 %

3.000-5.000

19

1

11

31

14,2 %

5.000-7.500

8

3

12

23

10,55 %

7.500-10.000

9

1

12

22

10,1 %

10.000-?

5

2

6

13

6%
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Udbredelsen af den nye danske salmebog
Den klare tendens hos de adspurgte er, at den nye salmebog er særdeles udbredt. Hele 207 ud af de
218 sogne på landsplan har anskaffet salmebogen, hvilket svarer til ca. 95 % sogne ud fra de
adspurgte. Fordelt på Jylland, Fyn og Sjælland ser det således ud:

ANSKAFFELSE (PRÆSTER)
Jylland

Fyn

Sjælland

Landsplan

109

20

78

207

Talt med 113.

Talt med 22.

Talt med 83.

Talt med 218.

96,5 %

90,9 %

94 % anskaffelse

95 % anskaffelse

anskaffelse

anskaffelse

50 % anskaffelse

9 % anskaffelse i

36 % anskaffelse i

95 % anskaffelse i

i forhold til 218

forhold til 218

forhold til 218

forhold til 218

Indkøb
Det cirka-antal indkøb, som præsterne nævnte, er på landsplan omkring 34.313 eksemplarer.
Fordelt, ser det således ud (tallet er dog reelt set større, da det ikke var alle præster, jeg fik tal ffa):

INDKØB (PRÆSTER)
Jylland

Fyn

Sjælland

Landsplan

17.483

4.060

12.770

34.313

51 % i forhold til

11,8% i forhold

37,2 % i forhold til

landsplan

til landsplan

landsplan

Jeg fik yderligere denne information, at Københavns Stift gav 100 eksemplarer til hvert sogn.

Hos præsterne tegner sig igen det samme billede, som hos provsterne: nemlig, at den nye salmebog
er meget udbredt. En sjov tendens, som lige skal nævnes er, at sogne med få indbyggere (især små
øer) ofte har ekstra mange eksemplarer i forhold til indbyggertal. Et eksempel er 80 salmebøger til
69 indbyggere.
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Tilfredshed og kommentarer
Graden af tilfredshed hos de adspurgte præster, som havde anskaffet sig salmebogen, fordeler sig
således (tallene viser antal kommentarer. Procenttallene er regnet ud i forhold det antal, jeg har talt
med i hver landsdel):

TILFREDSHED (PRÆSTER)
Jylland

Fyn

Sjælland

Landsplan

(113)

(22)

(83)

(218)

Meget godt tilfreds

3 (2,7%)

2 (9%)

6 (7,2 %)

11 (5%)

Godt tilfreds

59 (52,2 %)

10 (45,6%)

36(43,3%)

105 (48,2%)

Nogenlunde tilfreds

32 (28 %)

7 (31,8%)

13(15,7%)

52 (23,9 %)

Ikke helt tilfreds

10 (8,8 %)

1 (4,5%)

16(19,3%)

27 (12,4%)

Utilfreds

4 (3,5 %)

1 (4,5%)

7 (8,4%)

12 (5,5 %)

Tilfredshed

Lidt over halvdelen er meget godt- eller godt tilfredse, altså ca. 53 % af de adspurgte. De fleste af
disse, nemlig 92 (79,3 % af de 116 tilfredse) har undladt at uddybe denne tilfredshed. De som har
valgt at kommentere deres tilfredshed, nævnte følgende.

TILFREDSHEDS-KOMMENTARER (PRÆSTER)
Jylland

Fyn

Sjælland

Landsplan

(113)

(22)

(83)

(218)

Tilfreds uden begrundelse

51 (45%)

11(50%)

30 (36 %)

92 (42,2%)

Godt indhold

7 (6,2 %)

2 (9%)

5 (6%)

14 (6,4 %)

Godt layout

2 (1,8%)

0

2 (2,4%)

4 (1,8 %)

Bruger de nye salmer

6 (5,3 %)

0

3 (3,6%)

9 (4,1 %)

Staverfejl = skønhedsfejl

4 (3,5 %)

'o-

0

4 (1,8 %)

Tilfredse kommentarer om:

Utilfredshed omkring stavefejl i den nye salmebog blev nævnt i Kristeligt Dagblad d. 27/6-2005.
Jeg synes i denne forbindelse, at det er særlig bemærkelsesværdigt, at 4 i Jylland mente, at
stavefejlene ikke har så stor betydning, men blot er skønhedsfejl. Dog var der ingen af de andre,
som helt specifikt nævnte stavefejlene som mindre betydningsfulde (derimod var der enkelte
kommentarer undervejs om, at bogen som helhed har generelle skønhedsfejl). Yderligere var der én
i Jylland som vurderede layoutet som smukt.
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Hvad angår utilfredshed, gik nedenstående kommentarer igen flere gange:

UTILFREDSHEDS-KOMMENTARER (PRÆSTER)
Utilfredse kommentarer om:

Jylland

Fyn

Sjælland

Landsplan

(113)

(22)

(83)

(218)

Layout

2 (1,8%)

1 (4,5 %)

1 (1,2%)

4 (1,8 %)

Stave- og trykfejl

14(12,4%)

2 (9%)

11(13,3%)

27 (12,4%)

Indbinding

2 (1,8%)

1 (4,5 %)

1 (1,2%)

4 (1,8 %)

Dårlig ryg

1 (0,9%)

2 (9 %)

2 (2,4 %)

5 (2,3 %)

For tyndt papir/dårligt papir

2 (1,8%)

0

6 (7,2 %)

8 (3,7%)

For små bogstaver (for de ældre)

5 (4,4%)

2 (9%)

4 (4,8 %)

11 (5%)

Typografi/skrift/indrykning/linj eafstand

6 (5,3 %)

4 (18%)

9 (10,8%)

19 (8,7%)

Ikke holdbar

1 (0,9%)

1 (4,5 %)

1 (1,2 %)

3 (1,4%)

Tilbageført sprog

7 (6,2 %)

0

6 (7,2 %)

13 (6%)

Tilføjelse af vers

1 (0,9%)

0

2 (2,4 %)

3 (1,4%)

Mangler salmer (forkert salmevalg)

5 (4,4 %)

0

3 (3,6%)

8 (3,7%)

Flere nye salmer ønskes

5 (4,4%)

1 (4,5 %)

4 (4,8 %)

10 (4,6 %)

For lidt fornyelse

3 (2,7%)

0

2 (2,4 %)

5 (2,3 %)

For megen fornyelse

2 (1,8 %)

0

3 (3,6%)

5 (2,3 %)

Et overflødigt værk

3 (2,7%)

0

3 (3,6%)

6 (2,6%)

Ingen stor forskel på ny og gammel bog

2 (1,8%)

0

0

2 (0,9%)

Nogle tilfredse, andre ikke

3 (2,7%)

0

1 (1,2%)

4 (1,8%)

Bruger tillægsblade

2 (1,8%)

0

4 (4,8 %)

6 (2,6 %)

Langt de fleste er utilfredse med stave- og trykfejl, men også typografien og de små bogstaver blev
ofte bemærket. Det tilbageførte sprog, samt ønsket om flere nye salmer, blev også nævnt. 1 var
særligt utilfreds med dette, mens 3 var meget utilfredse med stavefejl. Dog ingen utilfredse
kommentarer fra Fyn.

249

Tilfredshed omkring indhold og layout
Her har jeg igen lavet en grov inddeling af layout og indhold, som ser således ud.
Layout: layout, stave-trykfejl, indbinding, dårlig ryg, for tyndt papir, for små bogstaver, ikke
holdbar og typografi.
Indhold; Tilbageført sprog, tilføjelser af vers, mangler salmer, flere nye salmer ønskes

Antal utilfredse kommentarer om layout og indhold fordeler sig som følger:

UTILFREDS: INDHOLD/LAYOUT (PRÆSTER)
Jylland

Fyn

Sjælland

Landsplan

(113)

(22)

(83)

(218)

Indhold

18 (16%)

1 (4,5%)

15 (18%)

34(15%)

Layout

33 (29,2 %)

13 (59,1 %)

35(42,2%)

81 (37%)

Jylland

Fyn

Sjælland

Landsplan

(113)

(22)

(83)

(218)

Indhold

7 (6,2%)

2 (9%)

5 (6,1 %)

14 (6,4 %)

Layout

2(1,8%)

0

2 (2,4%)

4(1,8%)

Utilfredse kommentarer om:

Sammenholdt med tilfredshedskommentareme:

TILFREDS: INDHOLD/LAYOUT (PRÆSTER)
Tilfredse kommentarer om:

Hos præsterne tegner der sig et lignende billede som hos provsterne, dog lidt anderledes. Der er lidt
over dobbelt så mange utilfredse kommentarer om indholdet i forhold til tilfredse bemærkninger.
Dette skyldes måske, at de fleste tilfredse ikke valgte, at kommentere deres tilfredshed yderligere.
Til gengæld er der ca. 20 gange så mange utilfredse kommentarer om layoutet end der er
tilfredsheds-bemærkninger omkring samme. Jeg vil på denne baggrund udlede, at der er størst
tilfredshed med indholdet.

Pga. den større mængde data, fik jeg naturligt nok også flere andre udtalelser, end dem, der er
nævnt i skemaerne:
En bemærkelsesværdig kommentar var, at nogle salmer modsiger kristendommen, hvor salme
249, første linje, blev nævnt som eksempel. En del andre synes, at det er for dårligt, at sproget er
ført tilbage til det oprindelige. To sagde, at det er fint for hymnologer eller for en studiekreds og at
der var gjort et godt historisk arbejde, men at det ikke er for almindelige mennesker. En præst
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nævnte i tråd med dette, at menigheden gerne vil have salmer, de kan forstå, mens en anden mente,
at nogle af salmerne slet ikke er for moderne mennesker. Én bemærkede, at det virker som om, man
virkeligt skulle tænke nyt, at nogle salmer er for lange og at nogle af dem er svære for ordblinde.
Yderligere var der kommentarer om, at der mangler salmer til børn og unge, at kvindelige
salmedigtere ikke er nok repræsenteret og at salmebogen ikke er international nok; altså, at der
mangler engelske salmer og nogle ffa en tredje verden. En anden mente, at den rytmiske stilart, som
komponisten havde intenderet, skulle have været angivet. Derudover var en del utilfredse med, at de
nye salmer var kommet for at blive.
Omkring layoutet syntes flere præster (ligesom nogle af provsterne), at salmebogen er svær at
læse pga. linjeafstande/indrykninger mv. og at den ikke er brugervenlig. En ytrede, at nogle af
trykfejlene er decideret meningsforstyrrende fejl og at dette også bemærkes af kirkegængerne. En af
præsterne nævnte, at der mangler noder eller streger, så man kan se ordfordelingen/
stavelsesfordelingen på de enkelte noder. Nogle mente også, at et tillæg var mere fleksibelt og gav
flere muligheder.
Af positive tilbagemeldinger sagde én, at det er en fin brugs bog til menigheden, hvor en
anden af præsterne havde de store superlativer fremme og sagde, at det er en utrolig smuk salmebog
og et smukt layout. Én mente også, at bønneme bagi er gode, mens en anden synes, at nogle af
ændringerne i sproget har gjort, at nogle salmer er blevet meget smukkere. Der kom også positive
kommentarer om, at det er godt med én hel salmebog, i stedet for mange tillæg.

For at opsummere ovenstående, kan siges, at den ny danske salmebog er godt udbredt hos de
adspurgte præster og at lidt over halvdelen er godt tilfredse. Selvom mange nævnte, at de var
tilfredse med indholdet, blev dette dog ikke kommenteret så meget, hvorimod der kom flere
negative uddybninger om indholdet, end hos provsterne. Hovedparten af præsterne var dog
stadigvæk mere utilfredse med layoutet end indholdet.
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Opsummering
Udfra resultaterne af undersøgelsen vil jeg konkludere, at den nye danske salmebog er godt udbredt
i hele landet. 41,2 % af de adspurgte provster mente, at alle deres sogne havde anskaffet den, mens
40 % regnede med, at næsten alle havde købt den. Præsterne bekræftede disse tal, da ca. 95 % af de
adspurgte fortalte, at de har anskaffet den nye salmebog.
Hvad angår tilfredshed, er cirka halvdelen af de adspurgte provster meget godt eller godt
tilfredse, mens lidt over halvdelen af præsterne ligeledes er meget godt/godt tilfredse med den nye
salmebog. Størsteparten valgte dog ikke at kommentere denne tilfredshed yderligere.
Der var negative kommentarer og uddybninger om både indhold og layoutet. Indholdsmæssigt
var der bl.a. en del bemærkninger om det tilbageførte sprog; altså, at det ikke nødvendigvis er
givtigt for den ’’almindelige” menighed. Nogle syntes, at fornyelsen var for lille - andre mente, den
var for stor. Derudover savnedes der morgen- og begravelses-salmer, salmer til børn og unge, samt
bedre dækning af nadverliturgien. Kvindelige salmedigtere efterlystes og at én ytrede, at den gerne
måtte være mere international. En enkelt nævnte, at nogle salmer direkte modsiger kristendommen.
Nogle bemærkede, at tillæg er mere fleksible, mens andre syntes, at værket er helt overflødigt..
Omkring layoutet blev særligt trykfejlene fremhævet og mange nævnte, at den er svær at læse
i. Også indbinding, dårlig ryg, for dårligt papir, for små bogstaver (særligt for de ældre) samt
generende typer/linjeafstand/indrykninger blev kommenteret ofte.
Af positive uddybende tilbagemeldinger blev bl.a. nævnt bønnerne bag i bogen og at
ændringerne i sproget i visse tilfælde gjorde nogle salmer smukkere. 4 præster nævnte, at
trykfejlene blot er skønhedsfejl og en del nævnte, at indholdet generelt er godt. Her var der især én,
som mente, salmebogen var blevet utrolig smuk både hvad angår indhold og layout. Yderligere
mente nogle, at det er en fin brugs bog til menigheden og at det var godt at få samlet det hele i én
salmebog.
Kort sagt er den nye danske salmebog godt udbredt hos de adspurgte provster og præster og cirka
halvdelen er tilfredse med den.

Andet

Andre artikler omkring den nye salmebog er at forefinde i næste nummer. Ellers vil jeg henvise til
selve betænkningen inden udgivelsen af den nye salmebog, i Hymnologiske Meddelelser 2002, nr.
4. Hvis der er interesse for selve salmevalget, kan læses Peter Balslev-Clausens artikel "Danskernes
salmevalg”, som forefindes i Hymnologiske Meddelelser 2000 nr. 3.
Slutteligt vil jeg gerne takke Peter Balslev-Clausen, Peter Birk, Søren Moesgaard Møller og
Vagner Lund for hjælpen og godt samarbejde i forbindelse med denne undersøgelse. Ligeledes vil
jeg også takke alle de provster/præster jeg har data på, for god behandling.
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Samtids Salmer forfattet af skandinaviske kvinder
Religionspædagogisk Forlag 2001. Frederiksberg.
(teksterne)

De ikke dansksprogede salmer er oversat af Kirsten Tange Jørgensen. Illustrationer af Kirsten
Dissing-Overgaard. Redigeret af Kirsten Dissing-Overgaard, Mary Holm-Larsen og Kirsten Tange
Jørgensen. 192 s. Noder.

(Tekster af Ester Bock (2), Inger Christensen (2), Tove Ditlevsen (2), Ylva Eggehom (10), Vibeke
Gundelach (8), Britt Gerda Hallqvist (22), Kirsten Tange Jørgensen (27), Anette Broberg Knudsen
(3), Lillian Kristensen (6), Åse-Marie Nesse (2), Eva Norberg (10), Liv Nordhaug (12), Ingrid
Schrøder-Hansen (9) Inge Hertz Aarestrup (10).

Samtids Salmer er en antologi indeholdende 127 salmer forfattet af 14 skandinaviske kvinder. Den
kendsgerning, at de svenske og norske forfatteres bidrag ikke er bragt på svensk og norsk, men alle
er oversat til danske af Kirsten Tange Jørgensen, viser, at der ikke er tale om en litterær antologi,
men en samling af salmer til praktisk brug i Danmark. Alle tekster er forsynet med en eller flere
melodier, de fleste udsatte med tre eller fire stemmer (i parentes bemærket er de fleste af melodierne
komponerede af mandlige komponister) og lige til at gå til for dem, der ønsker at prøve dem af i
praksis, dvs. som gerne vil synge dem. I forordet nævnes først, at teksterne vil være egnede til
"studiekredse, hvor salmernes teologiske og poetiske kvaliteter vurderes". Først langt senere nævnes
det, at "Vort håb er primært, at salmer forfattet af skandinaviske kvinder vil finde deres naturlige
plads i den lovsyngende menigheds gudstjenesteliv". For at de kan få denne plads vil det sikkert
være bedre at synge dem, end at analysere dem i teologisk-litterære studiekredse. Om en salme som
sådan er god eller dårlig, kan nu engang ikke afgøres i teoretiserende studiekredse, men kun ved at
synge dem, ikke kim en, men mange gange, hvad de 127 salmer forhåbentlig også vil blive, det
fortjener de i hvert fald. De allerfleste tekster i antologien er skrevet for at blive sunget, og de fleste
af dem vil først for alvor komme til deres ret, når de bliver sunget.
En gennemlæsning af Samtids Salmer lader det sidste halve århundredes salmedigtning
passere revy. Tidsperspektivet gør, at det er muligt at revurdere de forskellige forfatterskaber. Det
er ejendommeligt at læse Britt G. Hallqvists salmer, der i dag forekommer mere tidsbundne som
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tekster fra 1960'eme og 70'eme, end man dengang ville have troet. På samme måde virker Ester
Bocks salmer ikke mere så overraskende politiske og forceret moderne, som de virkede på mange,
da de første gang blev udgivet. De fremstår i dag ligesom Hans Anker Jørgensens salmer som
teologisk relevante salmer, skrevet i og til vor tid. Gensynet med Inger Christensens to Luthergendigtninger er glædeligt for så vidt, at de ikke har faet lov til at forsvinde i de bunker af frasorteret
materiale, salmebogskommissionen bag Den Danske Salmebog 2002 efterlod sig, da den var nået til
vejs ende med sit arbejde. Især er det en fornøjelse at genlæse Fadervor-salmen, ’Tader vor i
Himmerig”. Det er spændende, at de tre redaktører har fundet et par tekster af Tove Ditlevsen frem.
De har næppe været tænkt som gudstjenestesalmer, men det har Ingemanns morgen- og aftensalmer,
som Tove Ditlevsen som bam oplevede som en åbenbaring, heller ikke været, og alligevel er de
nogle af de oftest sungne salmer ved den danske folkekirkes gudstjenester. Et spændende
bekendtskab er også den svenske salmeforfatter Ylva Eggehom, hvis salmer hører til dem, der bør
overvejes, når og hvis der skal udgives et tillæg til den nye danske salmebog. En forfatter, der på
samme måde bør være i tankerne hos fremtidige salmebogs(tillægs)udgivere er Ingrid SchrøderHansen, hvis bibelhistoriske sange og viser simpelthen er fremragende. Andre forfattere er
repræsenteret i Samtids Salmer, uden at de af den grund vil være selvskrevne til at komme i
betragtning, når der ad åre skal redigeres salmebogstillæg, private eller officielle. En
mellemposition indtager Kirsten Tange Jørgensens salmer, 27 i alt. De er gennemgående
traditionelle både i den sproglige form og det teologiske indhold. Flere af Kirsten Tange Jørgensens
salmer har ikke desto mindre formuleringer, der bliver hængende i øret, som ”Vi er jo ét / med Far
og Søn, / som helhed midt i tiden”, der gendigter Johs. 17,20-26 (s. 96 f), og ”En sorgens engel
bringer bud / om lyset, som er nær, / når vi skal skilles her på jord / fra én, som vi har kær” (s. 104).
Også et eskatologisk syn som i slutningsstrofen på ”Vor jord er kampplads for en krig” lægger man
mærke til: ’’Engang når tiden er brugt op / da ser vort nye øje, / et syn som kun er mægtigt, godt, /
forklaret i det høje. / Ja, Satan er nu sønderdelt, / alt er velsignet, stærkt og helt / for evigt i Guds
rige” (s. 85).
De norske og svenske tekster er oversat af Kirsten Tange Jørgensen. Der er tale om et
gedigent oversættelsesarbejde, der dels føjer sig loyalt efter den originale tekst, dels omformer det
norske og svenske sprog til et letflydende dansk, der uden at gå på akkord med naturligt dansk
formår at overføre de forskellige forfatteres personlige sprogtone til dansk.
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Et udvalg af salmer og salmedigtere vil naturligt nok udelade nogle. Det er også tilfældet
her. Det kan dog undre, at Lisbeth Smedegard Andersen, der nok er den mest spændende nulevende
danske kvindelige salmeforfatter, ikke er repræsenteret. Uden hendes salmer mangler må Samtids
Salmer undvære en både teologisk og litterær dimension.
Samtids Salmer udkom for sent til at komme i betragtning ved udarbejdelsen af Den Danske
Salmebog 2002.

Skal samlingen komme i betragtning næste gang, der skal udgives salmebøger

eller salmebogstillæg i Danmark, vil det være nødvendigt, at flere eller færre af dens salmer bliver
sunget ind menighedens dagligdag inden da. Flere af samlingens tekster fortjener at blive overvejet
af den næste salmebogskommission. De, der ønsker, at de skal blive det, har ansvaret for at de
bliver sunget ind. Der er ingen undskyldning for at lade være.

Peter Balslev-Clausen

Samtids Salmer forfattet af skandinaviske kvinder
Religionspædagogisk Forlag 2001
(melodierne)

Samtids Salmer er en meget omfattende udgivelse, der rummer 126 tekster med 109 tilhørende
melodier. 5 salmer har ingen melodiangivelser, mens 14 har henvisninger til kendte salmemelodier
og 28 både originalmelodi og henvisning til kendt salmemelodi. 2 tekster har melodi af to
komponister. Langt de fleste melodier er nogenlunde samtidige med teksterne, dvs. fra de sidste 40
år med særlig vægt på 1990’eme.Desuden afspejler samlingen også det store gennembrud for ny
salmedigtning og - komposition, der skete i 70’eme. I samlingen er der bidrag fra 53 forskellige
komponister, hvor de fyldigst repræsenterede er John Frandsen (DK), Anne Barfoed (DK), Jens
Fredborg (DK), Egil Hovland (N) og Karsten Hermansen (DK). Stilarterne bevæger sig fra kendte
lutherske salmemelodier som O hjertekære Jesus Krist til fritonale melodier med skiftende taktarter.
En lille håndfuld synkoperede melodier ( Mørket ligger tæt om jorden af Thomas Munch, Der var
en mønt, der trilled væk af Hans Henrik Ley, Jeg kender dit ansigt af John Høybye og Der er nogen
som kalder ved fjorden af Johannes K. Neergaard) får følgeskab af en enkelt tango (Når livet ikke er
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som vi har tænkt os af Ingmar Wendschlag). I samlingens forord anføres det bl.a., at det er
redaktionsgruppens håb, at salmerne finder plads i gudstjenesten. Satserne fremstår smukke og
tydelige, 15 i becifring, 2 som korsatser og resten i 2 systemer. En enkelt har anført pedal og må
formodes skrevet til orgel, en anden har så stort omfang mellem tenor og bas, at det virker naturligt
at tænke i orgelsats. Men hele samlingen kan spilles på orgel såvel som klaver, en stor fordel, da
orglet (endnu) er det fremherskende gudstjenesteinstrument.

Der er ikke mange trykfejl i nodesatsen, dog en håndfuld åbenlyse i 4 satser: Nu går jeg til brønden
af D. Helldén, (forkert anført tempoovergang), Så kort var den lyst, folkemelodi fra Ålvdalen,
(manglede harmonisering og forskudt notation), Har vi sten i vore hænder af Knut Løken
(fortegnsfejl) og Der er nogen som kalder ved fjorden af Johannes Konstantin Neergaard
(fortegnsfejl og forskudt notation).

Der er lagt et stort og meget prisværdigt arbejde i at fremskaffe melodier og sætte satser op til
samlingen. Derfor havde det været forventeligt, at satserne til Jens Fredborgs melodier enten var
grundigere redigeret eller bragt i ren becifring, Som de 6 satser af Fredborg nu fremstår, virker
akkompagnementerne for klodsede og primitive som f.eks. i En rose i nattens mørke, hvor
akkompagnementet flere steder stamper af sted på samme akkord. Måske en subtil minimalisme,
måske alligevel ikke. Melodierne fortjener bedre iklædning. Hvis man ser bort fra henvisningerne til
allerede kendte salmemelodier, har 53 komponister givet bidrag til Samtids Salmer. En stor del af
melodierne, hvoraf kun nogle få er kendte i forvejen, er veltumerede og regelmæssige og uden de
store udsving hverken rytmisk eller tonalt. Det drejer sig blandt mange andre om f.eks. Gud, du
ånder gennem alt af Frederik Sixten, Når adventskransen lyser af Anne Barfoed og den allerede
kendte og elskede Måne og sol af Egil Hovland. De er naturligvis hurtige at lære i en forsamling, og
det kan være en stor fordel. Hvorimod de melodier, der har et rytmisk eller tonalt særpræg, kræver
en større indsats, som uden tvivl vil honorere sig. Det gælder de fleste melodier af John Frandsen,
der med i denne samling har 9 melodier til tekster af en af bogens udgivere, Kirsten Tange
Jørgensen. Hans melodier er kendetegnede ved store spring og en udstrakt brug af fritonalitet som
f.eks. i På Guds langfredag, hvor kompositionsstilen på bedste vis illustrerer sammenhængen til
samlingens titel: Samtids Salmer. Visse melodier kunne afspejle salmens form bedre. Således Det
gynger så fint med tekst af Eva Norberg og melodi af L.Å. Lundberg, hvor de parvise rim i digtet
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lyder ABACCDDB, hvorimod melodiens temastof begrænser sig til AA’AABAB. Selvom melodien
gynger af sted i 6/8, afspejler den desværre ikke det udtryk, der i kraft af rimfordelingen ligger i
teksten.

Der skal ikke meget til for at give en melodi et lille særpræg, der lyser op. Det lille særpræg har
Roland Forsbergs For det nye, ubekendte frygter jeg, hvor melodien udnytter forskelligheden
mellem e-mol og E-dur, Sven-Eric Johansens til Solen skal slukkes og intet skal være, der skifter
mellem 4/4 og

3/4

og T. Sorensons Gud, du gik bort, hvor dissonanserne mellem melodi og

akkompagnement gøres logiske gennem en ostinat akkompagnemetsfigur.

Samlet ses har melodierne i Samtids Salmer et højt niveau og en stor bredde. Det store antal
komponister taget i betragtning, var det måske uoverskueligt med et register med nogle få
oplysninger om hver komponist. Det tilsvarende mangler om digterne, en stor skam i begge tilfælde,
for det er nemmere at hæfte sig ved en person, man kan sætte ind i en eller anden sammenhæng. En
sammenhæng, der er især er vigtig, når det gælder et pionerarbejde som udbredelsen af salmer af
kvindelige digtere. 1/5 af melodierne (21) er komponeret af kvindelige komponister, hvor
seminarielektor Anne Barfoed tegner sig for de 19, og organisterne Ulla Ring og Karin Viller
Hansen for hver en. På den baggrund kunne det være naturligt at konkludere, at komponerende
kvinder er endnu sjældnere end digtende kvinder. Det skal nu ikke regnes denne samling til skade,
da den først og fremmest har salmedigterne i fokus. Langt de fleste melodier giver et seriøst bud på
en fornyelse af den klassiske salmemeloditradition, en fornyelse der uden at være for poppet på den
ene side og uspiseligt modernistisk på den anden vil kunne finde tilslutning hos de fleste.

Birgitte Ebert
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Kirsten Jensen Holm:
Folkekær og dogmatisk ukorrekt
- en undersøgelse af B.S. Ingemanns kristendom.
C.A. Reitzel, København, 2003,173 s., ill., ISBN 87-7876-331-2

Kirsten Holm bog om B.S. Ingemanns religiøsitet og dens nedslag i hans forfatterskab er oprindelig
en specialeafhandling til den teologiske kandidateksamen ved Københavns Universitet. Specialet er
ifølge Niels Kofoeds forord blevet grundigt revideret før udgivelsen. Man kunne dog have ønsket, at
denne revision havde været noget mere omfattende, end den åbenbart har været, da fremstillingen
skæmmes af en række større og mindre skønhedsfejl.
Kirsten Holm har med sin bog sat sig for at rehabilitere Ingemann teologisk. Til det formål
gennemgår hun indenfor de rammer, hun har sat sig, Ingemanns religiøse udvikling gennem hele
livet, nærmest fra fødsel til død. I sin fremstilling bygger hun med den forsigtighed, der er
nødvendig, når man arbejdet med poetiske tekster og en stærkt tilrettelagt selvbiografi, på
Ingemanns egne udsagn om sin udvikling som bam og ung, indtil han med udgivelsen af ”Digte II” i
1812 så småt begynder at udgive religiøse tekster.
Kirsten Holms fremstilling er i det store og hele konventionel. Hun inddrager de tre
hovedpåvirkninger,

han

selv gør rede

for i sine barndoms-

og

ungdomserindringer,

barndomshjemmets supranaturalisme, skoleundervisningens fortsættelse af denne påvirkning, og
ungdomsårenes interesse for den klassiske stoicisme. Derimod tager hun ikke stilling til den mulige,
og højst sandsynlige, frimureriske påvirkning i ungdomsårene og den romantiske påvirkning, såvel
digterisk som filosofisk og religiøst, som han selv vedkender sig, og som givetvis går langt dybere,
end man får indtryk af gennem Kirsten Holms fremstilling, der hele vejen igennem er mere
refererende end analyserende.
Kirsten Holm inddrager relevante tekster fra hele forfatterskabet. Flere værker kunne uden
tvivl med fordel være inddraget, men Kirsten Holm holder sig i det store og hele til tekster der enten
er salmer og åndelige sange, eller ligger så tæt på denne genre, at de uden videre kan inddrages. Det
kan undre, at Kirsten Holm tilsyneladende ikke kender anmelderens bog om Ingemanns salmer fra
1989. Hun ville her have kunnet fundet iagttagelser og synspunkter, der ville have kunnet supplere
hendes egen fremstilling og som kunne have givet den større sammenhæng og dybde. Som det er
nu, kan man snarere sige, at de to femstillinger, anmelderens fra 1989 og Kirsten Holms fra 2002
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supplerer hinanden, da Kirstens bog bringer en del stof, der ikke findes, og som derfor heller ikke er
perspektiveret i fremstillingen fra 1989. Det er dog en styrke ved Kirsten Holms bog, at hun har
inddraget brevvekslingen mellem Ingemann og H.C. Andersen, en af de markante landvindinger i de
senere år i studiet af de to store danske forfattere fra 19. årh.
Kirsten Holm vil med sin bog ikke først og fremmest skrive en bog om salmedigteren
Ingemann. Hun ønsker at inddrage hele Ingemanns person og forfatterskab. Med rette, da
salmedigtningen netop er det litterære nedslag af Ingemanns religiøse holdning. Kirsten Holm er
ikke faldet for den nærliggende fristelse at skrive om Ingemanns barnlige umiddelbarhed som
salmedigter. Ingemann er ikke mere barnlig, når han skriver salmer, end alle andre salmedigtere,
Kingo, Brorson og Grundtvig medregnet. Man kan mene, hvad man vil om Ingemanns højmesse- og
epistelsalmer, hvad man vil, barnlige er de ikke. Det er hans morgen- og aftensange heller ikke,
selvom de, i hvert fald morgensangene, angiveligt er skrevet til bøm. Ingemann skrev sine morgenog aftensange på samme måde, som H.C. Andersen samtidig skrev sine eventyr for bøm: sådan at
de siger bøm noget og voksne endnu mere. Allerede herved er morgen- og aftensangene
højdepunkter i dansk romantisk digtning, men tager man deres religiøst-filosofiske indhold med i
betragtning, er de et genialt udtryk for en sammensmeltning af kristendom og romantik, der er
lykkedes både formelt og substantielt. Ingemanns kristendom er en kristendom uden reel afkortning
i forhold til dens bibelske udgangspunkt og dens historiske udformning. Ingemanns fremstilling af
kristendommen har en irenisk form, men er kompromisløs mht. at vejen til Påskemorgen går over
Langfredag og Golgata. Har Ingemanns digtning metaforisk form, er metaforerne reelle og for ham
ikke en digterisk omskrivning, men substantielt sammenhængende med det, de beskriver.
I betragtning af, at Kirsten Holms bog oprindelig er skrevet som et speciale til teologisk
kandidateksamen kan det undre, at hun ikke for alvor foretager en teologisk analyse af Ingemanns
religiøse tekster, ligesom hun ikke går ind i en teologisk diskussion med dem. Som folkelig
indføring i emnet, Ingemann og hans religiøsitet og hans kristendom, har bogen ubestrideligt
kvaliteter. Den er skrevet i et klart og letforståeligt sprog med stor indføling i Ingemanns tanker og
udryk. Der er gennem hele fremstillingen sammenhæng mellem det biografiske og det litterære, på
en sober måde, der ikke ud over, hvad Ingemann selv åbner mulighed for, læser forfatterens biografi
ud af teksterne. Der findes af og til faktuelle misforståelser og fejl i fremstillingen, men taget under
ét er bogen god at få forstand af for den, der interesserer sig for Ingemann og hans salmedigtning, og
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som ønsker at få en inspirerende indgang til et videre studium af det univers, Ingemanns religiøse
digtning, ikke mindst hans salmer og åndelige digte, er.

Peter Balslev-Clausen
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