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Forord
Kære User!

Her fremkommer jeg atter for din læselampe med et produkt,
der er blevet endnu et lille nøk forbedret i retning af teknik og
tekstbehandling. Det sidste ikke mindst takket være en meget
venlig, kritisk mail fra Flemming Lundgreen-Nielsen, der bl.a.
påpegede manglen på korrekturlæsning.
Det i sidste nummer annoncerede møde for redaktørens refe
rencegruppe i Løgumkloster blev en stor succes og forvandlede
referencegruppen til en redaktion, der fremtidig skal mødes
med passende mellemrum.
Også her blev der talt om korrekturlæsning. Arbejdsgangen er
nu den, at Helle Sangild Qvist, TPC, opsætter grafik til korrek
turlæsning, der foretages af forfatteren og en anden. Den fær
digkorrigerede tekst omsættes derpå til trykkeriformat.
Sjuskeri som i min recension af Jørgen Kjærgaards Salmehånd
bog i sidste nummer, må undgås. Her var de fleste kursiveringer,
der havde markeret citat, på mystisk vis forsvundet, og den lige
højre margen var gået samme vej.
I øvrigt var der enighed om, at der skulle markeres en bevidst
skandinavisk profil. Ligeledes skulle de enkelte numre indrettes
skiftevis efter emner, altså musik, litteratur og teologi og efter
nationer.

Tidsskriftet skulle i særlig grad gøres synligt med henblik på
hvervning ved følgende begivenheder i 2007:
Aben studiedag om den kirkelige liturgi- og hymnologiundervisning på Pastoralseminariet i Århus 8. februar.
TPCs kursus 23/07, Luthersalmer - teologi, epoke, paradigme
og virkningshistorie. 26.-30. marts.
Internationale Arbeitsgemeinschaft fur Hymnologie (IAH)s 24.
’’Studientagung” i Trondheim 29. juli til 5. august. Emnerne er:
den store nye salmedigtning i Norden, kaldet Hymn Explosion,
Petter Dass og Paul Gerhard.
Årgang 2007 blev planlagt til følgende numre: Et norsk hæfte
med bidrag fra Ragnar Grøm, Vigdis Øystese og Stig Wernø
Holter. Kommer i marts. Et hæfte med hovedvægt på LAHs em
ner, Hymn Explosion, Petter Dass og Paul Gerhard. Kommer
i juni. Et svensk hæfte i september. I første omgang står Inger
Selander for indsamling af stof hertil. Et emnehæfte med tema
indenfor musik. Kommer i december.
Rosemari Aarhus, TPC, gjorde opmærksom på, at mindre end
halvdelen af medlemmerne af Salmehistorisk Selskab havde be
talt kontingentet (= abonnement på HYMNOLOGI) på 275
kr. Kommer kontingentet ikke ind, går tidsskriftet fallit, for vi
har kun jer, og så bliver der ikke nogen ny årgang.

Der betales til:

Tilladelser til brug af billeder:

Tønder Bank
Storegade 13-15
DK-6240 Løgumkloster
Reg.nr. 7990
Kontonr. 1002224

Figur 1-3 efter Hedvig Eleonora Forsamlingsblad julen 1984
bringes med tilladelse fra Hedvig Eleonora forsamling, Box
5105, SE-102 43 Stockholm, info@hedvigeleonora.se

De der bor uden for Danmark skal i stedet for reg.nr. og kon
tonr. bruge:
Swift-/Bic-code: TONDDK21
IBAN-nummer: DK59 7990 0001002224
Vi arbejder på en løsning, så alle kan komme til at betale i deres
eget land og undgå de store gebyrer ved pengeoverførsler over
landegrænser.
Biskop Lars Eckerdal gjorde mig sidst i september opmærksom
på, at den der gjorde det muligt at synge Nordens ældste salme
på stort set alle Nordens sprog i Lunds domkirke ved ærkesædets 900-års jubilæum, som beskrevet af Einar Sigurbjornsson
i artiklen Heyr himnasmidur, var hans svigerfar, bogtrykker
Pehr-Håkan Ohlsson, Lund, som havde trykt et polyglothæfte
af salmen til lejligheden. Han havde oven i købet et restlager,
som kunne sendes til Løgumkloster og udsendes sammen med
et senere nummer som en slags tillæg til artiklen. Tidsskriftet
blev vejet, salmehæftet blev vejet, porto koster jo penge, antal
abonnenter blev røbet for Lars Eckerdal, som sendte det ak
tuelle antal hæfter, der også blev modtaget hos TPC. Derefter
er de forsvundet fra jordens overflade, yderst beklageligt, men
sandt! Vi udsender dem så snart de bliver fundet!
Dette nummer er i høj grad samlet om Jens Lysters arbejde med
den himmelske rådslagning. Den hårde tematisering brydes af
Elisabet Wentz-Janaceks artikel.

Figur 4 bringes med tilladelse fra Kunsthalle/St. Annen-Museum, St. Annen-Strafle 15, DE-23552 Liibeck,
mkk@luebeck.de
Figur 5 (som også er forsidebillede) en reproduktion af et maleri
i kirken i Poytis bringes med tilladelse fra Finlands nationalmu
seum, ved Paivi Hartikainen, Nervanderinkatu 13, FI-00100
Helsinki, paivi.hartikainen@nba.fi
Vi har forgæves søgt indehaverne af ophavsretten til billedet
af Bernhards åbenbaring på bagsiden. De er velkomne til at
henvende sig til redaktøren. Billedet af Cistercienserkirken i
Løgumkloster stammer fra TPCs billedarkiv.
Storvorde, 12. december 2006.
Ove Paulsen

Den himmelske rådslagning
Davids salme 85 og Bernhards legende om Guds fire døtre i salmedigtningen
AfJens Lyster
indtil Overflod. Thi Miskundhed og Sandhed mødes, og Retfærd
og Fryd skulle kysse hinanden.”1

Hvad har general Lowenhielms tale i Karen Blixens ’’Babettes
Gæstebud” tilfælles med Luthers Nu fryde sig hver kristen mand
og Gerhards og Brorsons Her ser jeg da et lam at gal

Uden et vist mål af bibelkundskab må generalens tale forekomme
kryptisk, men novellens læsere véd, at også den længst afdøde
provst havde ytret sig om det erotisk farvede møde mellem Mis
kundhed, Sandhed, Retfærd og Fryd. Og det på en måde, der
bed sig fast i den unge officer Lorens Lowenhielms sind, uden at
han ret havde forstået meningen med ordene.2 Han har næppe
vidst, at det drejede sig om et bibelcitat.
Nu kan man vel bære over med, at en general kan fejlcitere et
berømt bibelsted. Men en bibellæsende provst ville næppe citere
så galt. Så derfor må Karen Blixen nok selv tage ansvaret for at
lade Retfærd og Fryd kysse hinanden. I Davids salme 85 vers 11
er det Retfærd og Fred, der veksler kys. Karen Blixen har ingen
pointe i at ændre teksten, men det tilkommer ikke mig at sætte
røde streger i en stor forfatterindes kunstværk.
Karen Blixen er ikke den eneste, der i tidens løb har ladet sig fa
scinere af de fortryllende vers i SI 85,10-14, som jeg citerer efter
den traditionsbevidste bibeloversættelse fra 1931:
Ja, nær er hans frelse for dem, som frygter ham,
snart skal herlighed bo i vort land;
miskundhed og sandhed mødes, retfærd og fred skal kysse hin
anden;

’’Midt under Babettes forunderlige gæstebud følte general Lowenhielm i en rus, frembragt af verdens ædleste vin, at tiden var kom
met til at holde en tale: ’’Miskundhed og Sandhed mødes, mine
Venner”, sagde General Lowenhielm. ’’Retfærd og Fryd skulle
kysse hinanden.” Han talte paa en Maade, der var ny for ham
selv, og saa mærkeligt bevægende, at han efter sin første Sætning
maatte gøre en Pause. Det var som om han kun var Talerør for et
Budskab der vilde bringes videre.

|
1

”Vi Mennesker, mine Venner,” fortsatte Generalen, ”er kortsyne
de. Vi ved vel, at der findes Naade i Universet. Men i vor menne
skelige Kortsynethed forestiller vi os endog den guddommelige
Naade som endelig. Vi bæver da, inden vi her i Livet træffer vort
Valg. Og vi gruer, efter at have truffet det, for ikke at have valgt
det rette. Men det Øjeblik kommer, hvori vore Øjne aabnes, og
vi forstaar at Naaden er uendelig. Den forlanger intet andet af
os, end at vi skal forvente den i Tillid og erkende den i Taknem
melighed.
Den stiller ingen Betingelser og udvælger ikke nogen enkelt
iblandt os; den deklarerer almindelig Amnesti. Se! Det som vi
har valgt skænkes os, og det som vi har afslaaet bliver os, tillige
og paa samme Tid, tildel. Ja, det som vi har forkastet, rækkes os

1 Karen Blixen: Babettes Gæstebud s. 66f, i samme forfatters Skæbne-Anek
doter, 1958.
2 Babettes Gæstebud s. 34.
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af jorden spirer sandhed frem, fra Himlen skuer retfærd ned.
Derhos giver HERREN lykke, sin afgrøde giver vort land;
retfærd vandrer foran ham og følger også hans fjed.
Såvel i retsvæsenet3 4som i teologien og litteraturen har disse vers
spillet en rolle, og derfor er det heller intet under, at salmebo
gen også bærer mindelser om SI 85, selv om danske hymnologer
ikke har været vidende herom. Når Grundtvig fx i Midt iblandt
os er Guds rige'', jf. DDS 278/3205 v. 5, skriver:
Guds Retfærdighed i Naade
Seer til os fra Himlen ned,
Og skiøndt os det er en Gaade,
Smager Hjertet dog Guds Fred.
er lin. 1-2 et ret tydeligt citat fra SI 85,12 — og også Freden fra SI
85,11 er med i lin. 4. Men Anders Mallings kommentar hertil
er blot, at ”det er en mærkelig tanke, at ’’Guds Retfærdighed”
ser ned til os fra Himlen” og henviser til Niels Møller, der har
peget på ’’visse treklange i Grundtvigs salmer, f.eks. ”tro, haab
og kærlighed” fra 1 Kor 13,13 og ’’retfærdighed, fred og glæde”
fra Rom 14,17.”6 7Heller ikke Helge Dahn kan stille andet op
med den gådefulde Guds retfærdighed fra Himlen end at hen
vise til Rom 3,21-26 og 5,1.
Men Grundtvig selv var ikke et øjeblik i tvivl om, at han lånte
denne metafor fra SI 85,12. Han brugte den gerne, fx i ”FestPsalmer. Sjette Oplag”, Kjøbenhavn 1854, nr. 744, og gav os
denne str. 4 af O søde Gud! Din Kiærlighed, jf. DDS 453/491:
3 I det norske Konungs Skuggsja (Kongespejlet) fra o. 1220-30, der giver
en konge undervisning i kunsten at fælde retfærdige domme, spiller Guds
fire egenskaber en vigtig rolle. Nærmere herom i afsnittet Legenden i nor
disk middelalder.
4 Grundtvigs Sang-Værk, IV. Bind, Kbh. 1949, nr. 266.
5 Ved henvisning til DDS, Den Danske Salmebog, refererer tallet før
skråstreg til udg. 1953 og 1988, tallet efter skråstreg til udg. 2002.
6 Anders Malling: Dansk Salmehistorie III, Kbh. 1963, s. 314.
7 Helge Dahn: Salmehåndbog; En gennemgang af den danske salmebog.
Kbh. 1968, s. 212.

Det ene var din Miskundhed
Dit bundløs gode Hjerte,
Som saae i Naade til os ned,
Og Fryd os gav for Smerte,
Thi hvis ei Naade gik for Ret,
Af Faldet hjalp paa Fode,
Slet ingen Mand af Adams Æt
Blev elsket af den Gode!
Inden vi går videre til andre allusioner til SI 85 i salmebogen og
nu rettet al vor opmærksomhed mod vers 11 og mødet mellem
miskundhed og sandhed, retfærdighed og fred, noterer vi os,
at Grundtvig bragte Adams æt på banen i forbindelse med SI
85. Det er ikke tilfældigt. En polyhistor som Grundtvig kendte
ikke bare sin Bibel, men også sin Bernhard. Adam vender vi
tilbage til.
I samme 6. oplag af Fest-Psalmer stod umiddelbart forinden,
som nr. 743, Naaden, hun er af Kongeblod, jf. DDS 595/695.
Idet vi noterer os til senere brug, at Naaden er hunkøn, be
mærker vi den i vor sammenhæng interessante strofe 5, hvor
Grundtvig lader nåde og sandhed mødes:
Hvergang vi bad vort Fadervor,
Følde vi dybt i vort Indre,
Naaden vil høste hvad den saaer,
Vil ikke nøies med mindre,
Naade og Sandhed, i dit Bryst
Mødes de maa, om Naadens Røst
Skal som Guds-Barnet dig røre!
Endelig hedder det i salmens afslutning om menneskehjertet,
at Naadens Aand ’’vender det mildt i Jesu Navn, Leder det til
Gud-Faders Favn: Naadens og Sandhedens Kilde!”
Samme konstellation møder os, da Grundtvig i 1864, i FestPsalmers 8. oplag, leverede den tekst, som i dag bruges i Stiftet

Guds Søn harpaa Jorden et aandeligt Rige, jf. DDS 276/318. En
ny slutstrofes 1. linie lyder her: ”Da paa det Jævne skal Naaden og Sandheden mødes”. Med disse tydelige allusioner til SI
85,11 er det sandsynliggjort, at Grundtvig også har SI 85,11 i
tankerne, når han i Jesus er navnet mageløst 8om
* Jesusnavnet kan
skrive, at ’’deri al Naaden er udøst, Som kan i Sandheden være”.
Ligeledes kan Grundtvig i Fest-Psalmers 8. oplag i Øinel I var
lykkelige, jf. DDS 142/164, om Jesu forkyndelse skrive, at den
er styret af sandheden og nåden:
Øine! I var lykkelige,
I, som saae Guds Søn paa Jord!
Øren! I blev hovedrige,
Da I lytted til hans Ord,
For hvis Tunge sammen raade
Kun Guds Sandhed og Guds Naade!
Grundtvig har altså digtet videre på mødet mellem nåden og
sandheden og selv besvaret spørgsmålet om, hvor dette møde
vel finder sted? Jo, det finder sted i dit bryst (DDS 595/695), på
det jævne, i menneskeverdenen (DDS 276/318), i Jesusnavnet
(DDS 47/56) og i Jesu ord (DDS 142/164). Nådens og sandhe
dens kilde er Gud Faders favn (DDS 595 str. 6/ 695 str. 7).
At Grundtvig imidlertid også kendte langt mere sindrige svar
på og videreudviklinger af SI 85,11, og at disse svar har været
kendt af salmedigterkolleger såsom Luther, Sthen, Gerhardt,
Kingo og Brorson og har fundet spændende nedslag også i den
danske salmedigtning, vil vi få at se i det følgende. General
Lowenhielms og Karen Blixens åndrigheder er det rene vand i
forhold til den tusindårige især allegoriske brug af SI 85,1 lf
Allerede i den jødiske litteratur i oldtiden og den tidlige mid
delalder gav billedtalen i SI 85,1 lf anledning til myter, hvor
miskundhed og sandhed, retfærdighed og fred personificeres og
tager parti for eller imod Guds plan om at skabe Adam. I en
8 Trykt i Fest-Psalmers 7. oplag, 1856, jf. DDS 47/56.

jødisk tekst fører retfærd og miskundhed en stridssamtale, når
Gud ved tidernes ende skal dømme verden. I kristne allegorier
er disse træk samlet i en domsscene efter Adams fald.9
I den tidlige kristne middelalder skrev Cassiodor (født o. 477)
i sin udlægning af SI 85,1 lf, at ulegemlige ting tildeles lege
mer. Flos Beda den Ærværdige (672-735) optræder Justitia og
Pax ’’ligesom to søstre” (quasi duae soro res). Fra begyndelsen af
1100-tallet begynder kristne fortolkere at fabulere over de fire
egenskaber som personlige væsener. Vulgatas latinske tekst med
perfektumformer, hvor de fire dyder alle er hunkøn — Misericordia et Veritas obviaverunt sibi, Justitia et Pax osculatae sunt.
Veritas de terra orta est, et Justitia de caelo prospexit — lagde op
til at lade versene handle om en fortidig begivenhed, og som
personificerede skikkelser blev dyderne til fire søstre. At de kom
imod hinanden kunne tolkes om et fjendtligt sammenstød. At
de kyssede hinanden kunne forstås som en forsoning efter stri
den. Hos Hugo af St. Victor (1097-1141) fører Sandhed og
Miskundhed en stridssamtale om menneskets frelse. De forsones, når mennesket bekender sine synder, og først da kan mis
kundhed ske fyldest. Menneskets anger og bekendelse er vilkår
for Guds miskundhed. Kristi forsoningsværk indgår ikke i for
tællingen.10
Bernhards legende
Bernhard af Clairvaux (1090-1153) skildrede i en prædiken til
Marias bebudelse11, formentlig i året 1140, de fire guddomme
lige egenskaber som menneskets udrustning fra skabelsen af
Adam var iklædt alle fire dyder og dermed iført frelsens klædning
(Es 61,10), BL 6,20f. Mennesket havde modtaget barmhjertig
heden som en vogter og ledsager. I sandheden havde mennesket
9 Einar Molland: De fire Søstre, i: Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk
Middelalder, bd. XVIII, Kbh. 1974, sp. 31.
10 Einar Molland sp. 31f. Hugos tekst er aftrykt i hans Miscellanea, Bd.
177 sp. 623-25, i J.P. Migne: Patrologiae cursus completus, series Latina.
II Aftrykt som bilag til denne undersøgelse i en ny dansk oversættelse
ved Svend T. Vestergaard. Der henvises fra nu af til denne oversættelse af
Bernhards legende med BL + afsnitnummer + linie-tælling.
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Figur 1. Træsnitfra 1556 afJacob Lucius, Wittenberg, forestillende Adam og Eva i Djæ
velens lænkerforan Trefoldighedens domstol, der erflankeret afGudsfire døtre, Pax ogMisericordia til heraldisk højre - og krucifiks i baggrunden - ogJustitia og Veritas til venstre
— medfristelsen i baggrunden. Foran henholdsvis, defrelstes og defortabtes skare.

en opdrager, som skulle føre ham til erkendelse af den højeste
sandhed, BL 6,23-32. Men for at det vise menneske ikke skulle
handle ondt og betragte synden som et gode, modtog han også
retfærdigheden, hvormed der skulle styres. Men dertil føjede
Skaberens velsignede hånd freden til at vederkvæges og glædes
ved, BL 6,32-37.

stande barmhjertighed, sandhed, retfærdighed og fred, måtte
også det nye menneskes klædning deles i lige så mange stykker
til at overklæde mennesket, BL 7,9-13.
Mennesket blev altså berøvet de fire dyder, BL 8,lf, retfærdig
heden, da Eva adlød slangens røst og Adam kvindens røst. Eva
ødelagde barmhjertigheden, da hun prisgav menneskeslægten
til dødens nødvendighed. Eva blev frarøvet sandheden, da hun
fordrejede Guds udtrykkelige ord ”du skal dø”. Og Adam blev
berøvet sandheden, da han skammede sig ved at bekende den.
Og ”den, som skammer sig ved mig over for menneskene, ham
vil jeg skamme mig ved over for min far” (Luk 9,26). Endvidere
mistede de freden, for ”de gudløse har ingen fred, siger Herren”
(Es 48,22), BL 8,3-34.

Men ak! Dette menneske drog til sit eget fordærv fra Jerusalem
til Jeriko, BL 7,1 f. Han faldt iblandt røvere og blev frataget sine
klæder, så den barmhjertige samaritan Kristus fandt ham nø
gen. Han kunne ikke atter påklædes eller modtage sine røvede
klæder, men Kristus måtte afgive sine klæder til ham.
Da nu den gamle Adam havde mistet sine fire beklædningsgen
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Nu opstod der en voldsom strid mellem dyderne, BL 9,3f.
Sandhed og Retfærdighed plagede det faldne menneske, me
dens Fred og Barmhjertighed ville skåne ham. Da de to første
fremturede, gik de to andre søstre til Faderen og bankede på
faderhjertet og spurgte: ”Vil Gud forkaste for evigt? Eller vil
han være nådig som hidtil? Mon Gud vil glemme at være barm
hjertig? Eller vil han lukke sin barmhjertighed inde i vreden?”,
BL 9,4-18.
Barmhjertighedens Fader nøler for ikke at udsætte sig for Ret
færdighedens og Sandhedens nidkærhed. Dog blev de bønfal
dendes påtrængenhed ikke uden frugt, men de bønhørtes i den
gunstige tid, BL 9,18-22. Men først må Faderen lytte til deres
søstre Retfærdighed og Sandhed, der indbydes til en forhand
ling, BL 10,4-6.
Dagen oprandt, hvor den himmelske rådslagning skulle finde
sted. Sandheden opsteg, men kun til skyerne, BL 10,10-11.
Som vi læser hos profeten: ’’Herre, i Himlen er din barmhjer
tighed, din sandhed når til skyerne” (SI 36,6). I midten sad ly
senes Fader og talte til begge parter, hvad han anså for gavnligt,
BL 10,15f.
Barmhjertighed sagde: Fornuftsvæsenet mennesket trænger til
barmhjertighed, for han er skabt elendig og ynkværdig. Tiden
er kommet til at forbarme sig over ham, BL 10,20-24. Sand
heden tog til genmæle: ’’Hvis synderen kan unddrage sig den
afsagte dødsdom, er sandheden gjort usand.”
I denne strid foreslår en af keruberne at sende bud efter Søn
nen, den vise Salomon — synonym for Kristus - , for til ham er
al rettergang overgivet (Joh 5,22). I hans påsyn møder Barm
hjertighed og Sandhed hinanden, og der udvikler sig en geval
dig strid og indviklet diskussion. ’’Skån os dog”, sagde Freden.
Sådan en strid sømmer sig ikke for dyder, BL 11,1-24.
Imedens bøjede Dommeren sig frem, BL 12,1, og skrev med

en finger i sandet to sentenser: ”Det er ude med mig, hvis ikke
Adam dør”. ”Det er ude med mig, hvis han ikke finder barm
hjertighed”. Og Dommeren konkluderede: Lad da den gode
død indtræde, så enhver af søstrene kan få, hvad hun beder
om!
Alle forbløffedes over visdommen i denne dom. Nu kunne alt
det ske, som enhver havde bedt om: Både at Adam døde, og
at han fandt barmhjertighed. Men hvordan kan det gode ske
fyldest gennem døden? Dommeren svarede: ’’Døden er for syn
dere det værste, men kostelig er de helliges død, når den er dø
ren ind til livet.” Jovist, svarede de, men hvordan? Jo, lød svaret,
hvis én dør af kærlighed, som ikke er døden skyldig. Thi døden
kan ikke fastholde en uskyldig.
God syntes denne tale, ja troværdig og al modtagelse værd. Men
hvor finder man hin uskyldige, som vil dø af egen fri vilje?,
BL 13,1-4. Sandheden gennemsøgte nu hele jordens kreds, li
gesom Barmhjertigheden gennemvandrede hele Himlen, men
fandt ingen med så stor en kærlighed. De vender tilbage på den
fastsatte dag med uforrettet sag, BL 13,4-17.
Men da trøstede Freden dem hver for sig og sagde: ”1 véd og
forstår ingen ting. Der er ingen, som gør det gode, end ikke en
eneste. Den, som har givet rådet, skal yde hjælpen”. Kong Salo
mon forstod, hvad Freden mente, og han sagde: ”Nu påhviler
det mig at bære Adams straf. Gå nu og sig til Sions datter: Se
din konge kommer til dig” (Zak 9,9). Barmhjertighed og Sand
hed skyndte sig i forvejen, for som der står skrevet i SI 89,15:
’’Barmhjertighed og sandhed går foran dig”. Og Retfærdighe
den stiller tronen frem. Og der kommer Freden med kongen,
for at profeten må findes sandfærdig, der siger: ’’Fred skal der
være på vor jord, når han kommer”. Og derfor sang englene i
kor, da kongen var født: ’’Fred på jorden”. Da kyssede Retfær
dighed og Fred hinanden , BL 14,1-22.12
12 Referatet bygger på en tidlig luthersk oversættelse, ”Eine herrliche
Predigt des H. Bernhardi, gehalten am tage der Verkiindigung Marie, den
25. Martij ... Aus dem Latein in die Deutsche sprach trewlich vbergesetzt
... dutch M. Bernhardum Våget Hamburg”, Hamburg 1596. Ekspl. Kgl.
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Legenden i nordisk middelalder
I de nordiske lande blev legenden hurtigt kendt.
Kongespejlet - Konungs skuggsja -13, der er forfattet af en nord
mand o. 1220-30, bringer en udformning af legenden, der if.
Einar Molland (se note 9) synes at forudsætte Hugo af St. Vic
tors version, hvilket stemmer godt med den nære tilknytning,
som norske kirkelige miljøer har haft til korherrestiftelsen St.
Victor i Paris. I Kongespejlet er motivet ikke sat i relation til
menneskets frelse i Kristus og heller ikke til dets skabelse. Væg
ten ligger på, at når kongen fælder dom, skal han efterligne Gud
og have for øje, hvorledes Gud behersker sin vrede, og betænke,
hvilke dommere han skal have hos sig og fælde sine domme så
ledes, at miskundhed og sandhed, retfærdighed og fred forenes
i harmoni. I udfoldelsen af dette tema præsenterer den norske
forfatter de fire søstre, guddommelige møer, som er vidner, da
Gud slutter pagt med Adam og Eva i Paradisets Have. Hvis
Adam bryder pagten, skal Guds døtre sidde til doms over ham
sammen med deres far. Efter faldet tilsiger Guds døtre Adam
og Eva deres støtte, men på den betingelse, at menneskene for
svarer sig over for Gud med sandfærdighed. Dette vilkår opfyl
des ikke, og i en domsscene kræver Sandhed og Retsind straf,
medens Fredsommelighed og især Miskundhed beder om, at
Adam må have håb om hjælp og nåde, dersom han angrer sin
misgerning. Samme håb får Adams sønner, udtaler Retsind. Da
der var faldet dom i Adams sag, blev søstrene ved en blid pagt
enige indbyrdes, således at Miskundhed og Sandhed favnede
hinanden, og Retsind og Fredsommelighed kyssede hinanden
(s. 189-193). Derpå giver Kongespejlet en række eksempler
på, hvorledes de fire komponenter indgik i domme, som blev
fældet i den bibelske historie. Sandhed og Retsind sidder al
tid sammen i retten, og Fredsommelighed og Miskundhed på
Bibi. 21-277-4.
13 Her er benyttet Kongespejlet. Konungs Skuggsja i dansk oversættelse
ved Finnur Jonsson, udg. af Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab,
Kbh. 1926. Sidetællingen henviser til Oldskriftselskabets tekstkritiske
udgave fra 1920.

den anden side. Idealet er, at de alle skal tilfredsstilles af enhver
dom. Eksempler på domme, der mere har tilgodeset Sandhed
og Retsind end Fred og Miskundhed, er dommene over Lucifer,
Farao, Jerikos indbyggere, amalekitterne og forræderen Judas
(s. 207, 21 If), medens benådningen af den angrende biskop
Aron og hans medbiskop og af kong David efter Urias’ død og
af kvinden, der var grebet i hor, og af den fornægtende Peter
og den angrende røver på korset14 er eksempler, der mere har
tilgodeset Fred og Miskundhed (s. 212-214), fordi angeren hos
de bodfærdige gør udslaget.
Fra middelalderens svenske og danske postiller kan der
anføres allegoriske fortællinger, hvor de personificerede dyder
optræder. Et håndskrift fra det 14. årh., forfattet i Løgumklo
ster (God. Ups. C 353), fortæller: En mægtig konge havde fire
døtre ved navn Misericordia, Veritas, Justitia og Pax. Han havde
også en tjener, som han havde formet i sit eget billede. Han gav
tjeneren et mildt påbud og meddelte, at hvis han overtrådte det,
skulle han dø. Alligevel overtrådte tjeneren forbudet og skød
tilmed skylden på kongen ved at sige: Kvinden, som du gav
mig, har bedraget mig. Kongen blev vred og overgav tjeneren
til fire bødler. Misericordia ynkedes over tjeneren og bad sin
far lade nåde gå for ret, men da Veritas hørte det, protesterede
hun og holdt faderen fast ved sandheden, nemlig at tjeneren var
dømt til straf. Justitia støttede Veritas i, at straffen var retfærdig,
og da Pax så sine søstre strides, flygtede hun langt bort. Kongen
bad nu sin søn om et råd, så alle fire døtre kunne stilles tilfreds.
Sønnen tog Misericordia med til det fængsel, hvor tjeneren blev
pint af de fire bødler, som er den jordiske landflygtighed, ver
dens elendighed, døden og de orme, som skal fortære legemet.
Sønnen ynkedes over tjeneren, sprang ind i fængslet, og ved sin
egen død overvandt han døden og tog den nu løsladte fange
med sig tilbage.
14 Til sammenstillingen af de tre sidste eksempler jævnfør til Jens Lyster:
Jesu barmhjertige øje - og Peter, Magdalene og røveren. Et bønne- og
salmehistorisk motiv og dets historie, i Hymn. Meddelelser 1973, s. 147168 og 173f.
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Så var Misericordia, Veritas og Justitia alle tilfredse, og da de nu
var enige igen, vendte også Pax tilbage.15
Bernhards version af legenden om de fire døtre optræder i en
prædiken til Marias bebudelse af sognepræsten Peder Madsen i
Ribe fra o. 1460, men ellers kendes fra både Sverige og Dan
mark en række eksempler på anden brug af Justitia, Veritas,
Pax og Misericordia, hvoraf den sidste undertiden er identisk
med jomfru Maria og får tildelt den rolle ved sjælevejningen at
lægge hånden på vægtskålen, så den anklagedes gode gerninger
opvejer de onde.16
Bernhards come-back
I sidste halvdel af 1500-tallet holdt den augustinsk-bernhardinske mystik fra middelalderen sit indtog i den evangeliske
opbyggelseslitteratur. Man plejer at pege på den lutherske teo
log Andreas Musculus fra Frankfurt an der Oder (død 1581)
som den første repræsentant for denne formidling af de gamle
lærefædre, ”de kære gamle lærere og martyrer fra dengang, da
verden endnu ikke var så angrebet af ondskab og ligegyldighed
som desværre nu, men der rådede en brændende, alvorlig og
lidenskabelig ånd ligesom den, der nu er hos os [lutheranere],
hvorfor vi ikke bør skamme os ved at vise dem ærbødighed og
ære og antænde vores andagt med deres ild...”, som Musculus
skriver i forordet til sin hyppigt genoptrykte ’’Betbiichlein” fra
155917.
Allerede i 1553 udgav Musculus en latinsk bønnebog af samme
type med titlen ’’Precandi formulae piae et selectae, ex veterum
Ecclesiae sanctorum doctorum scriptis congestae...”, Frankfurt
an der Oder 1553. Denne bog inspirerede til den hyppigt trykte
nedertyske ”Ein Nie Christlyck vnd niitte Bedebock. Vth den
Olden Lerers der Kercken, alse Augustino, Ambrosio, Cipria15 Anne Riising: Danmarks middelalderlige prædiken, Kbh. 1969, 123f.
16 Anne Riising s. 124f; Einar Molland s. 35f.
17 Paul Althaus: Forschungen zur evangelischen Gebetsliteratur, Gutersloh 1927, reprografisk eftertryk Hildesheim 1966, s. 61 og 99.

no, Cirillo, Bernhardo, Chrisostomo etc. Thosamende getragen...”, der tryktes i Magdeburg 1561, 1565 og 1567, i Ham
borg 1562 og 1565 og i Lybeck 1564 og mange gange senere.
Allerede i 1564 udkom en svensk oversættelse med titlen ”En
ny Christeligh Boneboock: Wtaff the gamble Kyrkiones Lårare,
Nemligh, Augustino, Ambrosio, Cypriano, Cyrillo, Bernhardo,
Chrysostomo etc...”. Som det ses af titelbladet, er det kirkefædre fra oldkirken, der præger bogen. Bernhard er den eneste
middelalderlige teolog, der har fundet nåde hos den lutherske
udgiver. Tre år senere udkom bogen i en helt ny redaktion ved
Mårten Helsing og med titlen ”Een nyttigh och Christeligh Bonebook, bådhe aff gambla och nyia Kyrkionnes Lårare tillhopa
draghen, ... Aff Martino Helsingio forswenskat”18. I 1575 så
en dansk oversættelse dagens lys, da Rasmus Hansen Reravius
udgav ”En Ny Bønebog, tilsammen dragen aff de gamle Lære
fædre, Augustino, Ambrosio, Cypriano, Bernhardo, &c. Disligeste aff nogle Lærere vdi vor tid, Luthero, Philippo, Hemmingio, Crucigero, &c. ”, forsynet med en fortale af Sjællands
biskop Poul Madsen19, som dermed lyste bogen i kuld og køn
som luthersk bønnebog.
Fire år tidligere havde Hans Christensen Sthen udgivet sin dan
ske oversættelse af den bøhmiske Johannes Avenarius’ bønne
bog, som Sthen udvidede med en samling bønner, forfattet af
navngivne lutherske teologer, men afsluttet med ”En Trøstelig
Bøn, for en forskrecket Samuittighed for sine Synders skyld.
S: Bernhardus”20. Det er bemærkelsesværdigt, at Bernhard er
med i det selskab! At denne bøn faldt i tidens smag fremgår
af, at den et par år senere indgår i Lorenz Benedichts ’’Nogle
merckelige vdkaarne Bøner”, Kbh. uden år, og derefter i ’’Nogle
deylige skøne Spraag ... alle Christne Mennisker til Trøst oc
18 Sigfrid Estborn: Evangeliska svenska Bonbocker under Reformationstidevarvet”, Lund 1929, s. 165-178.
19 Krister Gierow: Den evangeliska Bbnelitteraturen i Danmark 15261575, Lund 1948, s. 382-391.
20 Hans Christensen Sthens Skrifter II. Christelige oc vdkaarne Bøner
og En Liden Haandbog, udgivet af Jens Lyster under medvirken af Jens
Højgård, Kbh. 2003, s. I47f.

Vnderuisning”, Kbh. 157821. I Sthens ”En Liden Haandbog”,
Kbh. 1578, citeres Bernhards ord på dødslejet jævnsides med
Luthers trøstende ord til en døende student i Wittenberg22. I
Herman Hamelmanns ”En Merckelig Tractat”, som i Jacob Ulfeldts oversættelse blev udgivet af Mads Vingaard i København
159323, citeres ”den hellige Bernhardus” bl. A8r for sin påmin
delse om de fire ting, der skal ihukommes: Døden, Dommen,
Helvede og Himmerigets glæde, ’’fordi det er fire Hiul, som
Bernhardus siger, der fører voris Siæle til Himmerigs glæde oc
Herlighed ”.
Disse vidnesbyrd om Bernhards indpas i den lutherske verden
i anden halvdel af reformationsårhundredet er et fingerpeg om,
at den middelalderlige teolog og hans fromhedstype var accep
teret i det gode lutherske selskab.
På denne baggrund kan det ikke undre, at Bernhards mester
lige kombination af middelalderlig eksegese over SI 85,11 med
temaet Treenighedens rådslagning om menneskets skæbne fik
kronede dage i den lutherske lejr, hvor denne legende om den
himmelske rådslagning kom til udtryk både billedligt, i træsnit
og malerier, og i vers og drama.
I 1556 foreligger den formentlig ældste billedlige fremstilling
(figur 1), der gengiver motivet i fuldt udbygget form. Det er
et træsnit udført i Wittenberg af Jacob Lucius. Det foreligger
med dels latinsk, dels højtysk tekst. Den førstnævnte har tjent
som illustration til et langt latinsk digt24. Den tyske tekstversion
henviser direkte til Bernhards prædiken:
”Ein schon trdstlich Bild: aus dem heiligen Bernhardo genom21 Sthens Skrifter II s. 238.
22 Sthens Skrifter II s. 404.
23 Lauritz Nielsen: Dansk Bibliografi 1551-1600, Kbh. 1933, nr. 712. Jf.
til de beslægtede ”fem sønderlige Stycker” i Sthens Skrifter I s. 100.
24 Det er i vor sammenhæng ikke uvæsentligt, at digtet er tilegnet den
erklæret lutherske fyrst Joachim til Anhalt (1509-1561), jf. Jens Lyster: Dr.
Paul Ebers bøn om en salig død, i: Festskrift til Poul Lindegård Hjorth,
Kbh. 1997, s. 137-139.

en, wie Adam und Eua, nach dem sie in die Sund gefallen, und
von Gott zum ewigen Tod verurteilt waren, dennoch wunderbarlich durch Gottes Sons vorbitt wiederumb zu gnaden angenomen sein.”
Teksterne på selve billedet er replikker, som de agerende udtaler.
Nogle er bibelcitater, fx Veritas’ ord fra 1 Mos 2,17: ’’Welches ta
ges Ir von dem Baume esset, solt ir des tods sterb”. Pax derimod
taler poetisk, ”Herr Christe den rat/ beweis selbs mit der that”,
en form, der kan stamme fra en scenisk sammenhæng25. Dette
træsnit af Jacob Lucius kan have været forlæg for et kalkmaleri
fra tiden kort efter i Tullebølle Kirke på Langeland26 og i Bålinge Kyrka i Sodermanland fra 1620’erne. I tre finske kirker i den
sydvestlige del af Finland har der hængt tavler med malerier af
Treenighedens rådslagning, hvoraf maleriet i Ahlainen dateres
til efter 1560 (figur 2), medens det mest kendte fandtes i Poytis
(finsk: Poytyåå), nu i Nationalmuseet i Helsingfors med årstal
let 1681, men sikkert er adskilligt ældre. Se dette heftes forside
og denne artikels sidste side! Det yngste i Raumo Kirke er fra
173327. Endelig findes i Hedvig Eleonora Kyrka i Stockholm et
maleri med samme tema og skønsmæssigt dateret til 1650 28(figur 3). I St. Annen Museum i Liibeck er siden 1987 deponeret
et privatejet oliemaleri (Inv. Nr. 1987/38) på træ fra ca. 1570.
Museumsinspektør dr. Hildegard Vogeler har velvilligt givet til
ladelse til gengivelse (se figur 4) og har samtidig gjort opmærk25 Sixten Ringbom: Adam och Eva infor Treenighetens domstol, s. 235245, især s. 237, i: Fra Sankt Olav til Martin Luther. Foredrag fremlagt
ved det tredje nordiske symposion for ikonografiske studier, Bårdshaug,
den 21.-24. august 1972. Redaktør: Martin Blindheim. Universitetets
Oldsaksamling, Oslo 1975; Mereth Lindgren: Att låra och att pryda. Om
efterreformatoriska ånglamålningar i Sverige cirka 1530-1630, Stockholm
1983, s. 145-148.
26 Mereth Lindgren: Treenighedens domstol. Tullebølle Kirke efter 1556
(1560’erne?), i: Danske kalkmalerier VIL Efter reformationen, Kbh. 1992,
s. 92f
27 Sixten Ringbom s. 235, 237-240; Mereth Lindgren: Att lara och att
pryda, s. 145-148.
28 Mereth Lindgren: En nygammal tavla i Hedvig Eleonora, i: Hedvig
Eleonora Forsamlingsblad julen 1984, s. 8-10.

Figur 2. Treenighedens domstol i Ahlainen Kirke. Ud fra dragterne hos
Guds fire døtre er maleriet dateret til efter 1560. Persongalleriet er det
samme ug med samme placering som i Lucius' trasnit. Dog er Djævelen
bortcensureret.

skoleeleverne, fordelt på tre agerende: Beelzebub, Diabolus og
Sathan.
Også i den ældste lutherske salme over den himmelske råd
slagning får Satan indpas. Det skete i Jeremias Hombergers 39
strofer lange ICH stund an einem morgen, der tryktes som skil
lingsvise uden trykkeår — skønsmæssigt dateret til 1560 - og
med denne titel:
”Ein schon lied von der Rechtferttigung des Armen Menschens
fiir Gott, durch die vermischung der gerechtigkheit vnnd Barmhertzigkheit, nach der schonen betrachtung des Heiligen Bernhardj vber den 85 Psalm. Im thon, Ich stund an einem morgen
etc. Gedruckt zu Gråtz, durch Zacharias Bartsch, Formschnei-

som på Andreas Bluhms artikel, der tager udgangspunkt i dette
maleri og bl.a. har som pointe, at legenden om Guds fire døtre
fandt særlig stor opmærksomhed i den lutherske lejr29.
På såvel Lucius’ træsnit som på oliemalerierne i Helsingfors og
Liibeck og på Bålinge Kirkes kalkmaleri er der en frygtindgy
dende djævel, der fører Adam og Eva hen foran Treenighedens
domstol. Satan optræder ikke i Bernhards legende, men er
kommet til fra andre kilder, især vel fra Jobs Bog l,6ff. Satan
har også vundet indpas i en skolekomedie, trykt i Wittenberg
156230, ja, det djævelske element er her, for at få roller nok til
29 Andreas Bliihm: Der Streit der Tugenden um die Menschheit — ein
Beitrag zur Ikonographie der Reformationszeit, in: Niederdeutsche Beitråge zur Kunstgeschichte, Band 28, Deutscher Kunstverlag Munchen Berlin
1989, S. 64-76.
30 Ein Schone vnnd newe Comedien, Von der wunderbarlichen vereinigung Gottlicher gerechtigkeit vnd barmhertzigkeit, wie dieselben in
der seligkeit, vnd erlosung des Menschen, zusamenkomen, vnd in Gottes
gericht vermischt werden, aus S. Bernhardo genomen, Sampt derselbigen

Predigt S. Bernhardi, von der Menschwerdung Christi, verdeutscht vnd
zusamen gezogen. Durch Lucas Maien, Schulmeistern zu Hilpurghausen.
Psalm. 85- Das gute vnd trewe einander begegnen, Gerechtigkeit vnd
friede sich kussen. Wittenberg, 1562. Ekspl. Herzog August Bibliothek
Wolfenbiittel P 1734 Helmst. 8 (4).
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der.”31
Denne salme ses ikke at have vundet indpas i Norden. I Dan
mark og Norge synes Luthers Nu fryder eder alle Christne Mend
de første mange år at have gjort fyldest som en tilstrækkelig
gendigtning af Trefoldighedens rådslagning — nærmere herom
dog senere! Det næste skridt i salmedigtningen blev taget af in
gen ringere end Niels Hemmingsen, der i 1570 udgav skillings
visen Adams store wlydighecP1, som straks efter blev indlemmet i
2. udgaven af Thomissøns salmebog med denne overskrift, der
formentlig er overtaget uforandret fra det nu tabte skillings
tryk:
”En ny Vise, vdi huilcken faaregiffuis huor faare Verdsens Frel
sere skulde være Gud oc Mand, oc kand siungis met de Noder,
som den Psalme, Fra Mennisken haffuer ieg vent min hu, etc.
siungis met. D. Nicolaus Hemmingius. 1570”.
Det er imidlertid umiskendeligt, at Hemmingsens vise om
processen mod den faldne Adam er et bevidst korrektiv til den
middelalderlige legende, hvis udgangspunkt i SI 85,11 han
åbenbart ikke finder velegnet til formålet. Hemmingsen bibe
holder personificeringen af Retfærdighed, der insisterer på at
straffe Adams brøde, og Barmhiertighed, der ’’ynckis offuer oss
arme”. Men i stedet for Sandhed og Fred indfører Hemming
sen i str. 2 Guds Mectighed, der, om så skulle være, magter at
borttage al usselhed og Død og Djævel, hvis det ikke var, fordi
Retfærdigheden så ville blive underkendt. Endvidere indføres i
str. 5 Guds Vissdom, der sørger for, at det går ret til. Jeg citerer
str. 2-5 efter Thomissøns 2. udgave:

31 Philipp Wackernagel: Bibliographic zur Geschichte des deutschen
Kirchenliedes im XVI. Jahrhundert, Frankfurt am Main 1855, Nr. DCCLXXI; samme: Das deutsche Kirchenlied III, Leipzig 1870, nr. 1258.
32 Aftrykt i Carl J. Brandt og Ludwig Helweg: Den Danske Psalmedigtning I, Kbh. 1846, nr. 78; endvidere i Anders Malling: Dansk Salmehisto
rie II, Kbh. 1962, s. 252-253.

2. Her raader først Guds Mectighed,
Jeg kand met Mact vdrætte,
Jeg kand borttage alle wselhed,
Met Døden vil ieg trætte,
Helffuedis mact vil ieg gribe an,
Oc trine vnder fod den grumme Sathan,
Saa vil ieg Seyer fange.
3. Her til suarer Retfærdighed,
Synden hun bør at straffis,
Met heffn oc all pinactighed,
Ja her maa intet fattis,
Naar Mectighed met Retfærdighed
Komme tilsammen vdi enighed,
Det er stor priss oc ære.
4. Der kommer frem Barmhiertighed,
Oc ynckis offuer oss arme,
Vil Gud aff sin Retfærdighed
Ingen sig offuer forbarme,
Huor bliffuer da Barmhiertighed,
Huor bliffuer da den høye Visshed,
Som mectige Herrer sømme?
5. Guds Vissdom gaff sit raad her for,
Oc sagde, det maa saa være,
At wi saa skicke, at ræt til gaar,
Saa ingen det kand kære,
Guds Mectighed hun bliffuer fast,
Barmhiertighed lider ingen last,
Foruden Retfærdigheds skade.
Det første danske forsøg på trofast at gendigte den middelalder
lige legende blev gjort af den lidet kendte Jørgen Pedersen, der
først var skolemester i Odense, derefter studerende i Wittenberg
for i 1566 at blive sognepræst for Paarup Sogn og Gråbrødre

Hospital i Odense. Han udgav i et flyveskrift ”En aandelig Vise
om Guds Raad, der Adam og Eva havde syndet”, Kbh. 158333.
Denne vise kendes imidlertid ikke mere, oplyser H. EhrencronMiiller34 og med rette, for så vidt som det nævnte skillingstryk
gik tabt ved Universitetsbibliotekets brand i 1728. Men til held
for os indlemmede Lorenz Benedicht visen i det tillæg til en bil
ligsalmebog, som han udgav i Kbh. 158635, og hvorfra den nu
for første gang bliver gengivet36:
En skøn Aandelig Vise, om det Him
melske Raad, som bleff holdet offuer
det Menneskelig køn.
Oc kand siungis, som Vaager op i
Christne alle etc.
J.P.B.
1. Jeg vil begynde en Vise,
Alt om det Himmelske Raad,
Guds Vissdom ville wi prise,
Som det kunde skicke saa:
O Gud dig ske loff oc ære,
Fra nu oc til euig tid,
33 Jens Worm: Forsøg til et Lexicon over danske, norske og islandske
lærde Mænd, Anden Deel, Kbh. 1773 s. 183. Worm kender titlen fra kata
loget over Peder Hansen Resens bogsamling.
34 H. Ehrencron-Miiller: Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge
og Island indtil 1814. Bd. VI, 1929, s. 257.
35 Jens Lyster: Thomissøn 1586 — en gudelig håndbog, Hymn. Meddelel
ser 1992 s. 208-213.
36 [En Ny Psalme-Bog. Som indeholder mange Christelige Psalmer oc
Loffsange. Ordentlig tilsammenset AfFM. Hans Thomissøn. 1569. Met
it Calendario. Oc nu paa det ny forbedret, Oc tryet vdi denne lille Form,
Vngdommen oc den menige Mand til gaffn oc gode. AffLaurentz Bene
dicht vdi Kiøbenhaffn. 1586] bl. 252v-254r. Initialerne J.P.B. i overskriften
tyder jeg som Jørgen Pedersen Bogense, idet jeg antager, at Jørgen Peder
sen, der er født i Ørslev Sogn, kan have gået i Bogense latinskole - Bogense
var i midten af 1500-tallet den betydeligste købstad på Vestfyn og lå kun
20 km nordøst for Ørslev.

Met din Søn Christum vor Herre,
Den hellig Aand sammeled.
2. Der Adam vaar nu henfalden,
Fra Gud i Synden suar,
Fortørnedis Gud saa saare,
I sin Maiestet saa klar:
It Raad bleff der da holdet,
I den hellig Trefoldighed,
Offuer Mennisken som vaare falden,
Ved Dieffuelens listighed.
3. Der traadde strax frem met alle,
En Jomfru høffuisk oc bold.
Retfærdighed monne hun kaldis,
Hun klagede met mact oc vold:
Offuer Menniskelig køn det arme,
Som slet henfalden vaar,
Vnder Dieffuelens Aag oc snare,
For Synd som de haffde giort.
4. Est du en Gud met alle.
Som Retfærdighed haffuer kier,
Da lad dig det befalde,
At straffe du som Retfærdig er:
Baade Adam oc hans Børn alle,
Som her effter komme skal,
Met euig Vee oc plaffue,
I Helffuedis euige qual.
5. Den anden Jomfru saa strenge,
Som Sandhed kaldis ret,
Hun traadde frem for Guds Throne,
Oc klagede paa Menniskens slect:
Vilt du nu sandru være,
Oc kaldis en Sandru Gud,

Da straf! den store vanære,
At de haffue brøt dit Bud.

Som hoss dig haffuer altid været,
Oc skal bliffue i Euighed.

6. Stor Sorrig vaar nu forhende,
Alt hoss det Menniskelig køn,
Thi huort de dennem hen vende,
Da saa de deris fortiente løn:
Som vaar Euig vee oc pine,
At lide til Euig tid,
I Helffuedis Ild oc Luffue,
Ynder Dieffuelens Tirannj.

10. Lad Mennisken icke fortabis,
O HERRE det beder ieg dig,
Ansee din store Naade,
Ocsaa din Barmhiertighed:
Oc strax bleff Gud beueiet,
Oc ansaa sin store Visshed,
Sig selff til priss oc ære,
Oc oss arme til Salighed.

7. Som Mennisken vaar nu bange,
Oc viste slet ingen Raad,
En Jomfru kom der indgangen,
Oc vaar baade deylig oc klar:
Barmhiertighed hendis Naffn mon være,
Hun vaar baade mild oc blid,
Hun taled sine Ord met ære,
Til Gud Fader i samme tid.

11. Gud Fader gick da til Raade,
Alt met sin kiere Søn,
Bad hannem at finde den maade,
At frelse all Menniskelig køn:
Guds Søn hand strax fremtraadde,
Tog sig vor Nød oppaa,
Oss Styrde alle til gode.
Sin Fader lydactig vaar.

8. O naadige Gud oc Herre,
Som barmhiertighed haffuer kier,
Forbarme dig offuer de Arme,
Som i Synden falden er:
Oc ynckelige ere forførde,
Ved Dieffuelens listige Raad,
Thi hand dennem det paaførde,
Den slemme Løgnactige Aand.

12. Det Raad bleff da besluttet,
Vdi Guds Vissdom klar,
At disse skønne fire Søster,
De toge hin anden i Arm:
Oc Adam hand bleff forløssit,
Fra Euig Helffuedis glød,
Ved Jesum den anden Persone,
Som skulde lide den haarde Død.

9. Alt i den samme stunde,
Kom den fierde Søster bold,
Fredsommelighed den Jomfru,
Hun steddis for Guds Naadis stoel:
O naadige Gud oc Herre,
Tenck paa mig den Euige Frid,

13. Derfor du arme Synder,
Jeg raader dig ihuo du est,
Du priser Gud din HERre,
Som dig haffuer forløst:
Fra Euig Vee oc plage,
Som du skulde haffue været vdi,
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Figur 3. For atfastholde billedet aftreenighedens domstolpå nethinden bringes også dette maleri afAdam
og Eva og Guds fire døtre. Det tilhører Hedvig Eleonora menighed i Stockholm og stammer fra midten
af 1600-tallet. Det gengives fra Hedvig Eleonora Forsamlings-blad julen 1984, hvor Mereth Lindgren
skriver om motivets historie, se note 28.

I modsætning til Hemmingsens vise spiller SI 85,11 og de fire
søstre (jf. str. 12,3) en stor rolle i Jørgen Pedersens vise. Personi
ficeringen af Guds Visdom hos Hemmingsen kan muligvis have
smittet af på Jørgen Pedersens vise, jf. str. 10,6 og 12,2.
Det er ikke den store poesi, der præger Jørgen Pedersens vise.
Det står fx skralt til med rimene, der vel ikke bare kan und
skyldes med fynsk dialekt. Bernhards fantasifulde legende er
gendigtet yderst summarisk. Hvorom alting er, har kollegaen i
Malmø, Hans Christensen Sthen, formentlig straks37 sat sig for
at gøre det bedre. Ikke for ingenting var hans valgsprog ”Sic et
non aliter”, således og ikke anderledes, og Sthen har vidst bedre

Oc aldrig seet Guds Naade,
Fra nu oc til euig tid.
14. O Himmelske Gud oc Fader,
Dig ske Loff, ære oc priss,
Oc Jesu vor Broder kiere,
Den hellig Aand ligeruiss:
Dit Loff da ville wi siunge,
Her vdi denne Jammerdal,
Oc siden met Engle tunger,
Dig prise i Himmerigs Saal.
AMEN.

37 I alt fald genbruger Sthen i sit skrift ’’Saligheds Vey”, Kbh. 1584 bl.
H6v, sin strofe 16,1-2: ’’Naade er bedre ...”.
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end Jørgen Pedersen, hvordan en gendigtning af Bernhards le
gende rettelig skulle skrues sammen. Fx med nøjagtig dobbelt
så mange strofer. Bernhards prædiken har Sthen kendt fra Ni
colaus Selneckers ”Der ganze Psalter Davids ”, som Sthen ejede
og gjorde flittigt brug af, da han op gennem 1570’erne samlede
stoffet til ”En Liden Haandbog”, 157838. Selneckers værk rum
mer udlægninger af alle 150 Davidssalmer. Under udlægningen
af SI 85 er i sin helhed aftrykt ’’Line schone Predigt S. Bernhardi auff das Fest der Verkiindigung Marie gethan, Von dem
Spruch des fiinff vnd achzigsten Psalms.” Læsningen af Bern
hards prædiken og af Jørgen Pedersens poetiske udlægning har
kaldt Sthens moddigtning frem, som formentlig har foreligger
som skillingsvise engang i løbet af 1580’erne, hvorefter visen er
indlemmet i ”En liden Vandrebog” 1589 i denne skikkelse3,,:
En Christelig Vise oc Diet, om Adams
oc Eves syndige Aflffald fra Gud, Oc deres annammelse igien til Naade, formedelst Christi
Foorbøn oc Lydighed.
Oc siungis met den Tone, som:
Naar Tegn er skeet i Maane oc Soel.
Til trøst den gantske Christenhed,
Denne Vise aff Scrifften er bered,
Huor Adam oc Eva tillige:
Aff Dieffuelen ere fristede hart,
Oc fra Gud faldne met en fart,
Monne saa fra hans Budord vige.
2. Det euige Liff oc salighed,
Ffaffue de forlaaret oc sat der ved,
De arme Syndere baade:
38 Sthens Skrifter II, s. 450.
39 Hans Christensen Sthens Skrifter I, En liden Vandrebog, udgivet af
Jens Lyster under medvirken af Jens Højgård, Kbh. 1994, s. 54-59.

De ere faldne vdi stor Nød,
Oc haffue fortient den euige død,
Oc ført oss alle i saadan vaade.
3. Ffaffde Gud icke, som er mæctig oc vijfl
Sig selff til euig Ære oc Prjfl
Vdaff sin milde Naade:
Forløst det arme Menniskens Kiøn,
Ved lEsum Christ sin eeniste Søn,
Oc frelst dem saa aff den vaade.
4. Da haffde wi alle været forkast,
Til den euig Død for Synd oc Last,
Gode Raad vaar dyre at finde:
De haffde mist deris Ære oc Prjfl
Oc bleffue vddreffne aff Paradjfl,
De maatte der ey bliffue inde.
5. Det ynckede Gud Fader som oss haffde skabt,
At Menniskens Kiøn skulde bliffue fortabt,
Det gick hannem saare til Hierte:
Hand tenckte paa sin Barmhiertighed,
Huor hand kunde styre den Bitterhed,
Oc vende deris vee oc Smerte.
6. Derfore den hellig Trefoldighed,
Gaff sig i Raad i Hemmelighed,
De vilde hielpe oss aff nøde:
Haffde der icke kommet saadan Raad,
Da haffde wi alle vden all Naad,
Bleffuen hen fordømt til Døde.
7. Guds Engle maatte ocsaa gaa i Raad,
Om de kunde hielpe den sag til Naad,
De maatte deris Dom fremføre:
Huad dennem tycktis om den Sag,

De maatte oc giffue paa Mennisken klag,
Enddog de vilde det nødigt giøre.
8. Da traadde her frem fire lomfruer skøne,
Som altid besidde Guds Rige oc Throne,
Deris Naffn vil ieg opregne:
Det vaar Rætferdighed oc Sandhed,
Barmhiertighed oc Fredsomhed,
Deris Dom gaflfue de tilkiende.
9. Justitia, Retfærdighed.
REtfærdighed begynte sin Klage saa,
O strenge Dommere tenck der paa,
Huad Mennisken mod dig monne bryde:
Skulde det gaa saa wstraffet hen,
Huor bleff da din Rætujfihed igien?
Det maatte dig jo saare fortryde.
10. See til derfore du rætuise Gud,
Huor Mennisken haffuer foract dine Bud,
Skulde de det icke vndgielde:
Derfor kand det ey anderledis skee,
De maa lide straff oc euig vee,
Din Rætferdighed det saa formelder.

Dit Bud er brut, det veedst du vel,
Derfore straff dennem paa Liff oc siel,
Saa kand du sandhed befeste.
13. Der disse tuende haffde talet det,
At Himmel oc lord maatte skielffue der ved,
Denne Dom saa haard monne være:
De arme Menniske fryctede sig tet,
For saadan streng Dom oc saadan Ræt,
Stor Hiertesorg monne de bære.
14. Saa komme de andre lomfruer to,
Som haffde hørt til, oc vaare oss tro,
De ynckede vor store Elende:
De fulde paa Knæ oc venede sig,
De bade til Gud saa inderlig,
Hand vilde vor store Sorg vende.
15. Misericordia, Barmhiertighed.
BArmhiertige Gud oc H E R R E min,
Lad op nu Naadsens Ørne din,
Oc hør min Hiertens begiere:
Tenck paa din store Barmhiertighed,
Saa vel som paa din Rætujfihed,
Lad Naade boss dig regiere.

11. Veritas, Sandhed.
SAndhed kommer siden met Dommen sin,
Hør strenge Dommere paa talen min,
Du sandru Gud at raade:
Paa det dine Ord kunde sande bliffue,
Lad aldrig Mennisken være i Liffue,
Straff dennem vden gunst oc naade.

16. Naade er bedre end strenge Ræt,
O fromme HErre det ey forgiet,
Stor Ære det dig skal bliffue:
At du icke straffer, som du haffuer mact,
Men Rætten formilder aff Guddoms act,
Lad Mennisken bliffue i Liffue.

12. Det vaar jo HErre dit Bud saa smuct,
Huilcken Dag i æder aff denne Fruct,
Da skal eder Døden gieste:

17. Pax, Fred.
DErnæst da kommer Fredsomhed,
Til hendis Syster Barmhiertighed,

De suckede oc græde saa saare:
Til Gud Fader talede de der om,
De hylede oc gaff sig for saadan en Dom,
Aff deris Øyen gick der Taare.
18. O Gud, som Fred oc Eenighed haffuer kier,
Huorlunde kommer denne strjd da her,
Vor Dom ey offuereens monne gange:
O HErre tenck paa din Fredsomhed,
Oc paa din store Barmhiertighed,
At de arme Syndere maatte Naaden fange.
19. Der effter taler hun til Syster sin,
Følge du mig effter kiere Syster min,
Du skalt met mig hengange:
leg vil dig vise den rette Mand,
Som denne sag forlige kand,
De arme Syndere maatte Naade fange.
20. Da komme de baade for Guds Søn,
Begærede Hielp, met grædendis Bøn,
Saa sorgfuld vaar deris Hierte:
Saa snart at de monne Naade begære,
Guds Søns Hierte strax obet mon være,
At ledske Menniskens vee oc smerte.
21. Guds Søn stod op i samme stund,
Aff Miskundhed lod hand op sin Mund,
leg kand nu ey lenger bide:
Aff Kierlighed mod Mennisker alle,
Lod hand saadan en mild Dom falde,
Den wskyldige skal for de skyldige lide.
22. leg vil selff være en Meglere skiøn,
Mellem min Fader oc Menniskens kiøn,
Min Faders hastige Vrede:

Som hand monne i sit Hierte drage,
Vil ieg alleene paa mig tage,
Oc met min Lydighed affbede.
23. Guds Søn, som alle gode Raad kand,
Falt strax i Knæ for sin Fader paa stand,
Hierte kiere Fader dem benaade:
leg vil selff bliffue et Menniske vist,
Oc frelse dem vdaff Dieffuelsens list,
Aff all deris Synd, all sorg oc vaade.
24. Den Tale Gud Fader til Hiertet gick,
Saa mild et Sind hand til oss fick,
Sin Søn til Verden vdsende:
Hand haffuer nu met sin Pjne oc Død,
Oss løst fra Synd fra Helffuedis Nød,
Fra all vor lammer oc Elende
25. Her glæder sig ved alle Engle Choer,
Oc alle de som paa lorden boer,
De siunge Gud Loff oc ære:
At Dieffuelen hand er nederlagt,
Oc Himmerige er oss alle tilsagt,
Ved lesum Christ vor Broder kiere.
26. Loff, Prijfi, skee dig HErre lesu Christ,
At du vor Talffmand vorden est,
Vor straff haffuer du paa dig taget:
Du haffuer vor Sag bestyret saa,
At oss Guds strenghed ey dømme maa,
Saa haffuer det din Godhed behaget
27. Du haffuer oss alle bereed den sted,
I Himmerigis Glæde oc Salighed,
Det maa wi ey forgiette:
Der fra vaare wi vdstøtte før.

Nu haffuer du igien oplat den Dør,
For alle som Troen til dig sætte.
28. leg beder dig HErre for Pjnen din,
At du vilt være TalEmand min,
Naar du slacker oss allesammen:
For din Rætferdige strenge Dom,
At ieg maa Naade oc Salighed bekomme,
Dig siden prjse euindelig, Amen.
Fra Sthens side er der tale om en moddigtning af Jørgen Pe
dersens vise. Til Pedersens præsentation af søstrene med den
strenge Retfærdighed som den første i str. 3-4 svarer Sthens
str. 8-10. Pedersens str. 5-6 om ”Den anden Jomfru saa strenge,
Som Sandhed kaldis ret...” har samme funktion som Sthens str.
11-12. Indføringen af Barmhjertighed hos Pedersen str. 7-8 kan
sammenholdes med Sthens str. 13-16. Ligeså svarer Pedersens
str. 9-10 med ”den ficrdc Søster Fredsommelighed” til Sthens
str. 17-19, og Pedersens str. 11-12 med rådslagningen mellem
Faderen og Sønnen til Sthens str. 20-25. En moraliserende str.
13 og en lovprisende str. 14 hos Pedersen modsvares delvis af
Sthens str. 26-28. Måske er der i Sthens omtale af Gud str. 3,1
som ’’mæctig oc vijss” en ærbødig gestus over for Hemmingsens
personificering af Guds Mectighed og Guds Vissdom.
Nok så vigtig i vor sammenhæng er imidlertid de gentagne til
fælde i Sthens tekst, hvor Gud minder sig selv - eller bliver min
det - om sin egen barmhjertighed, BL 9,l6f:
Str. 5,4: ’’Hand tenckte paa sin Barmhiertighed”; str. 15,4:
’’Tenck paa din store Barmhiertighed”; str. 18,4-5: ’’O HErre
tenck paa din Fredsomhed, oc paa din store Barmhiertighed”.
Luthers Nun freut euch, lieben Christen gmayn
Denne påmindelse til Gud om at tænke på barmhjertighed må i
en luthersk kirke give mindelser om en af reformationsårhund
redets stærkeste salmer, nemlig Luthers Nun freut euch, lieben
Christen gmayn, hvor det i str. 4 hedder:

Da jamert go tt in ewigkait
Mein eilend iiber massen.
Er dacht an sein Barmhertzigkait,
Er wolt mir helffen lassen...
At Luther naturligvis har været fortrolig med legenden om den
himmelske rådslagning i en eller anden form, og at den har
meldt sig som en af inspirationskilderne til denne salme, frem
går også af str. 5, 1-2:
Er sprach zu seynem lieben son:
”Die zeyt ist hye zurbarmen...”
hvilket svarer til det sted i legenden, hvor Barmhjertighed gri
ber ind og siger “Venit tempus miserendi ejus” — tiden er kom
met til at forbarme sig40. Men ellers er Luthers brug af legen
den ganske sparsom. Det, der i legenden fremstår som Kristi
forslag til menneskenes forløsning, BL 12,18f, er hos Luther
lagt i munden på Gud selv. Luther giver endvidere afkald på
legendens guddommelige dialog og lader Kristus påtage sig op
gaven stiltiende og lydigt: ”Der son dem vatter ghorsam ward ”,
str. 6,1, jf. Fil 2,8. Ganske vist er også Kristus god for en replik
i Luthers salme, men den er ikke henvendt til Gud, men til
mennesket: ”Er sprach zu mir: ’’Halt dich an mich/ Es soli dir
yetzt gelingen./ Ich gib mich selber gantz fiir dich; Da will ich
fik dich ringen...”41
Et er dog, at Luther selv har kendt Bernhards legende og spil
ler behersket på den i sin salme. Noget andet er, om salmens
brugere også har fået tankeforbindelser til Treenighedens råd
slagning? Et svar på dette spørgsmål kan vi få ved at iagttage
den bemærkelsesværdige modtagelse, som Luthers salme fik i
Danmark i reformationsårhundredet.
40 Migne sp. 388 lin. 11-12; BL 10,22-24.
41 Citater fra Luthers salme er hentet fra Luthers geistliche Lieder und
Kirchengesange. Vollståndige Neuedition in Ergånzung zu Band 35 der
Weimarer Ausgabe, bearbeitet von Markus Jenny, 1985, s. 154-157.

Figur 4. På dette oliemaleri på træplader i Museum fiir Kunst und Kulturgeschichte der
Hansestadt Liibeck er Adam og Eva rykket op i billedet og skjuler delvis dommertribuna
lets bord. Maleriet er dateret til ca 1570. Sentenserne på de slyngede bånd er plattyske

sætning i str. 11, hvor den himmelfarne Kristus har lovet ’’then
Helliaand teg att sende”, hvilket vel ikke kan begrunde en til
digtet Gloria patri strofe, og slet ikke, at denne imod alle regler
anbringes til indledning og derved ganske forandrer salmens
karakter. Der kan altså være god grund til at se nærmere på
denne nye indledningsstrofe:

Den ældste forekomst på dansk er i ’’Een ny håndbog, med
Psalmer oc aandelige loffsange”, Rozstock 1529, bl. 8r, hvor
overskriften lyder: ”Nw frygder eder, med twende begyndelse”,
hvorefter følger ’’Then første”: NW frygder eder alle Christne
mend med én strofe, hvorefter følger ’’Then anden begyndelse
med samme noder”, GVd fader oc Søn oc then Helliaand med
i alt 13 strofer. Denne indledende anråbelse af Treenigheden
stammer ikke fra Luther, men er en unik dansk kreation. S.
Widding skriver herom kun, at ’’Verset ”Gvd fader oc Søn oc
then Helliaand” er et tildigtet Gloria patri Vers, som undta
gelsesvis er stillet i Spidsen som Indledning”42, men undlader
at forsøge en forklaring på denne enestående undtagelse. At
lovsangen i str. 1 rettes til Treenigheden er ifølge Niels Knud
Andersen ”for så vidt naturligt, da også Helligånden omtales
i sangen”43. Jovist omtales Helligånden, men kun i en enkelt

GVd fader oc Søn oc then Helliaand,
Hannwm bør oss pryse oc ære,
Han giør miskund y alle land,
Som wy maa daglige høre,
Han haffuer bewyst stor kierlighed,
Mod menniskens køn saa mangeleed,
Som wy wille faa att høre.
Lovprisningen er altså en taksigelse til Treenigheden, fordi den
har ladet miskundhed sejre og har vist stor kærlighed mod hele

42 S. Widding: Dansk Messe, Tide- og Psalmesang 1528-1573, Vol. II,
Kbh. 1933, s. 37.
43 Niels Knud Andersen: ”Nun freut euch, lieben Christen gmein” på

dansk og svensk, Hymn. Meddelelser 1973 s. 60.
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menneskeslægten. Til sidst loves det, at vi i visen vil få at høre
om denne Treenighedens bedrift. Hele visens sum og pointe
skal altså ses som en sejr for Treenigheden. Eneste rimelige
forklaring på den tildigtede indledningsstrofe må være, at den
danske oversættelse af Luthers salme skal ses som en gendigt
ning af Treenighedens himmelske rådslagning.
At vi gør ret i at se den unikke danske indledningsstrofe som
en nøgle til forståelse af hele salmen som en treenighedssalme
fremgår af det næste trin i udviklingen, som kan iagttages i Tausens salmebog 1553 bl. 42v, hvor den alternative og lidt for
virrende indledningsstrofe NWfrygder eder alle Christne mend
ganske enkelt er udeladt. Nu hedder salmen kort og godt GVd
Fader Søn och Helligaand, Hannem bør oss prise och are, og sal
men annonceres og rubriceres nu som ”En Loffsang aff de[n]
hellige Trefoldighed”, hvad den aldrig har været tænkt som fra
Luthers side. Hans Thomissøn protesterede i 1569 mod denne
danske tolkning af Luthers salme og anbragte den i afsnittet
”Om Christi Person oc Embede”, men efter hans død vendte
Rasmus Hansen Reravius med sin halvofficielle ”En Ny Psalmebog, met Calendario”, Kbh. 1575, tilbage til Tausens for
ståelse af salmen og gav den nu overskriften ”En Tacksigelse til
den hellige Trefaaldighed, for Guds høymectige Velgierninger,
som hand oss beuist haffixer i sin Søn Jesu Christo”, ligesom
salmen blev placeret under rubrikken ”Om den hellige Trefaal
dighed”44.
Tidligt i 1530’erne dukkede en konkurrerende dansk oversæt
telse af Luthers salme op, Ver glad oc fro all Christenhed. Den
findes aftrykt i Christiern Pedersens Malmøsalmebog 1533 bl.
56v og derefter i ’’Nogle nye Psalmer oc Lofsange ... trycht
y Rozstock wedt Ludowich Dyetz M.D.XXXvi” (Dietz’ tillæg
1536) bl. elv. Den omfangsrige overskrift er nogenlunde den
samme begge steder. Der er utvivlsomt tale om en skillingsvise,
44 Niels Knud Andersen i Hymn. Meddelelser 1973 s. 61; Jens Lyster;
Hans Thomissøns salmebog — mutatis mutandis. Et bidrag til Dansk
Salmebogshistorie 1569-1608, i: Hvad Fatter gjør ... Boghistoriske, lit
terære og musikalske essays tilegnet Erik Dal, Herning 1982, s. 318f.

der nu blev lukket ind i de to salmebøger. Jeg citerer overskrift
og str. 1 efter Dietz’ tillæg:
Een Christelige wiise om menniskens wselhed oc fordømmelse,
ther hun ikommen er for Adams wlydelse skyldt. Item aff hen
nes oprettelse oc salighed, ther hun faar for Christi fortiæneste
skyldt, Thi skal hun priise hannom, bliffue hart widt hans ord,
oc tage seg ware for menniskens lærdom som er forgen [ge] lig,
Men Guds ord bliffuer ewindelig, Oc gaar mett the noder som
Nu fryder eder alle christene syungis mett.
Ver glad oc fro all Christenhed,
och lader oss alle qwede.
Aff Jesu Christ saa inderlig,
thi han er all wor glæde.
Aff hiertens grundt wy prise hannom alle,
handt haffuer oss løøst aff Adams fald,
Sit liif lod hand thet koste.
Dette er utvetydigt en vise om menneskehedens syndefald for
årsaget ved Adams ulydighed. Adam nævnes i både overskrift
og 1. strofe, begge dele uden forlæg i Luthers tyske salme. Når
dette sammenholdes med udtryk som ’’Hand tenete paa syn
barmhiertighed” str. 4,3 og ”thet er nw tydt att forbarme” str.
5,2, der er let genkendelige fra Bernhards legende, signaleres
det langt klarere end i det tyske forlæg, at salmen handler om
Adams fald og genoprettelsen ved Kristus. Endnu et forhold
peger i retning af at se salmen som en gendigtning af Bernhards
legende om Adam og Eva for Treenighedens domstol. I tyske
salmebøger betegnes Nun freut euch gennem hele reformati
onsårhundredet altid som Martin Luthers, men Luthers navn
figurerer aldrig ved de danske oversættelser! Hvorfor ikke? Den
mest nærliggende forklaring må være, at salmen i sin danske
version har fjernet sig fra alle bindinger til Luthers personlige
troserfaringer under klosterkampen og er blevet den klassiske
salme om menneskehedens fald og genoprettelsen ved Kristus.
I den samtidige og efterfølgende opbyggelseslitteratur finder vi
spor efter Bernhards legende, der muligvis er formidlet af Lu-

thers salme. Hans Thomissøns ligtale over Christian III, 1560,
munder ud i en anråbelse, der i den danske oversættelse fra 1776
s. 458 lyder: ”... Dog bede vi dig ydmygeligen, at du i din Vrede
vil tænke paa Barmhiertighed: forkast os ikke fra dit Ansigt...”. I
Rasmus Hansen Reravius’ førnævnte ”En Ny Bønebog, tilsam
men dragen aff de gamle Lære fædre”, Kbh. 1575, hedder det
bl. 128r (i udgave Kbh. 1606): ”TEnck icke, du alleruenligste
Jesu Christe, paa din strenge Retfærdighed imod din arme Skyl
dener, men tenck paa din store Miskundhed, imod dit arme
Creatur. Tenck icke paa din Vrede, imod den Skyldige...”. I en
ligprædiken over Anne Krabbe, Aarhus 1642, fortælles, at hun
på sit yderste bad, bl. T3v:
O HErre tenck paa din Miskundhed,
oc paa din Godhed from,
som haffuer værit af Evighed,
lad Naade være i din Dom.
En oversættelse af Aufer immensam, deus, aufer iram, der fin
des i Moltke-Cassubes fuldkomne salmebog o. 1685, s. 349,
med overskriften ”En gammel artig Sang” og formentlig skyldes
kansler Christen Thomesen Sehested (1590-1657)45, indledes
sådan:
VEnd fra os O HErre din store Vrede,
lad ey slet hudflenge os Synder lede:
Straff os icke efter fortiente maade,
tænck paa din Naade.
Efter at vi nu har set eksempler på, hvordan den selektive brug
af Bernhards legende om Litigatio Sororum, Søstrenes rådslag
ning, kan føre til fremhævelse af snart det ene, snart det andet
element - snart Treenighedens rolle, snart påmindelsen til den
retfærdige Gud om at tænke på, at han jo også er den barmhjer45 Anders Malling: Dansk Salmehistorie I, Kbh. 1962, s. 18, gengiver en
afvigende version af formentlig samme oversættelse.

tige Gud, snart (hos Hemmingsen) til en variant, hvor Guds
mægtighed (almagt) stilles op over for Guds barmhjertighed,
hvorved teodiceproblemet berøres - skal vi nu fokusere på den
himmelske dialog mellem Faderen og Sønnen.
Den himmelske dialog mellem Faderen og Sønnen
I Bernhards legende findes adskillige samtaler eller orddueller
mellem Guds døtre og mellem Faderen og dørrene, men der
forekommer ikke udtrykkelig nogen samtale mellem den him
melske far og hans søn. Heller ikke Luthers salme giver plads til
en sådan dialog, kun Faderens ord til Sønnen: ”Han talede til
syn kiære søn, thet er nw tydt att forbarme...”, hvad der resul
terer i, at ’’Guds Søn syn fader lydig wor, hand kom til meg paa
iorden...”, altså et svar ikke i ord, men i handling. Da Sønnen
åbner sin mund, er det for at tale til menneskene: ’’Handt bad
oss alle komme til seg, om wy wilde salige wære...” (Dietz 1536
bl. e2v). Men skridtet hen imod dialogen er ikke stort.
Det tages af Paul Gerhardt i passionssalmen Eln Ldmmlein geht
und tragt die Schuld fra 164746. Dialogen forekommer i str. 2-3,
hvor Gud vælger Lammet til soner af synden og siger til Lam
met:
... Geh hin, mein Kind, und nim dich an
Der Kinder, die ich aussgethan
Zur Straaf unn Zornesruthen.
Die Straf ist schwer, Der Zorn ist gross;
Du kanst und solst sie machen loss
Durch Sterben und durch Bluten.
Ja, Vater, ja, von Hertzengrund,
Leg auf, ich wil diss tragen:
Mein wollen hengt an deinen Mund,
46 Citaterne er hentet fra aftrykket i Albert Fischer: Das deutsche evangelische Kirchenlied des 17. Jahrhunderts. Vollendet und herausgegeben von
W. Tiimpel. Dritler Band, Giitersloh 1906. Reprografischer Nachdruck
Hildesheim 1964, Nr. 386.

Mein wiircken ist dein Sagen...
Nu sættes der altså ord på lydigheden. Men man må jo ind
rømme, at dette ikke har ret meget med hverken SI 85 eller
Bernhard at gøre. I Brorsons danske oversættelse fra 1735 bliver
det imidlertid klart, at Brorson benytter Gerhardts tekst frit til
at vedkende sig arven fra Bernhard. Uden om Gerhardt ind
fører Brorson i 1. strofe ’’Adams Kiøn”, dvs. Adams slægt og
knytter derved til den danske tradition, der i overskriften til
Luthers salme henviser til ’’Adams ulydighed” og i 1. strofe (af
VEr glad ocfro alle Christenhed) lader Jesus Christ være den, der
’’haffuer oss løøst aff Adams fald, Sit liifflod hand thet koste”,
Dietz 1536 bl. elv-2r. Brorson bygger videre på ’’Adams Kiøn”
i str. 1,7 ved, igen uden om Gerhardt, at indføje det korrespon
derende ’’Verdens Kiøn” i str. 2,2 og det centrale ord ’’Forløs
nings-Verk” i str. 2,3. Det spørgsmålstegn, der afslutter strofe
2, er også Brorsons fortjeneste og ændrer bemærkelsesværdigt
dialogens karakter fra befaling til bøn.
1. HEr seer jeg da et Lam at gaae.
Og sig til Døden skynder,
Et taalligt Lam, som bærer paa
Aid verdens Sorg og Synder;
til Pine-Bænken staar hans Hue,
Og siger: See, her staaer jeg nu
For Adams Kiøn at stride;
Mand viser alle Piner frem,
Hand svarer, gierne! hvert et Lem
er færdigt til at lide.
2. Det Lam er HErren, stoor og sterk,
Med Verdens Kiøn forbunden,
Som GUD til vor Forløsnings-Verk
Har ene dygtig funden.
Gak hen, min kiære Søn, og liid
For dem som indtil evig Tiid
Min Vrede skulde smage;

Den Straff er grusom ud at staa,
Men Verdens Frelse staar derpaa,
Vilt du dig dem antage?
3. Ja, Fader! ja, af Hiertens-Grund,
Leg paa, jeg vil det taale;
Lad komme kun den bittre Stund,
Jeg drikker denne Skaale...47
Måske er det mere Luthers salme i dansk tradition end Bern
hards legende, der har gjort indtryk på Brorson. Vi møder in
spiration fra Luthers salme også i Brorsons Loven er et helligt
bud, hvor Adams fald beskrives i str. 4, medens Gud i str. 5
trodser sin egen dom og vrede og straf ved ”at tale om sin egen
kiere søn”, jf. Luthers ’’Hand talede til sin kiere Søn”:
4. Dette bud, om kierlighed,
Stod i Adams hierte skrevet,
Blev ved synden sønderrevet,
Da han faldt i døden ned,
Lyst at vilde, kraft at kunde
Holde lovens varetegt,
Sank ved Adams fald til grunde,
For den hele Adams slegt.
5. Da nu hele Verden laa
Under Herrens dom og vrede,
Straffen den var ogsaa rede,
Som der skulde følge paa,
Da begyndte Gud at tale
Om sin egen kiere søn,
Som hans vrede skulde svale,
For det gandske Adams kiøn.48
47 Citeret efter Anders Malling: Dansk Salmehistorie II, Kbh. 1962, s.
197.
48 Citeres efter Anders Malling: Dansk Salmehistorie III, Kbh. 1963, s.

Som skulde paa Jord begynde.
Guds kære søn er nådemidlet, der er trumf over for lovens ret
færdighed. At Gud begynder at tale om sin søn er det samme
som at bringe ham på bane, for Guds ord skaber, hvad det næv
ner. Det er også tanken i Holger Lissners Gud Herrens ord kom
til Abraham^, hvor Gud Herren taler til Abraham, Moses, Esajas og derefter:
Gud Herren talte til sin kære søn,
og Herrens vilje er en opfyldt bøn:
’’Drag ned til menneskers faldne jord,
og bring dem livet i sandheds ord,
for bag ved ørknen ligger det forjættede land.
Ordvalget i 1. linie tyder på inspiration fra Luthers salme. Det
er mere tvivlsomt, om ’’livet i sandheds ord” står i gæld til Bern
hards legende om Guds fire døtre. Guds Søn svarer i handling
og ikke i ord i Lissners salme, og derfor kommer der ingen sam
tale ud af det. Det gør der derimod i Grundtvigs pinsesalme
Apostlerne sad i Jerusalem, hvor den himmelske samtale mellem
Gud-Fader og Vor Frelser går umiddelbart forud for pinseunde
ret, eftersom det ringer for apostlenes øren, fordi der bliver talt
om dem i Himmerig:
1. Apostlerne sad i Jerusalem
Og bied paa Herrens Time,
For Øren da brat det ringed dem,
Som tusinde Klokker kime.
2. Det rørde dem alle saa underlig,
Det var ikke før oplevet,
Der taldes om dem i Himmerig,
Der blev deres Navne skrevet.
3. Der taldes om dem, som Livets Ord
Nu skulde med Kraft forkynde,
Om Himmel-Glæden ved Herrens Bord,
248f.
49 Tillæg til Den Danske Salmebog, Kbh. 1994, nr. 846.

4. Gud-Fader, Han sagde: er det ei Nok
Til Fred og Fryd dernede,
Jeg sender din Kirke en Engleflok
At synge med Folk og bede!
5. Vor Frelser, Han svared: Du veed det bedst,
Hvorfor jeg paa Korset døde,
Det var for en glædelig Pindsefest,
Saa Hjerter og Tunger gløde!
6. Gud-Fader, Han sagde: velan, min Søn!
Skal Hjertet for Himlen brænde,
Livsaanden, som luer hos os iløn,
Maa Ilden paa Jord optænde;
7. Den Aand, som nu kun er min og din,
Vi maae da med Smaafolk dele,
Og skiænke dem lidt af den søde Vin,
Som fryder os i det Hele!50
Det himmelske råd
Bernhards legende om Treenighedens rådslagning og Guds fire
døtre har været et alt for fristende ide-katalog til, at produktive
salmedigtere i bekneb for nye indfaldsvinkler på gammelkendte
dogmatiske begreber har kunnet ignorere det. Thomas Kingo
kunne i alt fald ikke, omend også hans brug deraf har været
kritisk selektiv ligesom Luthers. Sine morgen- og aftensalmer
afslutter Kingo med en forbøn for konge og fædreland. For at
variere disse forbønner er han på jagt efter ideer. Til forbønnen
for fædrelandet i morgensalmen Nu rinder Solen op af Østerlide
betjener han sig af SI 85,10-13:
50 De første syv af i alt tolv strofer, aftrykt i Grundtvigs Sang-Værk, II.
Bind, Kbh. 1946, No. 92, jf. DDS 239/282.

Lad Landet deyligt staa
Af Frugt og Grøde,
Lad Sandhed fremgang faa
Og Rætten møde...51
idet Kingo her skildrer ordenssamfundet og derfor lader sand
hed og ret parre sig. I det verdslige regimente går sandhed og ret
hånd i hånd, ligesom Retfærdighed og Sandhed i Trefoldighe
dens himmelske retssag optræder sammen som anklagere. Det
bliver først evangelium, når Miskundhed og Sandhed mødes,
og Retfærd og Fred kysser hinanden. Dette er Kingo fuldtud
vidende om, hvilket fremgår af hans brug af Bernhards legende
om Guds rådslagning i passionssalmen O store Gud, din Kierlig
hed, hvor mindelser om legenden - kursiveret af mig - dukker
op i str. 2 og 5-7:
2. Du søde JEsu, tog dig paa,
Udi Guds Raad, at vilde
For Verdens Synd i Borgen gaa,
Din Fader at formilde,
Saa aid dend Straf og Pligt og Bood
Gud vilde os tilregne,
Dend paa dit Regenskab du lod,
Til fuld betalning, tegne.
5. Guds Vredes Ild paa Siælen dig
Med Helved-Angist brendte,
Paa Legemet ælendelig
Dig alle Plager skiendte,
Du maatte Guds Retfærdighed
Til pricke fyldist giøre,
51 Thomas Kingo, Samlede Skrifter, III, Kbh. 1975, s. 87. Strofen findes
i DDS 1953 nr. 749 Din kirke, gode Gud, men har ikke fundet plads i
DDS 2002. Ved dr. Erik Dals begravelse fra Frederiksberg Kirke den 7.
november 2006 havde Erik Dal som slutsalme i kirken selv valgt DDS 749
str. 3-4 — en stærk og god begravelsessalme!

At os med Gud i ævighed,
Du der med kunde føre.
6. Saa har Du ved din Piine hent
Os fra aid Helved-Vaade,
Og for os ved dit Blood fortient
Barmhiertighed og Naade,
Som hen til alle strecker sig,
Der vil fra Synden vende,
Og udi Troen favne dig
Til deris sidste Ende.
7. Min Siæl vær derfor frisk og fro,
Blif fuld af Himmel-glæde,
Du kand i fuld Tilliid og Tro
Nu for Guds Ansigt træde,
Thi JEsus ved sit Korses Blood
Har Fred med Ham oprettet,
Og i dend dyrebare Flood
Er aid din Synd aftvettet.52
Af Guds fire egenskaber fra SI 85,11 er kun de tre repræsente
ret i Kingos passionssalme. Men Bernhards legende har poten
tiale til salmer, hvor Guds fire døtre træder helt i baggrunden,
og scenen overtages af Gud Herren selv. Det gælder således
Grundtvigs Gud Herren saae til Jorden ned, der fremkom i Prø
veheftet fra 1845, og hvor fokus sættes på legendens afslutning,
BL 13,4-6, hvor en eftersøgning iværksættes på hele jordens
kreds for at finde den uskyldige og rene, som er villig til at dø af
kærlighed. Det er min påstand, at denne salme henter sin væ
sentlige inspiration fra Bernhard, hvorfor salmen — med mine
kursiveringer - skal gengives i sin helhed:
1. Gud Herren saae til Jorden ned,
Fra høie Himmel-Sale,
52 Thomas Kingo Samlede Skrifter V, Kbh. 1975, s. 86-88. Jf. DDS
176/205.

Og ledte om Retfærdighed,
Paa Bjerge og i Dale;
Men trindt paa Jord ei fandtes Een
For Gud uskyldig, hjertereen,
Af Verden ubesmittet.
2. Thi stod jeg som en Synder her,
Min Skaber, for dit Øie,
Om end for Verden, reen og skiær,
Jeg turde mig ophøie;
Men ak, jeg veed ei heller Tal
Paa mine Feil og mine Fald,
De dunkle med de klare!
3. Men Du vil ingen Synders Død,
Og Raad har Du udgrundet,
Derfor det over Jorden lød:
Den Rene Jeg harfundet.
Det er min Søn, men dog en Mand,
Og blive skal for Mig som han
Enhver som troer paa Sønnen!
4. Nu Jesu Tro er al min Trøst,
Dog er din store Naade,
Som Du i Jesu Navn gav Røst,
For Syndere en Gaade,
Saa lukke maa med Flid jeg tit
For Verdens Klarhed Øie mit,
Naar Hjertet skal husvales.
3. O Du, som skabde Hjerte mit,
Det dybe, underfulde,
O dan det efter Hjerte dit,
Til Himmel-Speil i Mulde,
Saa jeg langt meer end selv jeg veed,

Kan lære af din Kiærlighed
Om Naadens rige Fylde!
6. Da skal jeg ret, med Aandens Sands,
I Lyset fra det Høie,
Faae Syn paa Støvets Himmelglands
I Jesu Chrisd Øie,
Og finde min Retfærdighed,
Som afdin dybe Kiærlighed
I ham til mig udspringer!
7. Naar da, som Vinden Skyer blaa,
Din Aande blidt mig driver,
Da skal mit Hjerte godt forstaae,
Hvordan Du Synd tilgiver,
Og i det samme Jesu Navn,
Som raader Bod paa alle Savn,
Skal Salighed jeg finde!53
Det er altså ikke de ringeste, men nogle af vore bedste salmer,
der har hentet inspiration fra legenden om det himmelske råd.
For at sætte trumf på denne påstand vil jeg til sidst citere første
og tiende strofe af Grundtvigs Vor Herre! til Diq maa jeg tye, jf.
DDS 519/632 str. 1 og 6/7:
Vor Herre! til Dig maa jeg tye,
For stærke er Fienderne mine,
De tænke at høit over Sky
Du ændser ei Tienerne dine;
Du ei os forstaaer
Ei heller formaaer
At løse af Angest og Pine!
Vor Herre! ja nu er Du nær,
______ Det kan vi paa Trøsten fornemme,
53 Grundtvigs Sang-Værk, IV. Bind, Kbh. 1949, No. 78. Jf. DDS
434/493.

Men undervejs i salmen (str. 5) fatter den bundne Adam håb
til Dommeren, der er omkranset af engle, jf. Lucius’ træsnit:
Guds Søn er dog sandelig Du,
Og Himmelens Hær Dig omringer,
At løse vort Baand
Saa godt som Guds Haand
Formaaer den Almægtiges Finger.
Den almægtiges finger spiller også en rolle i Bernhards legende,
idet nemlig Dommeren løser den gordiske knude i striden mel
lem Retfærdighed og Sandhed, da han med sin finger skriver
de forløsende ord i sandet, BL 12,lf.
Figur 5. På dette maleri på Nationalmuseet i Helsingfors (inv. nr.
5730:16) lyder Misericordias replik: ”0 Herre når tu wredigas så
tdnckpå tina barmhertighet".

Og med Dig er Himmelens Hær,
For os alle Englene stemme
I Himmelens Raad
Til Glæde for Graad;
Vort Hierte! hvi vil Du dig græmme?54
Billederne i disse vers finder deres forklaring i Jacob Lucius’
træsnit (fig. 1) med den himmelske rådslagning. Adam og Eva
er i deres nøgne elendighed af en skrydende og sejrsikker djæ
vel slæbt lænkede hen foran deres dommere. Deres fjende Djæ
velen og hele hans slæng, der ses i Helvedes afgrund forneden
til højre, er stærke og tænker, at Herren, højt hævet over skyen,
der tydeligt ses på træsnittet , ikke i sin Himmel vil ænse det
faldne menneske og gøre mine til at løse ham af angst og pine.
Anklagerne Retfærdighed og Sandhed til højre i billedet hører
også til Adams stærke fjender.

54 Citeret fra Dansk Kirketidende No. 46, 1869, s. 723, hvor salmen er
aftrykt med overskriften ’’Herrens Huns”.

Afklaringen i Grundtvigs salme kommer i strofe 10, hvor fri
findelsen har fundet sted. Nu er fjenderne, Djævelen og hans
slæng, ude af billedet. Adam og Eva, løst fra deres lænker, er i
den syvende himmel, over skyerne, og står ansigt til ansigt med
den dommer, der tillige er Frelseren. Og her går fortolkerne
galt i byen, hvis de ikke deler Grundtvigs kendskab til Bern
hards legende.
Uffe Hansen har om denne strofe skrevet55, at ”den Almægtige
er ikke ene om at udføre sine beslutninger. Som den enevæl
dige danske konge havde sammenkaldt stænderforsamlingerne
(1834) til at give sig råd om rigets anliggender, sådan holder
vor Herre råd med sine engle om hvad der skal ske med os.
Og de stemmer allesammen for, at vi skal have glæde i stedet
for gråd, så hvorfor skulle vi græmme os”. Denne tolkning,
der ikke særlig overbevisende må ty til englefattige stænder
forsamlinger som referencegruppe, citeres med tilslutning af
både Anders Malling og Helge Dahn56, idet den sidste dog er
kommet i tvivl og i sit eget eksemplar af Salmehåndbogen har
55 Uffe Hansen: Grundtvigs Salmedigtning. Dens Historie og Indhold,
II, Kbh. 1951, s. 79-82.
56 Anders Malling: Dansk Salmehistorie V, Kbh. 1966, s. 181; Helge
Dahn: Salmehåndbog, Kbh. 1968, s. 358.

denne håndskrevne tilføjelse: ’’Naturligere er dog vel ’’stemme”
et udtryk for at englene løfter deres stemmer til lovsang.”
Det turde imidlertid ud fra nærværende gennemgang
være indlysende, at Grundtvig har haft det himmelske råd i
Bernhards legende i tankerne. Her spiller englene en vigtig
rolle. De myldrer frem på skyerne i Lucius’ træsnit. Da Gud
beslutter at udvide dommerpanelet, da ’’kommer de himmel
ske sendebud ilende, og da de så menneskenes elendighed og
grusomme lidelse - som profeten siger: da ’’græd fredens engle
bittert” (Es 33,7). Hvem skulle nemlig mere trofast end fredens
engle søge og hige efter, hvad der tjener til fred?”, BL 10,6-10.
Det er også en af keruberne, der foreslår at sende bud til den
vise Salomon = Kristus, ”for til ham er al rettergang overgivet”,
BL 11,1-3. Også Gabriel er til stede i rådet, BL 14,10, og da
kongen endelig er født på jorden, synger englenes kor ’’Fred på
jorden for mennesker af god vilje”, BL l4,20f. Englene er hos
Bernhard menneskene venligt stemt og stemmer i Himmelens
råd for, at nåde skal gå for ret. Reaktionen på frifindelsesdom
men er hos det faldne menneske glæde, hvor der før var gråd:
”Til Glæde for Graad”. Hvorfor skal vi da ikke også være glade?
Grundtvig lader sin salme munde ud i den samme befriede
glæde, som også præger afslutningen af Bernhards legende, BL
14,34-37. Grundtvig forholder sig til denne, ligesom vore an
dre salmedigtere har gjort før ham: Lader sig inspirere og låner,
i det omfang der er brug for det, elementer fra den middelal
derlige legende om den himmelske rådslagning og indlemmer
dem frit og selvstændigt i en ny sang for Herren.
Om Jens Lyster - se side 126.
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Bernhard af Clairvaux
Første prædiken på Marias bebudelsesdag over SI. 85,10-11:
”For at herlighed kan tage bolig på vor jord”
Oversættelse ved Svend T. Vestergaard
”For at herlighed kan tage bolig på vor jord, er barmhjertighed
og sandhed gået hinanden i møde, retfærdighed og fred har kys
set hinanden”. Dette er vor herlighed, siger apostlen, vor samvit
tigheds vidnesbyrd (2 Kor 1,12). Rigtignok ikke sådan et vid
nesbyrd, som den hovmodige farisæer havde, da han med sin
forførte og forførende tankegang fremførte sit vidnesbyrd om sig
selv (Luk 18,1 If), og hans vidnesbyrd ikke var sandt; men kun
sandt er det, når Anden selv vidner sammen med vor ånd. Derfor
består dette vidnesbyrd i tre ting, tror jeg. Det er nemlig nødven
digt først af alt at tro, at du ikke kan have syndernes forladelse
undtagen ved Guds tilgivelse; dernæst at du intet yderligere for
mår af god gerning, uden at han selv giver dig også det, endelig at
det evige liv kan du ikke ved gerninger gøre dig fortjent til, uden
at også dette gives dig af nåde. Hvem kan nemlig gøre den ren,
der er undfanget ved uren sæd undtagen den, som selv er ren (Job
14,4). I alt fald hvad der er gjort, kan ikke gøres ugjort; dog hvis
nogen selv ikke tilregner sig noget, vil det være, som om det ikke
har været. Hvad profeten også siger med henblik herpå: ’’Salig
den mand, hvem Herren ikke tilregner synd” (SI 32,2). Hvad
også gode gerninger angår, står det simpelthen fast, at ingen har
dem af sig selv. Thi hvis den menneskelige natur hidtil ikke har
kunnet stå urørt, hvor meget mindre vil den kunne genrejse sig
ved egen kraft, efter at den er fordærvet. Thi det er sikkert, at
alt styrer imod sin oprindelse. Således står det også fast, at hvis
vi, som jo er skabt af intet, overlades til os selv, vil vi altid være
tilbøjelige til synden, som er intethed.

2. Nu ved vi jo om det evige liv, at denne tidsalders lidel
ser ikke kan sammenlignes med den fremtidige herlighed (Rom
8,18), ikke engang om så én udholdt dem alle. Og heller ikke
er menneskers fortjenester sådan, at det evige liv af den grund
tilkommer dem retmæssigt, eller at Gud begik en uret, hvis han
ikke gav dem det. Det ville jo være at fortie, at alle fortjenester er
Guds gaver, og mennesket således på grund af dem er mere skyld
ner over for Gud, end Gud er skyldner over for mennesket; hvad
er alle fortjenester i forhold til sådan herlighed? Endelig: Hvem
er bedre end den profet, hvem Herren selv giver et så strålende
vidnesbyrd, idet han siger: ”Jeg har fundet en mand efter mit
hjerte” (ApG 13,22). Og dog måtte også han sige til Gud: ”Gå
ikke i rette med din tjener” (SI 143,2). Lad således ingen forføre
sig selv; thi hvis han vil tænke ret, vil han uden tvivl finde, at han
ikke med ti tusinde kan møde den, der kommer imod ham med
tyve tusinde (Luk 14,31).
3. Men det, som vi nu har sagt, er slet ikke fyldestgø
rende, men skal snarere anses for en begyndelse og troens grund.
Derfor hvis du tror, at dine synder ikke kan udslettes undtagen af
ham, mod hvem du alene har syndet, og over hvem ingen synd er
kommet, så handler du ret; men føj dertil, at du også tror dette,
at just ved ham tilgives dine synder. Dette er det vidnesbyrd,
som Helligånden giver i vort hjerte, nemlig: Dine synder er dig
forladt (Matt 9,2). Således mener nemlig apostlen, at mennesket
retfærdiggøres af nåde ved tro (Rom 3,28). Og således også hvad
angår fortjenester; hvis du tror, at de ikke kan haves uden ved
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ham, så er det ikke tilstrækkeligt, førend sandhedens ånd ræk
ker dig det vidnesbyrd, at dem har du ved ham. Således skal du
også mene om det evige liv, at sandhedens ånds vidnesbyrd er
nødvendigt, og dertil vil du nå ved Guds gave. Thi selv tilgiver
han synder, selv giver han fortjenester, og alligevel giver han
belønninger.
4. Fremdeles er disse vidnesbyrd i rigt mål gjort trovær
dige (SI 93,5). Thi om syndernes forladelse fastholder jeg rigtig
nok den stærkeste begrundelse: Herrens lidelse. Hans blods røst
er nemlig meget stærkere end Abels blods røst, da det i de ud
valgtes hjerter udråber tilgivelse for alle synder. ”Han blev nem
lig overgivet for vore synder” (Rom 4,25), og det er utvivlsomt,
at hans død er stærkere og mere virkningsfuld til det gode end
vore synder til det onde. Og hvad angår gode gerninger, er den
stærke begrundelse for mig ikke desto mindre hans opstandelse,
thi ”han blev oprejst for vor retfærdigheds skyld” (Rom 4,25).
Fremdeles angående håb om belønninger er hans vidnesbyrd
himmelfarten, thi han opfor for vor herliggørelses skyld. Disse
tre ting læser du i Davids salmer, hvor profeten siger: ’’Salig den
mand, hvem Herren ikke tilregner synd” (SI 32,2); og et andet
sted: ’’Salig den mand, hvis hjælp kommer fra dig” (SI 84,6);
ligeledes et andet sted: ’Salig den, hvem du har udvalgt og op
højet, han skal bo i dine forgårde” (SI 65,5). Dette er den sande
herlighed, den iboende herlighed, thi den er fra ham, som ved
troen bor i vore hjerter. Men Adams børn, som stræbte efter
gensidig herlighed, ville ikke have den herlighed, som er fra
Gud alene, og da de således higede efter den forgængelige ydre
herlighed, havde de rigtignok herlighed i andres øjne, men ikke
herlighed i sig selv.
5. Vil du nu vide, hvorfra den herlighed er, der bor i
mennesket? Jeg siger det kort, fordi det mest drejer sig om hem
meligheder. Thi også disse ting for sig havde jeg sat mig for at
undersøge i hine profetiske ord. Den pågældende apostolske
forkyndelse om den indre herlighed og om samvittighedens
vidnesbyrd drejede sig især om moralske forhold. Således ’’tager
altså denne herlighed bolig her på vor jord”, hvis ’’barmhjertig

hed og sandhed går hinanden i møde, og retfærdighed og fred
kysser hinanden”. Men når det nu er nødvendigt, at vor beken
delses sandhed møder den forud kommende barmhjertighed, så
lad os også om det øvrige følge hellighed og fred, uden hvilke
ingen kan se Gud (Hebr 12,14). Thi når nogen anfægtes, så er
allerede barmhjertigheden nået frem til ham; men det vil ikke
ske, førend bekendelsens sandhed møder ham. ”Jeg har syn
det mod Herren”, siger David selv til profeten Natan (2 Sam
12,13), da han anklages for hor og mord. Men ’’Herren har fjer
net din synd fra dig”, siger profeten. Naturligvis ”gik barmhjer
tighed og sandhed hinanden i møde”, og det just for at du skal
afholde dig fra det onde. Men for nu at gøre det gode skal du
lovsynge med pauker og med dans (SI 150,4), for at dødelsen af
dit kød ligesom bodens frugter og retfærdige gerninger kan ske
i enhed og harmoni — thi ’’Andens enhed er fuldkommenhe
dens bånd” (Kol 3,14) — men bøj ikke af hverken til højre eller
venstre. Thi der er nogen, hvis højre er en urettens højre. Hin
farisæer, som vi ovenfor erindrede, var ikke som de andre men
nesker (Luk 18,11), og selv gav han, som vi sagde, sig selv et
vidnesbyrd, men det var ikke sandt. Ganske vist kan jo enhver, i
hvem ’’barmhjertighed og sandhed er gået hinanden i møde, og
i hvem retfærd og fred har kysset hinanden”, sagtens prale deraf;
men man skal rose sig i ham, som giver sig selv vidnesbyrd - vel
at mærke i sandhedens ånd.
6. ’’For at herligheden kan tage bolig på vor jord, skal
barmhjertighed og sandhed gå hinanden i møde, retfærd og fred
kysse hinanden”(SI 85,1 Of). Hvis Faderens ære er en viis søn
(Ordsp 13,1?)- ingen er jo visere end visdommen selv -, så skal
sandelig Faderens ære være Kristus, Guds styrke og Guds vis
dom (1 Kor 1,24). Da det jo mange gange og på mange måder
var blevet forkyndt ved profeterne (Hebr 1,1) om ham, at han
skulle blive set på jorden og færdes blandt mennesker, hvordan
det nu skulle ske, og det endelig var blevet opfyldt, hvad der
om ham var blevet sagt af alle profeters mund, så vil herlighed
tage bolig på vor jord, siger Salmisten i disse vers. Som ville han
ligefrem sige ”for at Ordet skulle blive kød og tage bolig iblandt

os”(Joh 1,14), ”er barmhjertighed og sandhed gået hinanden
i møde, retfærd og fred har kysset hinanden”. Stor er denne
hemmelighed, brødre, og den bør undersøges nøje, hvis da ikke
både forståelsens hemmelighed og også selve forståelsen skulle
fattes ord. Jeg siger forsigtigt, hvad jeg mener, for muligvis at
give anledning til en visere. Det bæres mig for, mine elskede,
som så jeg - iklædt disse dyder - det første menneske fra selve
skabelsens begyndelse og som profeten husker: iført frelsens
klædebon (Es 61,10). Thi i disse fire dyder beror frelsens urør
lighed, og ikke uden alle disse kan frelsen bestå, hvis de skilles
fra hinanden. Mennesket havde altså modtaget barmhjertighed
som en vogter og tjenerinde, som selv skulle gå foran og følge
ham, også selv beskytte og bevare ham overalt. Du ser, hvilken
amme Gud gav sin pusling, hvilken tjenerinde han gav det just
frembragte menneske. Men for ham var også en opdrager nød
vendig, da han jo var en ny og fornuftbegavet skabning, for at
han ikke skulle bevogtes som et dyr, men opdrages som et barn.
Til denne opdragergerning kunne ingen findes mere egnet end
Sandheden selv, som engang skulle lede ham frem til forståelse
af hele sandheden. For at man ikke skulle få den opfattelse, at
Adam skulle være viis med henblik på at gøre det onde (Jer
4,22), og at han ikke skulle synde, idet han ganske vist kender
det gode, men bare ikke gør det, modtog han også retfærdighe
den, hvormed der skulle regeres. Men hertil føjede Skaberens
velsignede hånd freden til at vederkvæges og glædes ved; tilmed
en dobbelt fred, for at der ikke indadtil skulle herske kampe
og udadtil ængstelser, det vil sige, for at kødet ikke skal begære
imod ånden og heller ikke nogen skabning være ham til skræk.
Thi han tildelte frit alle de vilde dyr navne, og selv slangen turde
kun angribe ham med list og dristede sig ikke dertil med vold.
Hvad manglede han da? Blev han ikke vogtet af barmhjertighe
den, belært af sandheden, styret af retfærdigheden og vederkvæ
get af freden?
7. Men ak! dette menneske drog, til megen fordærv og
uforstand for sig selv, ned fra Jerusalem til Jeriko. Han faldt
iblandt røvere, af hvem han, som man læser, først og fremmest

blev udplyndret (Luk 10,30). Er han måske ikke udplyndret,
der ved Herrens komme klager over at være nøgen? Men han
kunne ikke atter påklædes eller modtage sine røvede klæder,
uden at Kristus mistede sine. Thi ligesom han ikke kunne levendegøres i sjælen uden Kristi legemlige døds mellemkomst,
således kunne han heller ikke iklædes påny, uden at Kristus blev
plyndret. Og se, om ikke på grund af disse fire dele af klædnin
gen, som det første og gamle menneske havde mistet, også det
andet og nye menneskes klædning måtte deles i lige så mange
stykker. Men måske søger du også den usammensyede kjortel,
som ikke deles, men erhverves ved lodtrækning? Jeg tror, det
er et guddommeligt billede, som ikke kan deles eller rives itu,
fordi det ikke er påsyet, men indplantet og indsat i selve natu
ren. I Guds billede og efter hans lignelse er mennesket nemlig
skabt, og således besidder han i billedligheden en frihed til at
beslutte sig. I Guds lignelse besidder han dyderne. Ganske vist
gik lignelsen tabt, men ”i billedligheden går mennesket gen
nem livet” (SI 39,7). Billedet vil naturligvis selv kunne brænde
i Helvede, men ikke udslettes. Det kan altså ikke brydes itu,
men nok gå videre. Og hvorhen sjælen end når, vil det samtidig
selv være med den. Ikke således med lignelsen. Enten bliver den
i det gode eller, hvis sjælen synder, forandres den ynkeligt til
lighed med de umælende dyr.
8. Men fordi vi har sagt, at mennesket var berøvet de
fire dyder, må vi følge det op og forklare, på hvilken måde hver
af dem blev ham frarøvet. Mennesket ødelagde retfærdigheden,
da Eva adlød slangens og Adam kvindens røst frem for Guds.
Dog var der noget tilbage, som de kunne forstå, og det indgav
Herren dem i deres sind; men også dette forkastede de og for
faldt til ondskabens ord for at undskylde undskyldningerne for
synderne. Thi den første andel i retfærdigheden består nemlig i
ikke at synde. Den anden andel i ved bod at fordømme synden.
Eva mistede også barmhjertigheden, da hun flammede således
op i sit begær, at hun ikke skånede hverken sig selv eller sin mand
eller fremtidige børn, idet hun samtidig prisgav dem alle til en
frygtelig forbandelse og dødens nødvendighed. Adam skjulte

sig bag kvinden for den guddommelige vrede. Det var på grund
af hende, han havde syndet. Det var, som om han bag hendes
ryg ville undgå pilen. Kvinden så, at træet var smukt at skue
og sødt at spise, og af slangen havde hun hørt, at de ville blive
ligesom guder. ”Den trefoldige tråd brister vanskeligt” (Præd
4,12), dvs. nyfigenhedens, vellystens og forfængelighedens tråd.
Kun disse ting har verden: Kødets begær, øjnenes begær og li
vets hovmod. Bortrevet og bortlokket af disse laster forkastede
den grusomme moder al barmhjertighed. Således ynkedes også
Adam dårligt nok over kvinden, for at han kunne synde med
hende, og han ville ikke ynkes ret over hende og tage hendes
straf på sig. Berøvet sandheden var også kvinden, først rigtig
nok ved ondt at fordreje, hvad hun havde hørt: ”Du skal dø” (1
Mos 2,17), idet hun sagde: ’’Ellers kunne vi måske dø” (1 Mos
3,3), endelig da hun troede slangen, som aldeles fornægtede og
forsikrede: ”1 skal slet ikke dø” (1 Mos 3,4). Berøvet sandheden
blev Adam, da han skammede sig ved at bekende den, idet han
viste figenbladene frem. Som det hedder: ”Den, som skammer
sig ved mig over for mennesker, ham vil jeg skamme mig ved
over for min fader” (Luk 9,26). Også freden mistede de, for
”de gudløse har ingen fred, siger Herren” (Es 48,22). Mon de
ikke havde følt denne fjendtlige lov i deres lemmer (Rom 7,23),
da de begyndte at blues ved deres nøgenhed? ”Jeg blev bange”,
sagde han, ’’fordi jeg var nøgen” (1 Mos 3,10). Ikke således, du
usalige, ikke således frygtede du kort forinden! Da søgte du ikke
efter figenblade, men lod simpelthen dit legeme være nøgent.
9. Deraf (for nu at gå ind på profetens egen lignelse,
hvor han omtalte, at de havde mødt hinanden og var blevet
forsonet med et kys) synes rigtignok en voldsom kappestrid op
stået mellem dyderne. Medens Sandheden og Retfærdigheden
plagede den ulykkelige, dømte Freden og Barmhjertigheden,
der var blottet for denne nidkærhed, at han snarere skulle skånes. Disse to stod naturligvis enigt sammen, ligeså de to først
nævnte. Deraf kom det, at - da de førstnævnte fremturede i
deres hævn og både her og dér plagede synderen og oven i de
nærværende plager truede med en kommende straf — de andre

gik Faderen til hjerte, idet de vendte tilbage til Herren, som var
deres ophav (Præd 12,7). Han alene tænkte fredens tanker (Jer
29,11), skønt alt ellers syntes fuldt af bedrøvelse. Da nu Freden
ikke nølede, undte Barmhjertigheden ham ikke ro, men med en
from hvisken bankede de på det fædrene hjerte og sagde: ”Vil
Gud forkaste for evigt? Vil han ikke mere være nådig som hidtil?
Mon Gud vil glemme at være barmhjertig? Eller vil han lukke
sin barmhjertighed inde i sin vrede?” (SI 77,8.10). Og selv om
barmhjertighedens fader længe og meget har syntes at skjule sig,
for at han kunne tilfredsstille Retfærdighedens og Sandhedens
nidkærhed, blev de bønfaldendes påtrængenhed dog ikke uden
frugt, men bønhørtes i rette tid.
10. Måske kan et sådant svar være givet til de anråbende:
’’Hvor længe vil jeres bønner fortsætte? Jeg må også tage hen
syn til jeres søstre Retfærdighed og Sandhed, som I ser udrustet
til at skabe befrielse blandt folkeslagene (SI 149,7). Lad dem
blive kaldet, lad dem komme, og lad os sammen forhandle om
denne sag”. Altså ilede de himmelske sendebud afsted, og da de
så menneskenes elendighed og grusomme lidelse, da ’’græd fre
dens engle bittert” (Es 33,7), som profeten siger. Hvem skulle
nemlig mere trofast end fredens engle søge og hige efter, hvad
der tjener til fred? Efter en fælles overvejelse mødte Sandheden
virkelig op til den fastsatte dag, men steg kun op til skyerne,
endnu ikke ganske strålende, men dunkel og sløret af sin vre
des nidkærhed. Og således skete det, som vi læser hos profeten:
’’Herre, i Himlen er din barmhjertighed, og din sandhed når
indtil skyerne” (SI 36,6). Og i midten tronede lysenes fader og
talte til begge parter, hvad han anså for gavnligst. Hvem mener
du har fortjent at deltage i denne samtale og vil give os det til
kende? Hvem har hørt og vil fortælle? Måske var det usigelige
ord, som et menneske ikke må udtale (2 Kor 12,4)? Hovedsagen
i hele striden synes at have været denne: ”Den fornuftbegavede
skabning trænger til barmhjertighed”, sagde Barmhjertighed,
”thi den er gjort elendig og meget ynkværdig. Tiden er kommet
til at forbarme sig over den, da (vredens) tid allerede er kom
met til ende (SI 102,14). Herimod sagde Sandheden: ”Man bør

opfylde det ord, som du har talt, Herre. Det er nødvendigt,
at den hele Adam dør med alle, som var i ham på den dag, da
han i sin forsyndelse smagte det forbudte æble”. ’’Hvorfor dog”,
siger Barmhjertighed, ’’hvorfor har du skabt mig, fader, når jeg
hurtigt igen skal forgå?” Sandheden selv ved jo, at din barm
hjertighed er gået til grunde og er intet, hvis du ingensinde vil
forbarme dig”. På lignende måde talte også hun fra det modsat
te hold: ’’Hvem er vel uvidende om, at hvis synderen unddrager
sig den forudsagte dødsdom, så er den ophørt, og din sandhed
vil ikke forblive i evighed (SI 119,890?”
11. Men se, en af keruberne foreslår nu, at de sendes til
Salomon, ’’fordi til Sønnen”, siger hun, ”er al rettergang over
givet” (Joh 5,22). I hans påsyn ”gik Barmhjertighed og Sand
hed hinanden i møde”, idet de gentog de samme klager, som
vi ovenfor har omtalt. ”Jeg tilstår”, sagde Sandhed, ”at Barm
hjertighed har en god nidkærhed, havde det blot været med
forstand! Men hvordan dømmer hun, at synderen snarere end
søsteren skal skånes?” — ”Men du”, siger Barmhjertighed, ”du
skåner ingen af dem, men raser med en sådan vrede mod syn
deren, at du også rammer søsteren tillige med ham. Hvad ondt
har jeg fortjent? Hvis du har noget imod mig, så sig mig det;
men hvis ikke, hvorfor forfølger du mig så?” Der blev en geval
dig strid, brødre, og en alt for indviklet diskussion. Hvem ville
ikke her sige: ”Det havde været godt for os, om dette menneske
aldrig var blevet født (Matt 26,24)?” Sådan var det, mine elske
de, netop sådan: det var ikke til at se, hvorledes Barmhjertighed
og Sandhed begge kunne reddes. Og da Sandheden samtidig
tilføjede, at hvad der var forbrudt mod hende ville falde tilbage
på Dommeren selv, idet hun sagde, at det for alt i verden skulle
undgås, at Faderens ord blev til skamme, for at ikke det levende
og virksomme ord ved enhver anledning fremover skulle blive
kraftesløst, så sagde Freden: ’’Skån os, be'r jeg, skån os for den
slags ord, sådan strid sømmer sig ikke for os. For dyderne er
kappestrid uværdig”.
12. Da bøjede Dommeren sig frem og gav sig til at
skrive med en finger på jorden (Joh 8,6). Og de skrevne ord var

dem, som Freden oplæste i alles påhør — da hun jo sad nærmest.
Det ene udsagn lød: ”Det er ude med mig, hvis ikke Adam
dør”. Det andet udsagn var: ”Det er ude med mig, hvis han
ikke finder barmhjertighed. Lad da den gode død indtræde, så
får enhver af dem, hvad hun beder om”. Alle forbløffedes over
visdommens ord og den måde, som han bilagde striden på og
udtalte sin dom. Det blev jo klart, at der ikke var nogen an
ledning til klage, da nu det kunne ske, som enhver havde bedt
om, både at Adam døde, og at han fandt barmhjertighed. ”Men
hvordan kan det ske?”, spurgte de. ’’Døden er grusom og bitter,
døden er frygtelig og afskrækkende blot at høre om. På hvilken
måde kan det gode ske fyldest?” Men han svarede: ’’Døden er
for syndere det værste (SI 34,22), men kostelig kan de helliges
død være (SI 116,15). Er døden ikke kostelig, når den er døren
til livet og porten til herligheden?” ”Jo, det er den”, sagde de.
”Men hvordan sker det?” ”Det kan ske”, svarede Dommeren,
’’hvis én dør af kærlighed, som altså ikke er døden skyldig. Thi
døden kan jo ikke fastholde en uskyldig, men vil, som Skriften
siger, blive gennemboret af Livjatans kæbe (Job 40,24-26), den
skillende væg skal rives ned, og opløst bliver det store kaos, som
er befæstet mellem døden og livet. Naturligvis er kærligheden
stærk som døden, ja endnu stærkere end døden, hvis den stærke
trænger ind i hans forgård, binder ham og røver hans ejendele
(Matt 12,29), men den gør også, når han er overvundet, havets
dyb til en vej, så de befriede kan gå over” (Es 51,10).
13. God syntes denne tale, ja, troværdig og al modta
gelse værd (1 Tim 1,15). Men hvor vil denne uskyldige kunne
findes, som vil dø ikke af skyldighed, ikke på grund af ond ger
ning, men af egen fri vilje? Sandheden gennemvandrer jordens
kreds, men der er ’’ingen ren blandt de urene, end ikke et barn,
hvis liv er en dag gammelt på jorden” (Job 14,4). Barmhjer
tigheden gennemvandrer imedens hele Himlen, og selv blandt
engle finder den, jeg vil ikke sige forvrængning, men en for
lille kærlighed. Naturligvis skyldtes denne sejr en anden, der
havde større kærlighed end nogen, så han satte sin sjæl ind for
de unyttige og uværdige tjenere. Thi skønt han selv ikke kalder

os tjenere (Joh 15,15), udtrykker selve dette en umådelig kær
lighed og værdighed. Og vi, selvom vi gjorde alt, hvad der var os
befalet, hvad andet skulle vi sige, end at vi er unyttige tjenere?
Men hvem ville driste sig til at henvende sig til ham derom?
Sandhed og Barmhjertighed vender tilbage på den fastsatte dag,
fulde af ængstelse over ikke at have fundet, hvad de søgte.
14. Men så trøstede Freden dem hver for sig og sagde:
”1 véd og forstår ikke noget (Joh ll,49f). Der er ingen, som
gør dette gode, end ikke en eneste (SI 14,1; 53,4). Den, som
har givet rådet, skal yde hjælpen”. Kongen forstod, hvad han
talte, og han sagde: ”Jeg angrer, at jeg skabte mennesket (1
Mos 6,7). Straffen”, sagde han, ’’rammer mig. Det påhviler mig
at tage straffen på mig, at yde angeren for det menneske, jeg
skabte”. Altså sagde han: ”Se, jeg kommer” (Hebr 10,7). Thi
’’denne kalk kan ikke gå forbi, uden at jeg drikker den” (Matt
26,42). Og straks da Gabriel er kommet til, siger han: ”Gå og
sig til Sions datter: Se, din konge” (Zak 9,9; Matt 21,5). Han
ilede og sagde: ’’Bered dit kammer, Sion, og modtag kongen”.
Fremdeles kom Barmhjertighed og Sandhed kongens komme i
forkøbet, som der står skrevet: ’’Barmhjertighed og sandhed går
foran dig” (SI 89,15). Retfærdigheden stiller tronen frem, som
det hedder: ’’Retfærdighed og ret er din trones grundvold” (SI
89,15). Der kommer Freden med kongen, for at profeten må
findes sandfærdig (Sir 36,18), som siger: ’’Fred skal der være i
vort land, når han kommer” (Mika 5,5). Derfor sang engle
nes kor, da kongen var født: ’’Fred på jorden for mennesker af
god vilje” (Luk 2,14). Men også dengang har retfærdighed og
fred kysset hinanden. Hidtil havde de syntes at være ikke så
lidt uenige. Thi den første havde, hvis der gaves retfærdighed
af lov, ikke kys, men snarere brod, idet hun fremturede med
frygt mere end hun fremkaldte kærlighed. Men heller ikke den
anden bragte forsoning, således som hun nu har, hvad der af tro
kendes som retfærdighed. Hvad var da endelig grunden til, at
hverken Abraham eller Moses eller de andre retfærdige i hin tid
ved deres bortgang kunne opnå den velsignede evige fred eller gå
ind i fredens rige? Var grunden ikke den, at retfærdighed og fred

endnu ikke havde kysset hinanden? Heraf fremgår det virkelig,
mine elskede, at vi fra nu af med mere brændende nidkærhed
skal følge retfærdigheden, da jo Retfærdighed og Fred har kys
set hinanden og indgået en uopløselig venskabspagt. Derfor vil
enhver, der bringer Retfærdighedens vidnesbyrd med sig, fra nu
af med mildt ansigt og glade omfavnelser kunne modtages af
Freden. I den forventning kan han finde søvn og hvile.

Svend T Vestergaard f. 17. juni 1916. 1943-1960 præst ved
Christianskirken i Arhus, sognepræst i Broager 1960-1981. Har
til Hymn. Medd. leveret oversættelser af Luther (I dødens lænker
Kristus lå, 1977 s. 5), Franck (Jesus, du min glæde, 1978 s. 68),
Morten Børup (Frydelig kom unge vår, 1979s. 1), Rist (Brydfrem,
du skønne morgenskær, 1980 s. 154). De senere år oversættelserfra
dansk til latin, bl.a. Te para nunc, christianitas, jf. DDS 314/362
og Hune orbem valedicere, jf. DDS 609/538.

Svensk koralregistrant - fakta och funderingar
AfElisabet Wentz-Janacek
Introduktion
Vid de Nordiska koralseminarierna i Lund, som jag återknyter
till i slutet av den hår uppsatsen, rapporteras ofta från arbetet
med Svensk koralregistrant, S KR.
I Hymnologi kan det vara på sin plats med en lågesrapport, en
snabb tillbakablick och en ånnu kortare fundering infor framtiden.
Når jag skriver om arbetet med SKR, år det ibland svårt
att dra grånsen mellan det vetenskapliga och det personliga. Bak
om handskrifterna som vi kopierat kan en scriptor bli som en
gammal bekant och en possessor - “råtte ågaren” - stå fram som
stolt innehavare av en koralbok. Min rapport vinklas någon gång
åt det personliga hållet.
Forst en bakgrundsteckning. 1962 hade den tyska koralregist
ranten “Das deutsche Kirchenlied” påborjats.Vid konferens med
Internationella arbetsgemenskapen for Hymnologi, IAH, i Du
brovnik 1973 efterlystes en nordisk koralregistrant. Aret efter
boll nordiska koralforskare en konferens i Lund om mojligheten
att inråtta en sådan. Ordforande var professor Henrik Glahn,
Kopenhamn, och sekreterare dåv. docenten Folke Bohlin, Lund.
Planerna kunde av ekonomiska skål inte realiseras. Men det kun
de så småningom bli en svensk koralregistrant. Den 31 januari
1983 undertecknade Folke Bohlin en ansokan till HumanistiskSamhållsvetenskapliga rådet med en presentation av projekter.
Som medsokande stod dåv. t f professorn vid Teologiska institu
tionen i Lund, Lars Eckerdal. Svenskt visarkiv i Stockholm understodde ansokan.
Folke Bohlins projektbeskrivning lyder så:
’’Projekter Svensk koralregistrant syftar till att uppspåra alla i
Sverige brukade koralmelodier, dvs melodier till de psalmer som

upptagits i Svenska kyrkans psalmbocker, och att uppråtta en re
gistrant over dessa, inkl. alla påtråffade varianter. Registranten
biir ett oumbårligt hjålpmedel for kommande forskning rorande
denna omfattande, for stora delar av svenska folket gemensamma
och i de mest skilda sammanhang brukade melodirepertoar, som
i så bog grad pråglat svenskt folkliv genom århundradena.”
Borjan till mitt engagemang for en koralregistrant var ett
korttidsforordnande efter 1981 som expert hos 1969 års Psalmkommitté. Jag borde skriva expert inom citationstecken, men
sådan var nu en gång tjånstetiteln. Uppgiften var att systematisera det stora koralmaterial, foretrådesvis från 1600-talet, som
psalmkommitténs musiksakkunnige Harald Goransson samlat.
Det gållde for honom att vålja låmpliga melodiformer, om mojligt original, for det aktuella arbetet. Samlingen bestod av handskriftskopior från Sverige och Finland samt, givetvis, 1697 års
koralpsalmbok med dess c:a 235 koraler. Ytterligare ett par tryck
och någon håndskrift tillfogades av mig. Det blev sammanlagt
omkr. 300 melodier med flera eller fårre olika varianter att ko
piera, klippa och klistra på melodikort med for-tryckta notlin
jer under resp. faksimil. Varje melodi transkriberades till G-klav,
transponerades till gemensam tonart med sina syskon och skrevs
ut så, att det skulle vara lått att jåmfora versionerna, når korten
placeras vertikalt under varandra som ett partitur på bordet.
En treårig anstållning som forskningsassistent, på halv
tid, vid Musikvetenskapliga institutionen i Lund kunde jag skota
vid sidan om min kyrkomusikertjånst. Når de åren var utlupna
1986, återstod mycket frivilligt arbete. Det var gott om koraler
men såmre med ekonomin. Folke Bohlin lyckades dock att få
anslag från olika håll. Efter ett par år kom mojligheten att få en
lonebidragsanstålld medhjålpare på institutionen. Det var den
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bulgariske violinisten Rossen Krastev, orkestermusiker i Lund.
Han hade inte tidigare sysslat med just koraler men visade sig
mycket låmplig for uppgiften genom sin stora noggrannhet och
sin vackra notpiktur.
Ett koralsymposium holls i Uppsala den 17 maj 1992 i anslutning till Harald Goranssons disputation på Koralpsalmboken
1697. Studier i svensk koralhistoria. Opponent vid disputationen var Henrik Glahn. I auditoriet sågs åtskilliga nordiska
koralexperter. Symposiebidragen utkom i volymen KORAL I
NORDEN (Musikvetenskapliga serien, Uppsala 1993). Det
var en glådje att få skriva SKR-kapitlet i den boken.
Vid den tiden uppgick antalet melodikort till omkr. 14.000. Se
dan dess år antalet omkr. 30.000 och antalet kållor har vuxit till
ett 20-tal från 1500-talet, c:a 65 från 1600-talet, ett 80-tal från
1700-talet och något dussin från 1800-talets forstå decennier,
just fore Hæffners koralbok 1820/21. Efter Hæffner nodgas vi
gora halt. Hittills.
God hjalp vid insamlingen av kållor och melodier fick Svensk
koralregistrant ge-nom en enkåt som Svenskt musikhistoriskt
arkiv gjorde 1985. Också tidningsnotiser och personlig påverkan har haft effekt. Och fyndens tid år inte forbi! Under detta år
har två nyupptåckta 1700-talshandskrifter kunnat presenteras.
Melodikort
Från borjan organiserade jag melodimaterialet efter meterklas
ser.
Senare har vi byggt upp samlingen efter ordningen i 1697 års
koralpsalmbok (= “Gamla psalmboken” med gångse signum G)
och dess c:a 255 koraler. Jag våljer som exempel på en rikt
forekommande koral den medeltida Tibi laus, Dig vare lov och
pris, o Krist. Den har 22 belågg hos oss fore G 1697, 45 med
och efter G. Dårtill kommer belågg i ett antal håndskrifter som
ånnu inte bearbetats, så siffran kan våxa med 8-10.
Koraler som inte forekommer i G 1697, bildar egna “buntar”.
Vi har kaliat de kort som inleder varje “bunt” helt enkelt for
presentationskort.

Koralens signum biir G 1697 + nummer. Psalmens textborjan
återges med den gamla stavningen som i psalmboken, och - vilket hånder ofta - om flera texter hor till melodin återges också
deras forstå rad.
De koraler som inte finns i G-kållan markeras med resp. kålla +
event, nummer eller pag.
Den internationellt anvånda Z-numreringen efter Johannes
Zahn: Die Melodier der deutschen evangelischen Kirchenlieder
(Giitersloh 1889-93) finner man i forekommande fall under
meterklassnumret.
Under signum kommer event, hånvisning till aliter-melodi(er).
Också Hæffner-nummer (H 08, H I = H 20, H II = H 21)
anges samt textborjan i 1819 års psalmbok (den Wallinska).
Uppgifter om text (T), åven originaltitel på annat språk, och
melodi (M) foljer, givetvis med forfattar- resp. tonsåttarnamn i
icke anonyma fall.
Fdrsta belågg som vi hittat anges. Men det år helt omojligt och
onodigt att uppge samtliga forekomster.
Hånvisning till litteratur forekommer ganska ymnigt. Jag antecknar en del av våra konsulterade arbeten sist i denna uppsats.
Melodikortsamlingen forvaras i musikvetenskapliga institutio
nens brandsåkra skåp på Biskopsgatan i Lund. Kopior har enligt
overenskommelse gått till Svenskt visarkiv i Stockholm, sedan
de varit deponerade hos Harald Goransson infor hans doktorsavhandling. Det år viktigt att betona att Svensk koralregistrant
år just en registrant, inte ett arkiv med originalhandskrifter eller
ett lånebibliotek, och - som mojligen framgått av ovanstående
- att det ror sig om ett for utokningar helt oppet system.
Katalogkort
Registrantens katalog har långe varit emotsedd. Ett kortregister
var på god våg for ett antal år sedan. Formodligen var sjålva
kortlådan attraktiv, for den forsvann helt enkelt. Det borde inte
ha varit svårt att rekonstruera innehållet; ett s k snabbregister
har jag for hemmabruk. Men det kom andra hinder på vågen.

Nu foreligger katalogen i tre skepnader: kortlåda, pårm och ett
par CD-Rom-kopior.
I kartoteket anvånds givetvis redan etablerade signa, t ex Ros
1693 for Roslagskullahandskriften. I några fall har vi behållit
Kungliga Bibliotekets signum, så KB S.125.1 dvrigt namnger vi
efter proveniens eller scripter, så West 1731 for Westman, Ro
man 1744 eller JM 1760 (Johan Miklin, också stavat Mecklin),
någon gång efter antecknad ågare.
Biblioteken - Kungliga biblioteket i Stockholm (KB),
Lunds universitetsbibliotek (LUB), Musikaliska akademiens
bibliotek (MAB, numera Statens musikbibliotek, SMB) har
olika upplåggning av sina katalogkort. Den s k lappkatalogen
over koralhandskrifter hos MAB/ SMB, fick jag i kopior for
att slippa mycket antecknande under mina många besok dår
på 80- och 90-talen. (Någon laptop ingick inte i utrustningen.) Kopior av MAB:s kataloglappar bifogas i forekommande
fall våra kållkort. Många av dessa “lappar” år mycket speciella,
handskrivna och fdrsedda med åtskillig information om tidigare ågare, inkop på auktion etc.
Hår ett exempel ur KB:s samlingar i SKR:s utskrift:
KB S. 125 Choraler till Svenska Psalm-Boken KB hskr SKR
u.å.
af År 1695 S. 125
[anonym koralhskr]
film
pag. 1 - 344
GB 1 - 413
nr 4 ej inskriven, Spelas intet.
nr 6 med text
nr 183 med latinsk text
nr 282 både i moll och dur-version
nr 402 ej inskriven

På KB:s [f5rsåtts?]blad står antecknat:
Från Carl XIIIs boksamling anlånd till
Riks-Bibliotheket [den 5?] Nov. 1840
Zellbelltrad. (FB)
En kopia av håndskriftens forsåttsblad år i vissa fall fåst vid ka
talogkortet. Det kan vara ett tryekt sådant som J. Ewerhardts
från 1744 eller en charmfull teckning som till den håndskrift
vi kaliar Blomboken (Bl 1757) från LUB dår titeln år omramad av en blomsterkrans och radutfyllnaderna består av blommor. Det kan vara en intressant formulering eller en titel som
år alltfor omståndlig for att få plats på sjålva kortet. Men foljande titel ryms på korten från Hyby i Skåne 1763 och Ålghult
i Småland 1780: Gradual=Bok eller Then Svenska PsalmBoken Figuraliter I Partitur Afsatt, under the Melodier, som efter
Stora Kyrcko=Bokens Anvisning, I wåra Svenska Forsamlingar
Ve-dertagne och brukelige åro. I Hyby står det lilla tidsordet ån
tillfogat mellan de båda adjektiven. Våntade man på fornyelse?
Katalogkopian ovan torde råcka som information om hur vi organiserar det som bdr finnas i katalogen. Ofta finns dock också
en notis om infbrd måssmusik. Under Anmårkning (Anm) kan
man skriva in åtskilligt mera ån jag gjort. Men åtskilliga litteraturreferenser att trygga sig vid finns med. Till signaturerna FB,
Folke Bohlin, och HG, Harald Gbransson, har det varit gott
att kunna hånvisa.
Personligt
En del extrafynd, t ex orgelmellanspel mellan verserna eller tillfogad musik av ickekoralt slag kan forgylla kållundersokarens
vardag. En sångbok på KB visade sig innehålla barnteckningar,
mest dj urbilder. Det år bara forvånande att så dyrbart pappersmaterial kommit i barnahånder. Men håndskriften kanske inte
långre tjånade sitt ursprungliga syfte. Någon med litteråra men
felriktade associationer har skrivit in Tegnérs dikt “Kung Carl,
den unga hjålte” tvårs over sidan vid psalmen “Jag siunger om
en Konung båld”. Koralforskningen fors inte sårskilt mycket

framåt av dessa upptåckter. Men ibland ser man for sig per
sonen och modorna bakom håndskriften. Hjelm (1771, Upp
sala) skriver efter avslutat arbete: “Detta har tagit mig tre jåmna
veckor att skriva”. J. S. Bjorkman i Hyby 1763 konstaterar med
suck eller glådje: “Detta år ungefår mitt i boken.”
Yogiers tryckta koralbok från 1799 forekommer i handskrivna
kopior. Organisten B. Strom kommenterar sitt exemplar: “Dån
allvarsamma och Wordnadsfulla Choralmusik, att hbja sin Rdst
med Tankor till Skaparens Lof år den båsta Coral jag kånner
fast ej for bonden” Han skriver också: “Som af många orgelnis
ter ej Rått kan spelas.”
En registrerare kan vål tillåta sig att ha vissa preferencer.
Jag har med stigande intresse sett på 1700-talshandskrifterna,
ett material som vi inte visste var så omfattande når SKR kom
till. Två linjer år tydliga: en med utsirad notbild, en med långt
gången forenkling. Harald Goranssons uppsats om “Det gåtfulla 1700-talet” kan låsas på internet. Åven om man kan ha
olika uppfattningar om hans slut-satser, år det lått att forstå
hans intresse for traditionslinjer och traditionsbrott.
Han sokte personupplysningar bakom koralhandskrifterna. Någon gång kunde jag stå till tjånst. Så i fråga om hånd
skriften från Hyby i Skåne som jag fått som gåva av en sentida
eftertrådare till scripter. Den kom till i samband med att for
samlingen fick sin forstå orgel 1763. Den skrivande klockaren
var Johan (Jean) Samuel Bjorkman, pråstson från Småland, betjånt på ett av slotten i Hybytrakten. Han hade “lårt musiquen
hos Wenster”. Når jag fick veta att den kånde hymnologen B.
W. Hallberg (1824-83) i Landskrona var slåkt med Bjorkman
i rått nedstigande led, våcktes naturligtvis nyfikenheten: hade
Hallberg sett sin anfaders håndskrift? Han nåmner i Forslag
till koralbok for Svenska kyrkan 1882 “en gammal håndskrift”
men låter den forbli anonym, tyvårr.
Kopplingen mellan orgelanskaffning och koralbok år
ett intressant åmne.
1697 års koralpsalmbok var en bok att ha liggande på altare och/
eller i klockarstol. Den var oanvåndbar på en orgelnotbråda. Så

blev det att kopiera någon forlaga, kanske från stiftsstaden.
Lovstabruk i Uppland, forr stavat Leufsta Bruk, år kånt fdr sin
orgel byggd 1725-28. Mindre kånd år koralhandskriften från
samma kyrka. Den kom till bara något decennium senare.
Den forut nåmnde Johan Miklins koralbok från Linkbping
blev flera gånger kopierad; hans egen koralbok baseras på foretrådaren Baltzar Knolckes håndskrift, som inte återfunnits.
Ferdinand Zellbell d.å. i Stockholm fick åtskilliga efterfoljare.
“Nodtorfteligen fdrbåttrad” heter det i håndskrifter knutna till
honom, alltså i forhållande till den Gamla psalmboken från
1697.
En och annan gång har folkkoralforskaren i mig glatt
sig. Det kan stå over en koral: “Hår i forsamlingen sjunges så”,
och så foljer någon variant. En del koraler forekommer i både
3- och 4-takt och /eller i moll- och durtonart. Domkyrkorganisten i Strångnås G.J. Londicer ger i sin koralhandskrift 1765
den kloka anvisningen att ta reda på om forsamlingen brukar
sjunga den aktuella koralen i dur eller moll.
“Spelas intet” , “Oduglig” och liknande uttryck stoter man på.
Ibland har scriptor helt enkelt underlåtit att skriva in någon av
dessa odugliga melodier.
En och annan musikterm morer bland koralerna. Lento biir
Lenté. V.s. står for Volti subito vid flersidiga melodier som Cantica.
Till informationen i handskrifterna hor de många hånvisningarna från psalm-nummer till koralnummer. Man drar ner på
antalet melodier. I meterklassregister trånger man ihop koraler
från olika meterklasser inom samma ram. Några håndskrifter
har ett Psalmopoeographia, tydligen påverkat av Lars Hbgmarcks arbete med samma namn (1736), ett extremt forsok att
reducera repertoaren. Bottenrekordet lår vara 65 texter till en
koral.
Framåt i tiden
Når den fråmre grånsen for SKR sattes vid Hæffners koralboksår
1820/21 var det vålbetånkt. Handskrifternas tid år då så gott

som forbi. En lång serie tryckta koral-bocker ser dagens Ijus, de
allra fiesta tillkomna på privat initiativ, mellan 1821 och 1921,
då ny koralbok redigerad av Otto Olsson kommer ut. 1939 års
koralbok till den nya psalmboken 1937 biir påbjuden. Tillågg
provas. Den svenska psalm-boken 1986 kommer med text och
melodi i samma bok från borjan. Harald Gdranssons namn år
for alltid knutet till den. Redan har en serie tillågg till 1986
producerats.
Allt detta bor bli ett spånnande stort nytt kapitel i SKR:
s historia. Också tekniskt. En datorisering kommer vål som for
stå etapp att omfatta endast kållorna. Hela melodiforrådet kan
knappast komma i fråga. Men det uppstår genast problem.
Hur viktiga år t ex harmoniseringarna?
Hur behandlar SKR de folkliga koralerna? Separata utgåvor av
traditioner från olika delar av landet finns, men bor man ta
ett samlat grepp och på något sått ansluta alla individuellt utformade versioner i de fall de kan hånforas till någon beståmd
koral? Och de ånnu mera personliga?
Hår finns frågetecken att råta ut.
Problemen inbjuder till diskussion.
Ett diskussionsforum år Nordiskt koralseminarium i Lund un
der Folke Bohlins ledning i samarbete med NORDHYMN.
Nåsta sammankomst (nummer 42) går av stapeln måndagen
den 12 mars 2007 på Musikvetenskapliga institutionen, Bi
skopsgatan 3, Lund.
Inbjudan och program brukar skickas ut 3-4 veckor i forvåg.
Vålkommen att anmåla intresse for att komma med på semina
riets såndningslista, som ombesorjs av Rossen Krastev.
Adressen år rossen.krastev@musvet.lu.se
Vålkommen också att anmåla papers till de nordiska koralseminarierna, viktiga och inspirerande foretag under NORDHYMNS paraply. Många teman ryms dår. Nyutkommen hymnologisk litteratur brukar ligga på bordet.
På SKR:s melodikort hånvisas t ex forutom till Johan
nes Zahn: Die Melodien der deutschen evangelischen Kir-

chenlieder (Giitersloh 1887-93), Preben Nodermann: Studier
i svensk hymnologi (akad. avh. Lund 1911), Ingeborg Lagercrantz: Lutherska kyrkovisor i finlåndska musikhandskrifter
från 1500-och 1600-talet (diss. Helsingfors 1948), T-Ilmari
Haapalainen: Die Choralhandschrift von Kangasala aus dem
Jahre 1624 (diss. Abo 1976) och Karl-Johan Hansson: Koralpsalmboken 1697. En undersokning av dess tillkomst och musikaliska innehåll (lic.-avh. Abo 1967), Folke Bohlin: (utg.)
Olaus Ericis Sångbok från omkr.år 1600 (Uppsala 1967) och
Efter-iskrift till faksimilupplagan av 1697 års koralpsalmbok
(Vårnamo 1983). samt Harald Goransson Koralpsalmboken
1697. Studier i svensk koralhistoria (akad. avh. Uppsala 1992)
och Koral och Andlig visa i Sverige (Stockholm 1997), Markus
Jenny: Luthers geistliche Lieder und Kirchengesånge (Archiv
zur Weimarer Ausgabe der Werke Martin Luthers, Koln, Wien
1985).
På textsidan t ex Emil Liedgren: Svensk psalm och andlig visa
(Stockholm 1926), Allan Arvastson: Den svenska psalmen
(Lund u.å.) m fl arbeten.
Bland nyare stora hymnologiska verk som kan tillfora SKR utokad in-formation bor nåmnas Henrik Glahn: Salmemelodien
i dansk tradition 1569-1973 (København 2000) och Anders
Dillmar “Dodshugget mot vår nationella tonkonst” Hæffhertidens koralreform i historisk, etnohymnologisk och musikteo
logisk belysning (akad. avh. Lund 2001). Vidare: Erkki Tuppurainen: Gamla finlåndska psalmmelodier på internet, som kan
sokas på denna titel.
Elisabet Wentz-Janacek (f. 1923) har varit kyrkomusiker i Lunds
domkyrkoforsamling, dr medarbetare i Svensk koralregistrant sedan
starten 1983, utg. avJohn Enningers Original-Folkpsalmtonerfrån
Skåne (1994) och B. W. Hallbergs Folk-Choraler (2000), forf. till
bl.a. biografin John Enninger. Spelman, kongl. kammarmusikus,
klockare (2003) samt åtskilliga tidskriftsartiklar i hymnologiska
dmnen. G. m. Bedrich Janacek, organist och tonsåttare.
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