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uhæmmede brug af spalteplads, men også fordi hele to emner behandles
i spalterne, nemlig den store Hallgrimur Pétursson-udffvelse i Reykjavik
og Den signade dag - den nordiska dagvisan i ett mångvetenskapligt och
intemordiskt perspektiv, hymnologisk seminar på CTR i Lund tirsdag
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jeg nu kan bringe Vigdis Øysteses indlæg fra det tidligere seminar i
Lund, nemlig Samhalle - identitet - andlig sang ettforskarforberedande
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Fra Den signade dag-seminaret og i tilslutning til det har vi i dette
nummer Åge Haaviks, Lars Eckerdals og Peter Balslev-Clausens artikler.
Jeg håber at kunne bringe Goteborg-professoren Jan Lings bidrag i næste
nummer.
Jeg har været sproglig konsulent på tre artikler, nemlig Margrét
Eggertsdottirs, borunn Siguråardottirs og Eva Mariajensens. Jeg bærer
derfor ansvaret for det danske sprog i alle tre, og kan allerede se, at de
to første har forskellige skrivemåder for islandske navne, idet den første
fordansker dem, og den anden har islandske originalformer. Eva Maria
Jensen er polskfødt og ønskede derfor sproglig bistand.
Forsiden gengiver en glasmosaik i Saurbær kirke, der forestiller
Hallgrimur Pétursson. Bagsiden er en middelalderlig ligsten ved Sigtuna.
Jeg har selv copyright til begge billeder.
Brabrand, 30. september 2010.
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av Lars Eckerdal

dag - den nordis
ka dagvisan
Rubriket! återger titeln på raitt pågående arbete om den exklusivt nordiska medeltida sång som i olika gestaltningar ånnu ar i bruk i de nordiska landerna
på nordiska huvud- och minoritetsspråk. Uppmarksamheten ar genomgående inriktad på dagvisan som sång, det vill saga såval text- som meloditraditioner
genom seklerna och i de olika nordiska landerna.
Sångens nordiska karaktar fbranledde Nordhymns ledning att inbjuda till en nordisk hymnologisk dag om dagvisan i mars 1910. Som lorberedelsematerial placerades min preliminåra text (status december 2009) på Nordhymns hemsida, dar den fortfarande ar tillganglig i samma skick under adress http://
www.teol.lu.se/nordhymn/signade.html. Upplaggningen av undersokningens fyra kapitel framgår av fbljande oversikt. Siffror inom parentes hanvisar till sidor
i natupplagans textdel, Undersokningen.
1. Dagvisans medeltida rotter (5)
Dagvisans svårtolkade textkallor år våsendigen tre: ett aktstycke som tillhort det svenska Vadstenaklostret och anses stamina från tiden framemot 1400-talets
mitt, en islandsk 1700-talsavskrift av ett fbrkommet medeltida dokument, vårs text har inslag som givit skål till antagandet att den står i en tradition från tiden
omkring 1300, sludigen dagviseversionen i Hans Thomissøns psalmbok 1569 som i det hår fallet kan uppfattas som ett medeltidsvittne. Texterna med oversåttningar finns i nåtupplagans bilagedel (Kdllor...) s I4iff. I Thomissøns psalmbok finns det åldsta kånda trycket av både text och melodi:
Bild 1

Min forskningsoversikt koncentreras till tre vasentliga tolkningsfbrslag. Litteraturvetaren Hans Brix’ tvåkallshypotes (6) for snart hundra år sedan som
gick ut på att Vadstenadokumentet ar frukten av en sammansmaltning av en
svensk morgonsång och en mer teologiskt reflekterande dansk. Ur den, som
han menade, svårt skadade texten ’rekonstruerade’ han dessa sånger. Ett halvsekel senare (1965) framlade historikern Henry Bruun sin urdagvisetes (8)
baserad på en skicklig undersokning av de tre huvuddokumenten men dårtill ytterligare material for att skildra en urdagvisas framvaxt genom seklema.
Balladforskaren Bengt RJonssons radbandstes (12), som framlades 1977, drar
stor nytta av Brix'och Bruuns undersokningar men invander mot deras re
konstruktioner. Fdrutom andra svagheter led deras forslag av att vara anakro
nistiska, eftersom medeltidsvisor ar "mycket losligt sammansatta av strofer,
vilkas forekomst och ordningsfbljd skiftar från variant till variant”. I ett sådant
flode har dagvisan formats efterhånd och slutligen en ’’strofnormalisering”
som anpassning till en melodityp.
Till oversikterna fogar jag några konklusioner (14) och poångterar
att diskussionen inte avslutats genom att hanvisa till det friska debattinlågget
1987 om dagvisans karaktar av professor Pil Dahlerup med repliker 1988 av
universitetslektor Britta Olrik Frederiksen (15).
Efter ett uppslag av Bruun parallellstaller jag den nordiska dagvisan med
den också i Norden populara kontinentala julsångcn Dies cst lactitiac / Den
signade dag er oss beteed i stråvan att fånga dagvisans typ och innehållsliga
huvuddrag (17). Partiet foljs av ett avsnitt om dagvisans medeltida melodi och
den ovan återgivna åldsta kånda melodiformen i Hans Thomissøns psalmbok
1569 med utgångspunkt från de få uppgifterna om den i litteraturen (20).
Kapidet avslutas med mitt sammanfattande forslag till tolkning av
dagvisans medeltida liv (25). Jag bygger forstås på tidigare dagviseforskning
men tar min utgångspunkt i melodiformen. Melodin år, som S Widding påpekat, uppbyggd av små moduler som gor att melodin exempelvis låtit sig anpassas till psalmer med sexradig vers (dagvisan) och åttaradig i Thomissøns
psalmbok. Jag uppmårksammar också ett par oftast forbigångna avslutande
rader i både den islåndska och den svenska texten: sångartilltalet till dem som
har hort visan. Med hånvisning till några andra medeltida exempel foreslår
jag att dagvisans inkongruenta verser i kållorna och dess melodiform gor det
tånkbart och dårtill troligt, att visan i sina åldre medeltida former såsom andra
visor fbredragits solistiskt, kanhånda med någon folklig refrång under dans.
I delta som i andra fall har efterhånd mejslats ut en muntligt traderad folklig
visa efter ett fråmst på den europeiska kontinenten kånt monster. Det år en
ligt min mening denna nordiska visa som så småningom formats rytmiskt,
melodiskt och textligt på dansk bolten till den sång som senare blev tryekt i
Thomissøns psalmbok.

2. Dagvisan under reformationstid och stormaktstid (31)
Ett framtrådande drag i delta liksom nåsta kapitel år uppspaltningen i en våstoch en ostnordisk dagvisetradition.
I det foreliggande kapitlet behandlas fbrst vastnordiska fbrhållanden med utgångspunkt från Thomissøns eller, riktigare uttryckt, 1569
års officiella psalmboks dagvisetext och -melodi i Danmark och Norge (31)
samt 1589 års psalmboks dagvisa på Island (32), dvs en grupp lånder under
den danska kronan. Hår konstateras att dagvisan for danskt-norskt vidkommande blev utmonstrad redan i Kingos psalmbok 1699 och denna officiella
psalmboks efterfbljare under 1700-talet. På Island bevarades dock sången
hela 1700-talet ut. Tecken foranleder frågan, om det funnits en kvarlevande
islåndsk medeltida meloditradition som overlevt också sedan en tysk koral
melodi tryektes till dagvisan redan i psalmboken 1619 (33).
Med ostnordisk tradition (36) avses dagvisans stållning i den
medeltida kyrkoprovinsens efterreformatoriska fortsåttning på finsk (37) och
svensk mark (40). Karakteristiskt år att dagvisan hår blev så sent officiellt
inford. Det skedde fbrst i det svensk- och finskspråkiga psalmboksprojektet
vid sekelskiftet 1700 - ungefår samtidigt som sången officiellt utmbnstrades i
dansk-norsk tradition. Vid det laget låg dock dagvisan i folkmun. Den var så
vålkånd att den kunde nyttjas som melodiangivelse i tryek med andra visor
av olika slag. Den svenskspråkiga dagvisetexten fanns i några håndskrifter
alltifrån det utgående 1500-talet, dårtill i diverse småtryek alltifrån 1600-talets
mitt och till slut i psalmboken 1695/97. Genomgående återges dagvisan på ett
tåmligen enhetligt sått och det anses att Thomissøns text tjånat som fbrlaga.
Det finns emellertid ett antal awikande våndningar och uttryck, vilka vanligen tolkas som fragment av en lange muntligt traderad bstnordisk medeltidstradition (42).
Dagvisan fanns sjålvfallet också i den finskspråkiga systerpsalmboken 1701/02, men redan i en officios psalmbok 1605 av kyrkoherde Henning
Henrici utanfbr Åbo fanns en nåstan till hålften nedkortad och ’fbrkyrkligad’
version och i några koralhandskrifter alltifrån 1624 finns en variant av dagvisemelodin. Det har ansetts att såvål texten som den till kårvhet fbrenklade
melodin byggts på Thomissøns psalmbok. Det år inte uteslutet, men det forefaller troligare att Henning knutit an till svenskspråkig dagvisesång i de byg
der dår han verkade; de finska koralhandskrifterna kan också ange sångens
initium på finska men åven på svenska i den då ånnu otryckta svenska visan
(37). I psalmboksverket, som på både svenska och finska sidan av Bottenhavet
skulle tjåna uniformiteten i kyrkolivet, har 1605 års finska text fatt stå kvar i
den finska versionen 1701/02 medan dåremot melodiformen nu blivit densamma som i den svenskspråkiga 1695/97, åven om fraserna fem och sex trots

allt måste bli något olika (44).
Såsom framgått gållde den efterstråvade uniformiteten sjålvfallet
aven melodierna i de officiella psalmbockerna. 1 praktiken blev utvecklingen
dock en annan. Antalet finska koralhandskrifter från 1700-talet med dagvisan
ar så litet att slutsatser om praxis inte år mojliga. På svenska sidan år lorhållandet annorlunda. En redovisad undersokning (46) av melodibehandlingen
i ett rått stort antal koralhandskrifter från geografiskt spridda områden på
svenska sidan av Bottenhavet alltifrån 1693 till 1808 visar att den officiella me
lodiformen år ovanlig i handskrifterna. Varianter finns men alltifrån den lorsta
till den sista frasen finns signifikanta drag som helt eller delvis återfinns i huvuddelen av koralhandskriftema. Som ett slags illustration till genomgången
återges (48) den notbild i en skånsk landslbrsamlings koralhandskrift som
moter i majoriteten av de svenska handskrifterna.
3. Dagvisan under nyare tid (49)
Det tredje kapitlet år till omfånget nåstan lika stort som de båda forstå tillsammantagna. Det finns skål till delta. Vid 1800-talets bdijan sker politiska omstopningar som udoser djupgående fbråndringar i vilka två nordiska block
blev fem nordiska lånder. I stråvandena att skapa nationell kulturell identitet
formas också fem nordiska folkkyrkor (49). Det blev mer eller mindre tydligt
att psalmboken som folkbok var ett av instrumenten for delta. På långre sikt
ledde delta också till psalmbocker på minoritetsspråken.
Våstnordisk utveckling
Det finns några olika anledningar till att man kan tala om en dagvisans våstnordiska renåssans. 1 den danska folkkyrkan lår den tidigare officiellt utmonstrade sången efterhånd flera textliga och två musikaliska officiella dagviseversioner (50). Utlosande for renåssansen var tveklost NFS Grundtvigs
grepp att bland sina sånger till den danska kyrkans millenniefest 1826 fbrst
placera en som kunde erinra om ”den danske Kirkes Morgenrøde”. Det var
Den signede dag i en nytolkning, dår somt i den gamla texten utelåmnats
och somt utvidgats eller tillfogats for jubileets behov. Texten skrevs till dagvisemelodin men snabbt byttes den ut mot en av tonsåttaren C E F Weyse på
samtida tonspråk nykomponerad durmelodi. Denna har fbrvisso bidragit till
att sången i en av Grundtvig nedkortad version har fått ’’nærmest status af
’kirkelig nationalsang’ ” (Henrik Glæhn) - inte bara i Danmark.
Sent omsider har dock åven den medeltida fbrlagan fått en dansk
renåssans (51). 1 avkortat skick men med samma melodiform som hos Thomissøn år dagvisan alltsedan 1953 en bland morgonpsalmerna i psalmboken;
om den också anvånds år en annan fråga. Den gamla dagviseklangen har åven

på annat sått kommit till uttryck genom tiderna genom två ’dagvisesyskon’. Så
benåmner jag Hans Christensen Sthens morgon- och kvållssånger ur samma
medeltida stromningar som dagvisan representerade. Av hans Vandrebog, en
andaktsbok med bland annat dessa sånger, kan också utlåsas hans mening, att
morgonpsalmen skulle sjungas på dagvisans melodi (52).
Speciella kulturella fbrhållanden har rått och råder på Fåroarna
och Gronland, numera ’’selvstyrende stift i folkekirken”, inte minst på grund
av de egna språken, vilket sjålvfallet har fått konsekvenser också for psalmtraditioner (53). Kort sagt finns dagvisan i Grundtvig-Weyse versionen på båda
hållen. Dagvisesyskonen år båda representerade på Fåroarna, morgonpsal
men dock med en 1800-talsmelodi (A Winding) och kvållssången med ’’garnmal faroisk psalmmelodi”, som inte rojer någon slåktskap med dagvisemelodin. Bland upptecknade folkliga koraler finns emellertid en med text från
den gamla dagvisan , ’korsversen’, och en melodi som troligen ursprungligen
år dagvisans som dock genom seklers omsjungning fått egen karaktår (56).
Aven på Gronland finns som nåmnts dagvisan i 1800-talsversionen men for
dagvisesyskonen har det (hittilis) inte fimnits plats (57).
Norges nya politiska och kyrkliga tbrhållande vid sekelskiftet 1800
medfbrde inte på långe annorlunda fbrhållanden i kyrkolivet. Hår fortlevde
också en tradition av mundigt fbrmedlade folkliga koraler (57). I den forstå
auktoriserade norska psalmboken 1869, kånd som Landstads psalmbok,
återfinns Grundtvig-Weyses dagvisetolkning men hår som pingstpsalm och
bland morgonpsalmer moter den gamla dagvisan. Den har dock inte kvar sin
medeltida melodi utan har åven den fått Weyses tonsåttning, som alternativ
en tysk 1600-talskoral (J H Schein). I revisionsarbetet på 1920-talet skårs en
tredjedel av verserna bort men som alternativ till Weyses koral återkom den
medeltida melodin. Anmårkningsvårt år att melodiformen inte håmtats ur
den norska traditionen av folkliga koraler utan gestaltats med stod av den
samtida svenska koralboken. På omvant sått agerades i forarbetet till psalm
boken 1985. Hår år melodiformen intakt och urvalet verser ofbråndrat, men
delta på en nynorska dår språklig enkelhet efterstråvats och frihet från arkaiserande drag. Till den norska traditionen hor båda dagvisesyskonen (62).
Kvållspsalmen har fått behålla den medeltida vismelodi som Sthen angav.
Hans forslag att anvånda dagvisemelodin till morgonpsalmen har dock fått ge
vika for en norsk tgoo-talskoral.
I den islåndska psalmbokstraditionen bevarades den reforma
tionstida dagvisetexten jåmte den 1619 infbrda tyska melodin i alla upplagor
ånda till 1700-talets utgång, men 1801 inleddes en ny era (63). Av sångtexten beholls enbart sångens tre sista verser som nu placerades bland begravningspsalmerna. I psalmboken 1886 återkom dagvisan men nu i en islåndsk
bversåttning av Grundtvigs nytolkning som med Weyses melodi finns kvar

an idag. Lutherparafrasen på Simeons lovsång (Luk 2:29-32), Mit Fried und
Freud ich fahr dahin, blev 1886 oversatt till islandska på den meter som kravs
lor Weyses koral. Till denna intbrdes 1945 ytterligare en ny text, Hvad bindur
vom hug vid heimsins glaum [Vad binder vår håg vid varldens larm], som
nu skall vara den vanligaste begravningspsalmen. Forhållandena har blivit så
dana att Weyses melodi kommit att så fbrknippas med begravningar att den i
realiteten reserveras for sådana tillfållen. Den gamla dagviseklangen i text och
ton kommer inte heller så tydligt fram genom dagvisesyskon (64). Morgonsången har inte kommit att tillhora den islåndska traditionen medan kvallspsalmen blev inlemmad under 1700-talet och delta till den medeltida melodi
Sthen hade forordat. Efterhånd har texten skurits ner till fyra verser och den
ursprungligen tretidiga melodin har omvandlats till stadgad jåmn taktart.
Ostnordisk utveckling (65)
Drag av samma slag som i våst moter också i ostnordiska dagvisetraditioner
(65). På svensk botten tycks den i psalmboken 1695/97 forsiktigt oversedda
texten (65) ha fått genomslag till skillnad från melodiformen. Den blev av allt
att doma inte normerande forrån tillsammans med den av J O Wallin kraf
tigt bearbetade texten i psalmboken 1819/20 (67), en version som stod sig
ånda tilis den 1986 ersattes av Olov Hartmans renoverade sångtext, placerad
i psalmbokens for åtskilliga kyrkor gemensamma del (73). Aven i den svenska
traditionen fick dagvisan syskon, hår dock enbart kvållssången med den av
Sthen angivna folkvisemelodin (77).
På finskt område (78) har utvecklingen gått i skilda riktningar
inom svenskt och finskt språkområde. Arvet i de svensk- och finskspråkiga
tvillingpsalmbockerna 1695/97 oc'h 1701/02 levde vidare tilis det delvis omformades i 1886/89 års tvåspråkiga psalmbok (78). De tendenser som dår
rojdes har dårefter blivit allt tydligare. Dagvisan har i finskspråkig tradition
efterhånd bearbetats textligt så att bidrag från tre aldre textversioner blivit en
enda, som fbrsetts med en 1903 komponerad melodi (79). I Finska kyrkans
svenskspråkiga psalmbok har dåremot textversionen 1695/97 val'it °ch fbrblivit den autentiska, åven om den wallinska lydeisen hår och var utnyttjats
och en del andra justeringar vidtagits. Den textliga troheten mot traditionen
motsvaras av en likadan musikalisk (81). I Finska kyrkans båda psalmbocker
finns också genom åren ett dagvisesyskon som aftonpsalm (81,83).
Till nordisk dagvisetradition hor också dagyisesång i Sdpmi eller
Sameland, det vill såga de nordliga trakterna av Norge, Sverige och Finland.
Samisk dagvisesång finns inte bara men fråmst på nordsamiska, som talas i de
tre låndernas alba nordligast områden (83). Till ett slags historiens ironi hor
dock att dagvisetexten hår liksom på Gronland utgors av den omarbetning
som stammar från Grundtvigs festsång for danska kyrkans tusenårsjubileum

1826 med den melodi som Weyse då komponerat. Också Sthens aftonpsalm
forekommer i samisk tradition och detta med det ursprungliga antalet verser
och den medeltida folkmelodin, som dock i området kring Enare trask bytts
ut mot en melodi av helt annat slag (86).
Efter de tre kronologiskt upplagda kapitlen fbljer en mycket kort
preliminår summering (86).
4. Svensk folklig dagvisesång (88)
Till det for dagvisan karakteristiska hor att den haft ett liv inte minst utanfbr
kyrkorum och gemensamt gudstjånstfirande. Av och till moter notiser med
glimtar av sångens nåstan ogripbara fbrdolda liv på folks låppar alltsedan
medeltiden. I dagvisesång till vardags och under helg har olika slag av folkliga
koraler formats i en utstråckning som for få andra kyrkovisor, fråmst i Norge
och Sverige. Med det fenomenet aktualiseras en rad frågestållningar som
inte alldeles kan forbigås i en dagvisestudie. Hår har dock framstållningen
begrånsats till enbart en exemplifiering i form av några aspekter på dagvisan
i svensk folklig koralsång.
Inledningsvis aktualiseras några notiser om dagvisan som sång på juldagsmorgonens gudstjånst och detta till folkliga koraler. Så skall det ha varit tilis
sådana blev utrotade på 1800-talet for att genom stora anstrångningar sedan
komma tillbaka igen, åtminstone i Dalarna. (8g). Vad hade hånt och vad bån
de?
Enligt en långe etablerad uppfattning kom ett folkligt sångsått
att trångas bort på grund av två faktorer: koralboken och piporgeln (91).
En framtrådande fbretrådare for det synsåttet var den legendariske folkmusikupptecknaren Nils Andersson (1864-1921) vårs synsått tydligt framtråder
i forstå bandet av den av honom initierade dokumentationsserien Svenska låtar. Argumenten måste av olika skål ifrågasåttas (91). Det var fbrst från mitten
av 1800-talet som orglar boijade byggas i storre utstråckning, och det drojde
långe innan kantorstjånsten byttes mot organistens. Den ifrågasatta koralbo
ken var J C F Hæffners som utkom 1820 till den wallinska psalmboken 1819,
så kallad efter J O Wallin som den huvudansvarige. Ett åldre sångsått som
kallats ’multiheterofont’ (Folke Bohlin), psalmsång med ’’mångahanda Ijud”,
avlostes under 1700-talets gång av en bland annat i koralhandskrifter tydlig
ny estetik med krav på en rytmiskt utjåmnad enkel, vårdig och unisont framfbrd psalmsång, ideal som fick prågla koralboken (96). I avsnittet aktualiseras
att ’nyboken’, den wallinska psalmboken, inte påtvingades fbrsamlingarna den fick tas i bruk fbrst efter att den lokalt antagits på sockenståmma - och
att ’gammalboken’ aldrig avskaffades genom något beslut på nationell nivå. I

nasta avsnitt (98) dokumenteras hur antagandet gick till i Dalama, specieilt i
Mora, redan på 1820-talet, och hur den ”den skonajåmna sången” enligt flera
uttalanden genom decennierna etablerats också i kyrkor som inte hade några
orglar, t ex i Mora.
Sårskild uppmårksamhet agnas frågan om det forekom blandning
av såval unison som individuellt utformad koralsång (101). Forhållandena i
den stora orgellosa kyrkan i Mora tas som exempel. Hur fbrklara att Moras
klockare Anders Suther (1821-1907) och kyrkans ’lekmannakantor’ Finn Ka
rin - Pers Karin Andersdotter (1836-1912) - båda kunde vara kånda utovare
av folklig koralsång samtidigt som de verkade i kyrkan med en i årtionden
omvittnad kraftig unison férsamlingssång? Forslaget till losning år att båda
ledde forsamlingssången vilket inte uteslot att de också kunde gå over till egna
varianter som obligata ståmmor till den unisona koralen.
Helt andra foråndringsfaktorer aktualiseras i ett parti som ror
våckelserorelsers framvåxt sårskilt från 1840-talet (105). Sångligt fanns ett pie
tistiskt 1700-talsarv som utokades genom nyevangeliska och så småningom
anglosachsiska tillfloden for bonemoten i hem och skolhus tilis egna gudstjånstrum kom till stånd. Några konsekvenser i Dalarna, sårskilt Mora, berors.
En viktig uppgift år att intresse for korsång skall ha våckts i samband med
Dalamas stora våckelsemoten på 1870- och 80-talen. Runt om bildades ko
rer som skall ha avlost ett aldre folkligt sångsått i kyrkorna, men har foreslås
att de snarare utvecklats ur férsångargrupper (109). En annan och våsendig
forandringsfaktor berors också: forsamlingslivets krakelering når skilda and
liga centra uppstod vilket också ledde till, som det uttrycktes, ’’religios indifferentism”. Folklig koralsång férsvann ur kyrkorna dårfér att koralsångarna
forsvann (110).
Kapitlets inledande notiser om dagvisan som julsång aktualiseras
sedan på nytt (ill) men nu for en diskussion om ”Mora forsamlings egen
hogtidspsalm”, dagvisan som upptecknats efter Finn Karin i Mora. Med an
knytning till senare års diskussioner understryks att Finn Karins individuella
koral vid upptecknandet i borjan på 1880-talet férvandlades till något helt
nytt, en unisont sjungen kollektiv koral (Folke Bohlin). Tidigare anforda skal
for delta har kompletterats. Olika versioner av Finn Karins koral jåmfors (115)
med slutsatsen, att en melodiskt och rytmiskt intrikat individuell sång i den
kollektiva formen har samma melodiska gestaltning men delta i en rytmiskt
något forenklad form.
Avslutningsvis aktualiseras två principiella ffågor. Med anknyt
ning till Jan Håkan Åbergs forslag till ”en musiktypologisk indelning” av
folkliga koraler (119) understryks att begreppet tåcker folklig sångkonst av
mycket olika slag alltifrån enkla kollektiva sånger till musikaliskt raffinerade
individuella skapelser, sådana som Finn Karins dagvisekoral. Allra sist ståils

den ofrånkomliga frågan: ’’Varfor foråndrat sångsått?” (124). Mot bakgrund
av den tidigare framstallningen konstateras att forhållandet inte férklaras av
någon enskild faktor utan enbart av flera varandra oberoende men samverkande omståndigheter.

Bidrag ved symposiet Den signade dag - den nordiska dagvisan i ett
mångvetenskpligt och intemordiskt perspektiv, Centrum for teologi och
religionsvetenskap, Lunds Universitet, 16. marts 2010.

Lars Eckerdal har i Den signade dag - den nordiska dagvisan fremlagt et stort materiale til belysning af dagvisens oprindelse og historie. Dels refere
res tidligere forskning, dels bidrager Eckerdal med egne konklusioner og bidrag til dagvisens historie, ikke mindst i Sverige. Dagvisen præsenteres
som et nordisk projekt, idet der detaljeret gøres rede for dens tekst-, melodi-, brugs- og overleveringsmæssige sammenhæng i alle de nordiske lande,
ffa Grønland i vest til Finland i øst.
Eckerdal gør omhyggeligt rede for kilderne til dagvisens tekst- og melodihistorie, ligesom han indgående refererer tidligere forskeres
opfattelse af salmens oprindelse og udviklingshistorie.
En detaljeret redegørelse for salmens teksthistorie sammen med en beskrivelse og vurdering af de ældste håndskrevne og trykte tekstver
sioner findes i Henry Bruuns monografi Den middelalderlige dagvise' fra 1965, hvortil der hermed én gang for alle henvises.
Den ældste kendte tekstmæssige bevidnelse af ”Den signede dag” er et håndskrift, der i dag findes i Uppsala universitets bibliotek2. Det stammer
fra midten af 1400-tallet, men gengiver sandsynligvis en tekstversion fra omkring 1320. Dette håndskrift, der har registreringsnummeret C4, findes
i et samlebind med forskellige håndskrifter, der har indgået i Vadstena-klosterets bibliotek. Salmen kendes derefter i trykt version fra Den danske
Psalmebog' (Hans Thomissøns salmebog) fra 1569, som er optrykt i en række danske salmebøger til og med En Ny og Fuldkommen Dansk PsalmeBog/indeholdendes 1010 Psalmer fra 1709.1 svensk sammenhæng kendes dagvisen i en række håndskrifter og tryk fra sidste halvdel af 1500-tallet og
hele 1600 tallet4, indtil den i slutningen af århundredet blev optaget som nr. 354 i Then swenska Psalmboken 16955. Dertil kommer et håndskrift fra
Island fra 1723". Det islandske håndskrift gengiver efter al sandsynlighed en middelalderlig version af salmen, efter Henry Bruuns opfattelse med en
tekstform, der er endnu ældre end Vadstena-håndskriftets7.
Dagvisens historie har i løbet af de sidste hundrede år været genstand for intens forskningsmæssig interesse. Efter at G.E. Klemming
1881-82 havde publiceret Vadstena-håndskriftets tekst i Svenska medeltids diktér och rim*, underkastede Hans Brix salmen en indgående litterær
analyse 1915'', idet han konkluderede, at Vadstena-teksten er sammensat af oprindeligt to (dag)viser, en ældre bestående af stroferne 1,2,5,8,9 og 10,
og en yngre bestående af stroferne 3,4,6 og 7. Henry Bruun fremlagde 1965 i Den middelalderlige dagvise en litteraturhistorisk analyse af dagvisens
forskellige versioner, idet han plæderede for det synspunkt, at en oprindelig urform af salmen lå til grund for de kendte versioner af teksten1". Bengt
G. Jonsson gjorde sig 197711 til talsmand for den opfattelse, at dagvisen var sammensat af en række, et ’’radband”, af oprindeligt uafhængige versi-

ficerede bønner, der var blevet sat sammen til den tekst, der nu kendes
fra Vadstena-håndskriftet. Den trykte version i Thomissøns salmebog
har været genstand for vidt forskellige tolkninger. Nogle, som Brix og
Bruun, har ment, at Thomissøns version, sådan som Thomissøn selv
oplyser, stammer fra middelalderen. Andre som Pil Dahlerup12 slår til
lyd for, at der ikke er tale om én middelalderlig, nordisk dagvise i tre
kendte versioner, men om to, en middelalderlig svensk (dvs. Vadstena
versionen) og en efterreformatorisk dansk (dvs. Hans Thomissøns
version). Pil Dahlerup lægger i sin analyse af dagvisen vægt på dens
mariologiske karakter og vurderer således i højere grad end den tidligere
forskning visen ud fra indre teologiske kriterier, idet hun inddrager
en lang række tekst- og formuleringsparalleller fra senmiddelalderens
svenske religiøse litteratur. Pil Dahlerup holder sig imidlertid ensidigt
til den svenske Vadstena-tekst uden at inddrage den vestnordiske tekst
version repræsenteret af den islandske tekstoverlevering. Pil Dahlerup
er med sin karakteristik af Thomissøns version som et udtryk for en
mørk reformatorisk stemning i modsætning til Vadstena-versionens lyse
middelalder13, enig med CJ. Brandt14, Chr. Ludwigs15, P. Severinsen16
og Marius Kristensen17 i, at Thomissøns version er efterreformatorisk.
Britta Olrik Frederiksen har senere18 gjort opmærksom på, at dagvisen
også, bl.a. i afladsmotivet i strofe 10, giver udtryk for andet og mere end
lys middelalder, og at dens oprindelse i øvrigt ikke kan bestemmes som
entydigt svensk, hvilket hun belægger med inddragelse af et omfattende
dansk senmiddelalderligt tekstmateriale. Det nærmeste, man efter hen
des opfattelse kan komme, er, at den er nordisk. Senest har Jens Lyster
foreslået, dels (1996) at Thomissøns version er resultatet af en førreformatorisk, bibelhumanistisk bearbejdelse fra begyndelsen af 1500-tallet19,
dels (2006) at den er efterreformatorisk og skyldes Hans Thomissøns
fader, Thomas Knudsen20.
Sammenligner man de tre ældste versioner i Vadstena-hånd
skriftet, det islandske håndskrift og Hans Thomissøns salmebog, er det
tydeligt, at de på den ene side er i familie med hinanden, men på den
anden side er stærkt indbyrdes afvigende.
Den islandske og den svenske version
Der er almindelig enighed om, at den svenske og den islandske version
repræsenterer de ældste lag i salmens teksthistorie, men allerede her
melder der sig to problemer, dels begynder de forskelligt, dels er de kun
fælles om dele af deres samlede tekst. Den islandske version fokuserer

på, at natten er forbi, den svenske på, at dagen er kommet. Denne forskel
i anslaget gør sig gældende hele vejen igennem. Selvom den svenske
version i str. 1 og 2 godt er klar over tilværelsens mørke sider, spiller de
en langt større rolle i den islandske version, ikke mindst i str. 1,2 og 8.
Efter den indledende strofe indskyder den islandske version en strofe,
hvor forfatteren befaler sig i Guds, dvs. Kristi vold for hans fem vunders,
sårs, skyld. Derefter er de to versioner fælles om den næste strofe, i den
svenske version 2., i den islandske version 3. strofe, hvor de er enige
om at lægge deres liv i den treenige Guds hånd. Derefter indskyder den
svenske version 5 strofer, som ikke findes i den islandske version. Det
samme gælder det meste af den svenske versions strofe 9, der heller ikke
findes i den islandske version. På samme måde findes i den svenske ver
sion ikke tilsvarende til strofe 7 og 8 i den islandske version. Til gengæld
er begge versioner fælles om den afsluttende strofe, dvs. strofe 9 i den
islandske og strofe 10 i den svenske version, hvor det siges, at dagvisens
tekst er sendt ned (fra Himlen) til jorden af evangelisten Johannes, der
lover dem, der synger den, ’glæde og fromme’ (jfr. str. 1) både på jorden
og i Himlen. Britta Olrik Frederiksen skriver mod Pil Dahlerup, at
”Det er ubestrideligt den mindre lyse middelalder, der her kommer til
syne, således som den også kendes fra f.eks. bønnebogsrubrikkernes
opsigtsvækkende forfattertilskrivninger og løfter om klækkelige nedsalg
i skærsildsopholdet. En helgen nævnes, visen gøres til en slags him
melbrev som han har forfattet efter sin død, og der tillægges måske
endda himmelbrevet magisk virkning - sådan kan man i al fald tolke de
afsluttende linjer om, at den, der opbevarer visen og giver agt på den
(efter den svenske middelalderversion), eller den der synger og lytter til
den (efter den islandske version), far en god udgang på sit liv”21 Hermed
slutter dagvisen i den svenske version næsten, som den begyndte: både
dagen og dagvisen er kommet ned fra Himlen!
Den islandske version 1723
Tekst fra Henry' Bruun Den middelalderlige dagvise, 1965, s.
1
Nu er sti hin mirka nått i burt liden
sie eg jranre dag som Gud befrir oss gefed,
kom oss til giede og soma,
I dag lat [ru Oss eche ske,

Løstu nie Synda Voda.

2
I dag byfala eg Oss Gude a Valid,
Under Hanns Helga fiemundu,
Leise Hann Oss frå Skada og Skamn/,
Og so frå alire Ostundu,
geime Hann Oss fyrer allt |jad illt
som Christinn mann kann ad henda.

7
Allar Jtær Stiørnur å Hinminum Står,
frær hafa Tungur Sniallar,
Hagl edur drifftin, fidur semm Korn,
Skdgar edur græner Veller.

Gud fader Gud son Gud H. Ånde
sem alla Verolldina hefur med Valide
Sign Oss med sinne hægte Hønd,
Leid oss med sijne Rade
Hvørt Vier erum Helldur å sid edur lande
Christur med sijnar Nåder.

8
Mikel mun Magt i Himna Rijke
frå aller Guds Einglar Syngia,
Skiålfa num Jtå Verøllden Vid,
frå allar doms Kluchur hrijngia,
Hvar mun eg Jtå koma mier,
so Syndugnr sem eg mun Standa,
frå aller Helger Jtiona [tier,
Hvor efter synnm Vanda,
Jomfru Maria rodnust Rås,
Leis Oss frå Kvølum og Vanda.

4

9

Eingen fuglen flygur so hått,
ad Vindur blase ey under hans Vænge,
had er so hætt |tad kreinker eirn Mann
Harda berged utspreinger.

Dessar Vijsur Jtier hafed heyrt,
frær eru kommar å enda,
frær hefur S1'Johannes yrt,
å Jardrijke nidur ad senda,
hvor {tær qvedur edu Gefttr til Hlidd,
Hans mål fanger Gddan enda,
i Lijfinu og Luchunne Himna Rijkes traust,
og giede fyrer utann Enda.

3

5
Vatned Rennur so fagurlega fram/n
Under Jtann græna hlijda
Jomfru Maria Rodnust Ros,
Leise Vorn angfst og Kvijda.

Oversættelse ved Henry Bruun:

6
Du ert ein Ros fyrer alla liost
Skiært fyrer utann alla,
fru ert vor hiålp Jtu bidur fyrer Oss
Vier Streingium å Ydur ad kalla,
Lat oss ey Vorra Syndanna Giallda,
fyrer Vorn mikenn og Sniallann.

100

=

1
Nu er denne mørke nat forgangen,
jeg ser den dag, som Gud har givet os,
må den komme os til glæde og ære,
lad os i dag ikke ske
laster og synders våde.

2
I dag befaler jeg os Gud i vold,
under hans hellige fem vunder,
løse han os ffa skade og skam
og så fra alle ustunder,
gemme han os for alt det onde
som kan hænde en kristen mand.
3
Gud fader, Gud søn, Gud helligånd
som har alverden i sin vold
signe os med sin højre hånd,
lede os med sit råd
hvad enten vi er til søs eller til lands
Christus med sin nåde.
4
Ingen fugl flyver så højt,
at vinden ikke blæser under hans vinge,
det er så farefuldt, det røver en mands kraft
sprænger det hårde bjerg.
5
Vandet rinder så fagert frem
under den grønne lide.
Jomfru Maria, rødeste rose,
løse vor angst og kvide.
6
Du er en rose lys fremfor alle
skær for uden alle.
Du er vor hjælp, du beder for os,
vi lover at kalde på eder
lad os ikke undgælde for vore synder,
for vor store og snilde.
7
Alle de stjerner på himmelen står,

de har snilde tunger,
hagl eller snefog, fjedre som korn,
skove eller grønne sletter.
8
Stor må magten være i himmerige
når alle Guds engle synge,
skælve vil da alverden derved,
når alle domsklokker ringe,
hvor mon jeg da må holde til
så syndig som jeg mon stande,
når alle de hellige tjener dig,
hver efter sin sædvane,
jomfru Maria, rødeste rose,
løs os ffa kvaler og vånde.
9
Disse vers I har hørt,
de er kommet til ende,
dem har St. Johannes gjort
til jorderig ned at sende,
dem som kvæder dem eller giver dem lyd,
hans mål får god ende,
i livet og lykken himmerigs trøst
og glæde foruden ende.

Begge versioner har midt i teksten et stort mariologisk afsnit,
der bortset ffa enkelte udtryk (str 5,1.3-4 og str 6,1.3-4 i den island
ske version svarende til str. 9,1.1-2 og str. 7,1.5-6 i den svenske) har
forskellige formuleringer. Det er i denne forbindelse påfaldende, at den
islandske versions omtale af Kristi hjælp for hans 5 vunder skyld i den
svenske version findes i forbindelse med påberåbelsen af Maria. Det
svenske Maria-afsnit er karakteristisk ved de gentagne påkaldelser af Ma
ria, i alt 5 gange mod 2 gange i den islandske version. En anden forskel i
de to versioners Maria-afsnit er, at den svenske version giver udtryk for
et følelsesmæssigt forhold til Maria, hvor den islandske version giver sin
Maria-forestilling kosmiske og eskatologiske dimensioner22, se den is-

landske versions strofe 7 og 8. Det er den samme Maria-forestilling, der
findes i den i senmiddelalderen meget udbredte Maria-hymne ’’Regina
coeli, lætare”, der findes bearbejdet, ’kristeligt forvendt’ som ’’Aerens
konnig o Christe” i de ældste danske lutherske salmebøger, først i Een
ny Håndbog fra l52923,jfr. ”Ave maris Stella”, der findes oversat som
’’Hell maria, haffsens stierne” i et senmiddelalderligt dansk håndskrift24.

vi seem then dagh gudh haffw/r os gififwit
alt nidher til iordhirena at standæ
gudhi befeller jak os i dagh
oc swa thæn helghæ andæ
srerecte peter oc sarecte paul
oc allot« gudz hællgctre marenom

Den svenske version, håndskrift ca. 1450
Tekst fra Bengt R. Jonsson ”Den signade dag”, SUMLEN 1977, s. 42 -
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43
1
Then signadhe dagh tlu r jak nw se
alf hymelin at komæ /
han os lyse badhe lenggrr oc meer
ha« korne os til gledhi oc fromæ
swa j dagh at vs ey sker
ey last ey sind ey vadhæ

2
gud fadher os son oc thæn helghe and
ther alla nadher haffwtr at vallæ
hare signe os medh sinne hand /
hare størcYf os j var alder /
hwat vi æruret heller a vatn heller land
gud signe os medh sinne nadhæ

3
bidher thik skapare for thin dødh
the/1 tu os frælse frare alle vare nødh
the ther mare skadhæ heller skeredæ
then herran jak saaj vin ocj brødh
leet os j værldirena at hereda
ræt formæle oc cristelikin dødh
og gledhi for vtare ændæ

the sigreredha stuwd vårs herra føzlo titrema
oc kom eet lius affhymlin nidher
\het lysyr stiærna at skynæ
joretfrw marta the mildæ ros
gøme os fra helui/ts piwa
6
Joretfrw maria befeller jak mik
os swa van skaparæ alf hymerike
oc alla gudz helgha fem vnder
gud gøme os j dagh fra skadho oc skaret
oc swa fra allar ostureder
gud gøme os j dagh fra værdsins hinder
gud giffwi os gledhi medh siælffuoret sik
ther euterdelika vinder

7
joretfrw marta ther næst
thit hon ær hwars manz hiælp
ther liofflika a thik kaliar
joretfrw marta the millæ ros
skær for vtare galla
hon vardhe var hiælp oc bidhi for os
tha os thræregger at kalia
8
The vildha foghla the fløgha swa høgt
thet vedher blese vnder thera vinga
\het ær swa vant medh litla makt
the< høgha bergh at spriregæ

tha strømbrin swa gladhelika
vndfT the grøno lidha
9
Maria modher the mildæ ros
gøme os fra angist oc quidho
tlu / all thre j skodhin sta
oc alt \het græs a jordhinne ær
oc sandkorn aff haffsins grwrade
oc all the grand j solinne faræ
varo the swa vis som salornon
the gatho ey fulsakt marta digh
oc swa hænna signadha soni
10
The samw viso j haffuin hørt
hon ær nw komin til ænda
hona hafiwtr sancteJohann« giort
nidhrr til iordherika at hona senda
hwar hona gømir oc giftwtr thes gøm
hans mal faar æn godhan ænda
Amen
I forhold til den islandske version har den svenske yderli
gere to særstrofer, strofe 3 og 4. Her givers der efter den foregående
bekendelse til den treenige Gud i str. 2 udtryk for dels sakraments-, dels
helgenfromhed. Herefter nævnes i str. 5 Jesu fødsel som overgang til sal
mens Maria-afsnit. I slutningen af Maria-afsnittet i den svenske version
findes en strofe, der beskriver naturens, dvs. fuglenes og muligvis land
dyrenes forsøg på at nå himlen. Henry Bruun påviser i Den middelalder
lige dagvise25, hvordan naturbillederne i ”Den signede dag” har parallel
ler i middelalderlige skildringer af naturelementerne som Jomfru Marias
talløse lovprisere, et motiv, der kan spores tilbage til det tysk-baltiske
område. Naturen som allegori på tilbedelsen og som tilbedelsens rum er
et hyppigt tilbagevendende motiv i høj- og senmiddelalderen, jfr. i Den
Danske Salmebog middelaldersalmen ’’Verdens igenfødelse”26 (Mundi
renovatio) af Adam af St. Victor fra midten af 12. århundrede, oversat
af N.F.S. Grundtvig 1837, og ’’Frydeligt med jubelkor”27 (In vernalis

temporis) af Morten Børup fra ca. 1500, oversat af Fr. Moth 1895, hvor
forårsnaturen og Kristi opstandelse kædes sammen. Strofe 8 i denne
version slutter med, at for at nå til himlen er man nødt til at være så ren
og ubesmittet som de kilder, der springer ud af den grønne bjerg- eller
bakkeside, og det er kun Maria og hendes signede søn, som hverken
naturen eller selv Salomon kan måle sig med. Natursammenligningen er
her konklusionen på Maria-afsnittet, hvor den i den islandske version er
indledningen til det.
De to versioner, den svenske og den islandske befinder sig
indenfor det samme univers, og tekstrammen er den samme i de to ver
sioner. Til gengæld fylder de tekstrammen forskelligt ud. Den svenske
version er udpræget liturgisk relateret i modsætning til den islandske,
der er mere alment formuleret. Det kan ikke være et tilfælde, at hånd
skriftet med den svenske version findes i et bind fra Vadstena-klosterets
bibliotek. Den birgittinske Maria- og helgen-fromhed dominerer den
svenske version i modsætning til den islandske, der bringer salmens
afsnit i en mere logisk rækkefølge end den svenske, samtidig med at den
er en sammenhængende dagvise, der begynder om morgenen og slutter
med natten (str. 7) og dommens dag (str. 8).
I modsætning til den islandske version, der lader natural
legorien i strofe 4 og 5 være indledningen til Maria-afsnittet, lader den
svenske version omtalen afjesu fødsel være indledningen til anråbelsen
af Maria. Det er ikke utænkeligt, at det er denne omtale afjesu fødsel,
der i Hans Thomissøns version er trukket frem til strofe 2, som er
årsagen til, at dagvisen ikke mindst i Sverige har været knyttet til Julen.
Henry Bruun gør opmærksom på, at den populære senmiddelalderlige
julesalme ’’Dies est læticiæ”, der i Vadstena-håndskriftet (C4) nævnes
umiddelbart efter dagviseteksten, i den danske oversættelse, som kendes
fra En JVy Psalmebog28 (ca. 1535), har førstelinien ”Den signede Dag er
voss beted” og således netop kalder Juledag for ’den signede dag’ som
i dagvisen. Anders Piltz har i den anledning henvist til29, at Hallelujateksten til 3. messe på Jesu fødsels dag efter Missale Romanum kan
have været forlægget for dagvisens første strofe: ’’Alleluja, alleluja. Dies
sanctificatus illuxit nobis: venite, gentes, et adorate Dominum: quia
hodie descendit lux magna super terram. Alleluja.”30
Henry Bruun peger yderligere på, at evangelisten Johannes, som både
den svenske og den islandske version lægger visen i munden på, havde
helgendag den 27. december, dvs. på Tredie Juledag, hvorved han hen

over Skt. Stefans dag, Anden Juledag, som hans, Johannes’ ’juleevangelium’Johs. 1,1-14 var knyttet til, dels sammenbandt, dels afsluttede de
egentlige juledage31.
Bengt G. Jonsson har 1977 i en artikel om ”Den signede
dag”32 gjort sig til talsmand for den opfattelse, at dagvisen i virkelighe
den er en samling på 8 - 9 versifiserede bønner, der er sat sammen med
en ”i stort sett orimad Mariehyllning utlbrd i motivet med ’’lovpris
arne”33”. Bengt G. Jonsson har med inddragelse af alle tre middelal
derlige tekstversioner i alt delt dagvisen op i 15 af hinanden uafhængige
tekststykker, der er sat sammen som ”et radband”. Bengt G. Jonsson
sammenligner i denne forbindelse dagvisen med en bønnebogstekst fra
Karen Ludvigsdatter Rosenkrantz' bønnebogshåndskrift fra ca. 150034,
’’Signæth see then dyræ dagh”, der fremtræder som en prosaparallel til
dagvisen med en række tydelige tekstsammenfald, og han tilføjer: ”Så
småningom har vad jag ovan kallat rimbonekomplexet Dagvisan givits
en fastere form. Detta torde da skett i samband med anpassningen till
en beståmd melodityp. ... denna strofnormalisering behover inte ha ågt
rum sårskilt mycket tidigare ån når vi moter den gennemfbrd i T. [dvs.
Thomissøns Salmebog 1569]”35. Sammenligner man bønnebogsteksten
med dagvisen, falder det i øjnene, at naturallegorierne mangler, og at
Maria- om- og -tiltalerne er stærkt nedtonet, ligesom både Kristi kors
og Djævlene er taget med, hvorved bønnebogsteksten på mange måder
fremtræder som en mellemform mellem Vadstena-versionen og Hans
Thomissøns salmebogsversion af ”Den signede dag”.
I forhold til både den svenske og den islandske version af dag
visen repræsenterer Hans Thomissøns danske version et senere stadium
i dens tekst- og brugshistorie. Det er tydeligt, både når man sammen
ligner tekstfonnen og det teologiske indhold, at Thomissøns version
bygger på den teksttradition, som den svenske og den islandske version
hver på sin måde er udtryk for. Det er derimod svært at sige, i hvor høj
grad den tekst, der kendes fra Hans Thomissøns salmebog, er før- eller
efterreformatorisk. På den ene side mener Hans Brix, at Thomissøns
version i højere grad end den svenske og dermed den islandske version
repræsenterer en oprindelig tekstform, på den anden side regner Pil
Dahlerup den for resultatet af en mørk, luthersk og dermed efterrefor
matorisk tekstredaktion.

104

=

Hans Thomissøns version
Sammenlignet med de to tidligere versioner savner Hans Thomissøns311
version bortset fra en kort omtale af Maria som Jesu mor (str. 5,1.6)
helt den dominerende Maria-om- og -tiltale. Ligesom Maria-ffomheden
mangler hos Thomissøn, mangler hans version også den svenske
versions sakraments- og helgenfromhed (i hhv. str. 3 og 4). Til gengæld
er omtalen afjesus udbygget fra næsten ingenting til at være salmens
dominerende element. Strofe 2, der svarer til omtalen afJesu fødsel i
begyndelsen af str. 5 i den svenske version, er udbygget til at handle
udelukkende om Jesu fødsel og dens betydning for mennesker og
verden. Efter treenighedsstrofen, der er strofe 3 hos Thomissøn, følger
strofe 4 om Jesu korsdød og dens betydning som soning for menneskers
synder. Derefter følger i stroferne 5 og 6 naturallegorien fra de to ældre
versioner, her ændret i retning af, at naturen i sig selv ikke kan svinge sig
op til himlen, hverken ved at lovsynge, flyve eller springe. Tilsyneladen
de kan strømmene ’’rinde saa frydelig / Op vnder de grøne Linde”. Der
er dog her formodentlig tale om en korruption af teksten i forhold til
den svenske og den islandske version, hvor ’’Vatned Rennur so fagerlega
framm / Under frann græna hlijda” (Vandet rinder så fagert frem / under
den grønne lide), idet den oprindelige allegori på den rene Maria og
Jesu fødsel ikke mere forstås. Hvad der bliver tilbage, er et strækt udtryk
for den naturlige og dermed ufuldkomne verdens manglende evne til ”til
fulde [at] lovejesum Mariæ Søn den rene”.
Hans Thomisøns version,
Tekst fra Den danske Psalmebog (1569)
Den gamle Christelige Dageuise
Den signede dag som wi
Nu see etc.
Den signede dag som wi nu see /
ned til oss aff Himmelen komme /
Gud huser for oss io lenger oc meer /
oss alle til glæde oc fromme /
Gud lade oss icke skee i dag /
huercken last skam eller vaande.

Den signede dag den signede tid
Vor Herre hans fødzels time /
Da kom der Liuss aff Himmelen ned
Saa vijt offiier Verden at skinne /
Det Huser for oss euindelig /
Nu oc foruden all ende.
Gud Fader Søn oc den hellig Aand /
Met alle sine Engle skare /
Beuare oss i dag oc allen stund
Fra alskens Dieffuelens snare /
Fra all den afluind hand til os bær
Vor Siel oc liff til fare.
Det Kaarss vor Herre hand bar for oss
For vore Synd oc icke for sine /
Det setter ieg i dag mellem Diefifuelen oc mi
leg meener Guds verdige pine /
Det blod der ned paa Karssit rand
Det slycker vd synder mine.
Vaar alle de træ i Verden er
Løff gress oc Sand paa haffsens bonde /
Haffde de maal oc kunde de tale
Oc siunge met Engle stemme /
Da kunde de aldrig til fulde loffue
lesum Mariæ Søn den rene.
Den lille Fuel hand fluer saa høyt
Oc Værit bær vnder hans vinger /
Det er fuld ont met liden mact
Mod høye bierg at springe /
De strømme de rinde saa frydelig
Op vnder de grøne Linde.
Dagen band er aldrig saa lang
At afftenen maa wi io vente /
Liffuit det endis met dødsens tuang /

Huem det vil rettelig betencke
Wi bliffue vdt fuss oc graffuen gøris trang /
Oss følger ingen anden ende.
Da giffue det Gud wi haffue saa tient
I Verden vel til maade /
I troen at wi Guds Søn haffue kient
Saa wi miste icke Guds naade /
Naar verden haffuer oss sin bag tiluent
At wi da faa euig Bade.
Naar wi skulle til vort Fæderne Land /
Oc skillies ved dette ælende:
Da befaler ieg Gud min Siel i haand /
I Himmerigis glæde at sende.
Gud Fader Søn oc den hellig Aand
Hand giffue vort maal god ende.

De sidste tre strofer, strofe 7 - 9, i Thomissøns version er
selvstændige i forhold til de tidligere. Der kan være mindelser i forhold
til den eskatologiske afslutning i den islandske version, men ellers er der
tale om en helt selvstændig eskatologisk afslutning. Bortset fra, at der
i str. 8 overfor Gud bliver udtrykt det håb, at vi ”1 troen ... Guds Søn
haffue kient / saa wi miste icke Guds naade”, er det mere troen på Gud
som den nådige dommer for Jesu skyld (jfr. str. 4), end troen på Jesus
som frelser, dvs. mere reformkatolicismens forensiske end Luthers og
reformationens soteriologiske teologi, der udtrykkes.
Hans Thomissøns version af Dagvisen består af tre dele,
strofe l - 3,4 - 6 og 7 - 9. Stroferne 1-3 handler om dagens og livets
morgen, stroferne 7-9 tilsvarende om dagens og livets aften, samtidig
med, at stroferne 4-6 handler om dagens og tilværelsens almindelige
vilkår. Salmens omdrejningspunkt er strofe 5 med omtalen afjesus og
Maria, omgivet af strofe 4 og 6 med skildringen afjesu forsoningsdød
(str. 4), der har en så indgribende betydning, at end ikke hele verden,
ingen skabninger og intet menneske vil kunne lovprise ham (dem), som
han (de) fortjener (str. 6).
Sammenligner man Thomissøns version med den svenske og
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den islandske, er det tydeligt, at det er den, der forudsætter dem og ikke
omvendt. Hvis Thomissøns version kunne dateres tilbage til 1300-tallet,
ville omtalen afjomfm Maria, de hellige mænd og Kristi fysiske tilstede
værelse i nadverelementerne (hhv. str. 5,6,7,9,4,10 og 3 i den svenske
version) ikke være forsvundet på nær omtalen af Maria som Jesu moder
i Thomissøns strofe 5,1. 6. På samme måde er naturallegorien, der tidli
gere havde understøttet skildringen af Maria, hos Thomissøn, brugt til (i
strofe 6) at illustrere, at hverken den døde eller den levnede natur, sand,
græs, løv, fuglene eller mennesket af egen kraft kan forholde sig relevant
til Jesus Kristus, dvs. lovprise ham, og ikke Maria, ret. Ved at tage hele
naturallegorien med under nærmest modsat fortegn i forhold til de
tidligere versioner bliver det selvmodsigende og ret beset uforståelige,
folkeviseagtige billede med strømmene, der rinder op under de grønne
linde, både uformidlet og uforståeligt i modsætning til tidligere, hvor det
var et meningsgivende billede på, hvordan den rene Jomfru Maria fødte
Guds Søn, ligesom det rene kildevand springer ud af og strømmer ned
af bjerg- og bakkeskråningerne. Formodentlig er ’lide’ ændret til ’linde’
i Thomissøns version for at opnå et bedre rim end det svenske forlægs
’springa’ - ’lidha’. Netop problemet med rimet ’’lide - linde” i den
svenske version er et indicium på, at den islandske version, hvor der er
helrim: ’’hjida - Kvijda”, er den ældste af de to. Thomissøns version har
prøvet at klare situationen med et halvrim, ’’springe - Linde” (der mu
ligvis lydmæssigt har været tættere på hinanden, end de er på rigsdansk i
dag), men med den omkostning, at billedet bliver uforståeligt.
Den kendsgerning, at Thomissøns version er yngre end de
svenske og islandske versioner betyder imidlertid ikke, at hans version
nødvendigvis er særlig luthersk eller efterrefonnatorisk. Anslaget i strofe
1 er det samme som i den svenske version, dvs. at den frembrydende
dag i modsætning til den morgen, der beskrives i den islandske versions
anslag, med betegnelsen ’signet’, dvs. betegnet med Kristi kors, er
kristeligt kvalificeret. I den svenske version er der sandsynligvis,jfr. den
svenske tradition for brugen af salmen, tale om, at dagvisen med dette
anslag er knyttet til Julemorgen, hvad Thomissøns strofe 2 tyder på,
også kan have været tilfældet i Danmark.
Treenighedsstrofen, str. 3 i den svenske version, strofe 3 hos
Thomissøn, er holdt i al almindelighed som en bøn om Guds hjælp
i nød og fare i den svenske version, hvorimod den danske version
konkretiserer hjælpen ved at nævne englene som Guds hjælpere og
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Djævelen som både Guds og menneskers modstander. Det er omtalen af
Djævelen her og i den følgende strofe 4, der får Pil Dahlerup til at afvise
Thomissøns version som udtryk for mørk lutherdom i modsætning til
den svenske versions lyse middelalder, en afvisning, der tyder på, at Pil
Dahlerup ikke er klar over, at Luthers og de lutherske kirkers forestilling
om Djævelen er en direkte videreførelse af senmiddelalderlige djævleforestillinger37. Jens Lyster citerer3”! sin kommentar til Hans Christen
sen Sthens version af dagvisen en førreformatorisk bøn i Anna Brades
Bønnebog (MDB II, 102,4-10), hvor tankegangen fra Hans Thomissøns
strofe 4 findes næsten ordret39, som belæg for, at ’’Luthers og andre
reformatorers litterære brug af djævelen står i tydelig gæld til middelal
deren”.
I str. 4 nævnes Kristi kors, der allerede er foregrebet i
begyndelsen af strofe 1™, som det billedlige udtryk for Jesu Kristi død
for menneskers synders skyld og som det håndgribelige værn mod Djæ
velens anslag. Der er også her tale om en senmiddelalderlig forestilling.
Strofen minder om ’’Allmuens gamle sang / Det hellige Kaarss vor Herre
selv bar”, der findes på side 80 i Hans Thomissøns salmebog i Morten
Hegelunds11 ’forbedring’ dvs. lutherske redaktion. Denne salme var
allerede blevet optaget i En Ny Psalmebog fra 1535 '“ og har muligvis haft
nordisk udbredelse. Da Thomissøns version af ”Den signede dag” langt
senere blev optaget i svenske salmebøger, var første linie i strofe 4 rettet
ind efter korssalmen: ”Thet heliga korss vår Herre sielf baar”, hvilket
pga. rimet medførte en ændring af strofens linie 3 fra ’’mellem dieffuelen
oc mig” til ”mot Diefivulens skaar”43.
I Thomissøns strofe 5 udfoldes det allegoriske motiv, der
findes i korrumperet form i den islandske versions strofe 7 til 8, hvor
englenes sang ikke som hos Thomissøn er naturens uopnåelige mål, der
understreger forskellen mellem den gudskabte natur og Guds him
melske virkelighed, personificeret af englene, men et af de eskatologiske
tegn (jfr. den svenske versions str. 9). Er det i Thomissøns str. 5 den
svenske version, der har misforstået den sammenhæng, der er bevaret
hos Thomissøn, er det, som allerede nævnt, omvendt i strofe 6.
Thomissøn har ikke de svenske og islandske versioners
afsluttende strofe, hvor det fortælles, at salmen er gjort af evangelisten
Johannes, der også har sendt den ned til jorden og menneskene. Til
gengæld har Thomissøn 3 strofer, der sætter salmen ind i en overordnet
eskatologisk sammenhæng. Det er nærliggende at forestille sig, at disse

tre strofer oprindelig har udgjort en selvstændig eskatologisk aftensang,
der er sat sammen med en ligeledes eskatologisk, kristeligt kvalificeret
morgensang. Der er intet i de tre strofer, der skulle nødvendiggøre, at de
først er digtet til efter refomrationen, evnt. i forbindelse med en endelig
luthersk redaktion med henblik på optagelsen i Hans Thomissøns
Salmebog. I forbindelse med udgivelsen i 1994 af Hans Christensen
Sthens" En liden vandrebog'15, hvor ”Den signede dag” i lighed med
de fleste private danske salmebøger i 16. og 17. århundrede (se neden
for) findes i en version, der på nær en del mindre sproglige forskelle
er identisk med versionen i Hans Thomissøns salmebog, skriver Jens
Lyster46, at ’’Hvis [Dagvisen] i [Thomissøns salmebog] har været igen
nem en form for sanering, kan denne skyldes en bibelhumanist eller
reformkatolik ... udgået fra Poul Helgesens skole. En viden herom kan
være tilstrækkelig forklaring på, at de tidlige danske reformatorer for
alt i verden ikke kunne bruge [Dagvisen] i deres salmesamlinger. 11569
har Hans Thomissøn ikke længere fundet det nødvendigt at distancere
sig fra et eventuelt reformkatolsk ophav. Men ligefrem skilte med navnet
på en reformkatolsk bearbejder har han næppe heller følt sig tilskyndet
til”47.
Jens Lyster har som nævnt senere, i Hymnologi 2006, gjort sig til tals
mand for den opfattelse, at det kan have været Hans Thomissøns fader,
Thomas Knudsen48, der har bearbejdet salmen til optagelse i sønnens
salmebog. Denne hypotese, der hverken kan bevises eller modbevises,
virker mindre sandsynlig end hans opfattelse fra 1994. En bibelhumani
stisk bearbejdelse af salmen49, der må være foretaget næppe senere end
t.^.'jo, vil kunne forklare, hvorfor Sthen og flere med ham opererer med
en version, der afviger fra Hans Thomissøns. Hvilken af de to versio
ner, Thomissøns eller Sthens, der er ældst, kan være svært at afgøre. 1
betragtning af, dels at Sthens varianter i forhold til Thomissøns tekst
alle gør stil og rytme bedre i forhold til Thomissøn, dels at det er Sthens
tekstformer, der i det store og hele overtages af de senere sang- og
salmebøger, både danske og de svenske, er det nærliggende at forestille
sig, at Thomissøns version er den ældste, uden at det betyder, at Sthens
og de øvrige kilders tekstform behøver at være meget yngre end den
ældre versions ældst kendte forekomst i Thomissøns salmebog. De
svenske versioner, der kendes fra tryk og håndskrifter fra slutningen af
16. århundrede og fremover, er fælles med Sthens salmebog om dennes
varianter i forhold til Hans Thomissøns version, samtidig med, at de har

en række yderligere afvigelser i forhold til de danske versioner. Disse va
rianter er uden indholdsmæssig betydning, men kunne ligesom Sthens
varianter i forhold til Thomissøn tyde på en fælles, nu tabt urkilde til
den version, der først er bevidnet i Hans Thomissøns salmebog, et for
hold der understøtter Jens Lysters teori om en reformkatolsk bearbejder
fra begyndelsen af 16. århundrede511.
Den fra Thomissøn afvigende teksttradition har været så fast forankret,
at den holdt sig til ind i det 18. århundrede. I modsætning til de senere
udgaver af Thomissøns Salmebog51, gengiver det 17. århundredes ’’fuld
komne” salmebøger52 ligesom Johannes Laverentsens 1010-salmebog fra
1709 den samme tekstform som Sdiens Vandrebog bortset fra strofe 6,
linie 6, hvor bl.a. Paullis og Laverentsens salmebøger har ’lide’ i stedet
for det ikke meningsgivende rimord ’’linde” (se nedenfor). At der i givet
fald kun har været tale om mindre sproglige ændringer uden indholds
mæssig konsekvens fra en reformkatolsk, førreformatorisk tekstversion
til Thomissøns og Sthens efterreformatoriske tekstversioner, skyldes
den grundlæggende religiøse kontinuitet hen over reformationen, den
kontinuitet, der var årsag til, at reformationen overhovedet kunne få så
stor tilslutning på så få år53. Oplevelsen af dag og nat, morgen og aften,
liv og død ændrede sig ikke. Oplevelsen af at leve i en eskatologisk tid
var også den samme hen over reformationen. Det, der havde ændret
sig, var forestillingen om, at Kristus var aktivt til stede i de reserverede
nadverelementer, og at Jomfru Maria og helgenerne var i stand til at
hjælpe, forestillinger som bl.a. den senmiddelalderlige mystik sammen
med bibelhumanismen og reformkatolicismen allerede havde afsvæk
ket væsentligt, inden den lutherske reformation i 1520’rne omkalfatrede
kirke og teologi. Kun troen påjesus Kristus og hans forsoningsdød
kunne hjælpe mennesker. Det sidste betød, at korsmeditation (jfr.
Thomissøns str. 4), der allerede var velkendt i senmiddelalderen, fik en
central placering i det reformatoriske fromhedsliv. Det er ikke tilfældigt,
at ”Det hellige Kors, vor Herre han bar”, i Hans Thomissøns salmebog
er sat ved siden af en billedlig fremstilling af et meditationskors med
overskriften ’’Christi Kaarssis daglige Brug” og Niels Hemmingsens54
salme, ” Huo som Christi Kaarss vil pryde”55
Foreløbig sammenfatning
Det billede af dagvisens tilblivelseshistorie, der danner sig på baggrund
af en sammenligning af de tre middelalderlige tekstversioner, er et bil-

lede af en oprindelig tekst, der er blevet overleveret og udvidet gennem
godt 200 år, fra begyndelsen af 1300-tallet, til omkring 1530. Den usikre,
til dels korrumperede tekstoverlevering kunne tyde på, at overleveringen
indtil den version, der kendes fra Thomissøns og Stens salmesamlinger,
i det store og hele er sket mundtligt med den usikkerhed en mundtlig
overlevering altid har, og med den frihed til om- og nyformuleringer,
der hører sammen med en mundtlig overlevering. Selv hvor overleve
ringerne ligger tæt på hinanden, er der tale om gensidigt uafhængige
tekstversioner. Dertil kommer ønsker om at komplettere teksten eller om
at rette den til efter forskellig liturgisk eller teologisk interesse.
Om det er den islandske, måske oprindelig norske, eller det
er den svenske version, der er den ældste, kan være vanskeligt at afgøre,
men både ydre og indre kriterier kunne tyde på, at den islandske /
vestnordiske version, er ældre end den svenske, uden dog dermed nød
vendigvis også at være den oprindelige version. I betragtning af den ret
forskellige tekstoverlevering kan det meget vel tænkes, at der oprindeligt
har foreligget en oprindelig version, der nu er tabt56. Det forhold, at den
islandske version har en alternativ, mere almen begyndelse i forhold til
de to andre kendte versioner, sammenholdt med dens mere sammen
hængende (ukorrupte) billedsprog, kunne tyde på, at den er ældre end
den svenske version, der har gjort dagvisen til en birgittinsk-mariologisk
julesalme, samtidig med at den sproglige sammenhæng i forbindelse
med tilføjelsen af de versificerede, birgittinske Maria-anråbelser er
blevet mere uklar i forhold til den mere oprindelige islandske version.
Både den islandske og den svenske version af ”Den signede dag” har
været tænkt som solo- eller korsang, foredraget for et publikum. Ikke
alene er det fælles for de to versioner, at der i den afsluttende strofe,
der lader evangelisten Johannes være ophav til salmen, bliver talt til
tilhørerne, der netop har hørt visen foredraget, men strofelængden er i
begge versioner stærkt varierende, hvorfor teksten er nærmest umulig at
synge som fællessang. I den islandske version varierer strofelængden fra
4 til 10 linier. I den svenske version er strofelængden knapt så uens fra
strofe til strofe, men stadig så varierende, at det har været forbundet med
store vanskeligheder at synge den kollektivt, selv efter middelalderlig
kvalitativ syngetradition. I modsætning hertil er strofelængden i den ver
sion, der er overleveret i Hans Thomissøns og Hans Christian Sthens
salmebøger, blevet standardiseret til 6 linier pr. strofe med tilsvarende
nogenlunde ens lange linier, hvorved den ikke alene har levet op til hu

manismens formkrav, men også har været velegnet til den fællessang, der
slog igennem i forbindelse med reformationens gudstjenestereformer
omkring 1530.
Salmen i senere danske salmebøger

”Den signede dag” holdt sig i de danske salmebøger indtil udgangen af
1600-tallet. Den blev ikke optaget i Kingos Salmebog?7. Grunden hertil
var uden tvivl, at den som en (folkelig) morgensang, beregnet på mor
genandagt i hjemmene, jfr. salmens rubricering i Thomissøns salmebog
i afsnittet ’’Tacksigelser og Bøner om Morgenen”, ikke havde nogen na
turlig plads i en gudstjenestesalmebog som Kingos Salmebog, og derfor
heller ikke blev optaget i Pontoppidans eller Guldbergs salmebøger fra
henholdsvis 1749 og 1778, der begge med hensyn til det traditionelle stof
ikke gik ud over Kingos Salmebog. Den sidste danske salmebog, hvor
”Den gamle Christelige Dageuise” blev optaget, var den allerede nævnte
En Ny og Fuldkommen Dansk Psalme-Bog fra 1709. Her er salmen sat
som nr. l, først i afsnittet med ’’Morgen-Psalmer”. Der er en del mindre
sproglige ændringer i forhold til Thomissøn, de fleste af dem svarende
til Sthens og dennes samtidiges ændringer i forhold til Thomissøn.
Dertil kommer en ændring af det unaturlige billede i strofe 6,1. 6, hvor
”Op vnder de grøne Linde” er ændret til ’’Need under de grønne lide.”
Hverken Thomissøn eller Sthen kender denne formulering, og den
svenske tekst i Then Swenska Psalmboken, der fremstår som en bearbej
det oversættelse af Thomissøns version, havde løst forståelsesproblemet
med nyformuleringen ’’Långt vnder the dålder och lundar”. Det er
derfor mest sandsynligt, at de salmebogsredaktører, der har ’’lide” i ste
det for ’’linde” som i f.eks. Daniel Paullis fuldkomne salmebog fra 1780
ogjohannes Laverentzens 1010-sahnebog fra 1709 simpelthen har tænkt
sig om og regnet med, at der forelå en gammel tryk- eller skrivefejl, og
derfor har rettet, som de gjorde. Man kunne forestille sig, at Laverentzen
havde sin formulering fra Paulli, men da Laverentzen har ’’Need under
de grønne lide” og Paulli ”Op under de grønne liide”, har Laverentsen,
hvis han har ladet sig inspirere af Paulli, ment, at det ville være mere
naturligt at forestille sig, at strømmene randt ned og ikke op under de
grønne lide.
Der skulle gå 180 år, inden ”Den signede dag” igen blev op
taget i en dansk salmebog med sin gamle, middelalderlige tekst. 11889
blev salmen optaget i danske nordslesvigske salmebog Evangelisk-lu-

thersk Psalmebogfor de dansktalende Menigheder i Slesvig som nr. 475 i
afsnittet: ”Det timelige Liv. Dagen. Morgen” med en tekstform, der med
et par enkelte sproglige ændringer gengiver Hans Thomissøns version.
Herfra gik den gamle version videre til Tillag til Salmebogfor Kirke og
Hjem fra 1913, udgivet af salmeforskerne S. Widding, P. Severinsen og
C. Ludwigs (2. opl. 1931), og det grundtvigske salmebogsforslag Dansk
Salmebog 1944. Midjydsk Salmekonvents salmebogsforslag 1947, Forslag
til Salmebog, foreslog en version med to strofer, Thomissøns str. 3 og
4. Som en form for kompromis i forhold til disse to salmebogsforslag
optog prøvesalmebogen 195158 og derefter Den danske Salmebog 1953
den gamle dagvise som en torso med str. 3,4,7 og 8 fra Thomissøns
salmebogw. Denne torso, der hverken er fugl eller fisk, er gået videre til
Den Danske Salmebog 200260, men bliver kun brugt i meget ringe om
fang og står helt i skygge af Grundtvigs gendigtning fra 1900-tallet. I den
salmevalgsundersøgelse, der blev foretaget i Danmark omkring 199061,
er dagvisetorsoen valgt 8 gange mod N.F.S. Grundtvigs gendigtning af
”Den signede dag”, der er valgt 637 gange til gudstjenester. Ved bryllup
per og begravelser er Grundtvigs gendigtning valgt henholdsvis 403 og
983 gange uden at ”Gud Fader og Søn og Helligånd” er valgt en eneste
gang. Samtidig er enkeltstrofen ”Som aldrig så lang er nogen dag”,
Grundtvigs gendigtning af strofe 7 i Hans Thomissøns version valgt 114
gange til gudstjenester og 4 gange til begravelser. Disse tal viser tydeligt,
at det entydigt er Grundtvigs gendigtning af dagvisen, der har sikret den
dens position som Danmarks nationalsalme.
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Grundtvigs gen
digtninger af
“Den signede
Jubilæumssalmen 1826
I anledning af den officielle fejring af tusindåret for Ansgars komme til Danmark udgav N.F.S. Grundtvig i slutningen af april 18261 et hefte med salmer til
brug ved festgudstjenesten i Vor Frelsers Kirke i København, hvor han siden 1822 havde været residerende kapellan. Dette hefte, der havde titlen Danskt
Høitids-Psalmer til Tusindaars-Festen2 indeholdt tre salmer, gendigtningen af den middelalderlige nordiske dagvise ”Den signede dag, som vi nu seer”:
Dagvisen, dvs. morgensalmen ”Den signede Dag med fryd vi seer”, og de to originale salmer ’’Tusind Aar stod Christi Kirke” og aftensangs-salmen ’’Klar
op, du Sky paa Øien Bryn”, den sidste tydeligt inspireret af Thomas Kingos ’’Klaer op mit Hierte, Siæl og Sind”3. Salmeheftet var således bygget symme
trisk op med selve jubilæumssalmen i midten omgivet af to salmer, der repræsenterede henholdsvis den middelalderlige (den danske kirkes morgen) og den
reformatoriske del (den danske kirkes aften) af den danske kirkes historie. Denne salmeudgivelse fik vidtrækkende følger for Grundtvig, idet den blev den

direkte årsag til den afskedsansøgning, han den 10. maj sendte til kongen.
Grunden til dette drastiske skridt var sdftsprovst H.G. Glansens forbud 30.
april mod, at salmerne blev brugt ved jubilæumsgudstjenesten i Vor Frelsers
Kirke. Grundtvig henviste over for stiftsprovsten i et brev af 1. maj til, at
den kgl. resolution af 10. marts angående fejringen af 1000-året pinsedag
14. maj 1826 havde løst præsterne ”fra Baandet til Bogen”. Stiftsprovsten
indbragte imidlertid sagen for biskop Fr. Munter, der igen forelagde den
for kancelliet, der svarede, at den kgl. resolution havde ladet salmevalget
være frit, men inden for den autoriserede salmebog. Herefter var det ikke
muligt for Grundtvig at lade salmerne afsynge (i praksis af koret og ikke af
menigheden). Grundtvig, der uden tvivl med rette har opfattet forbuddet
mod at bruge salmerne som et ønske om i forbindelse med den verserende
injuriesag mod ham at vise ham, at der var grænser for hans bevægelsesfri
hed som præst, drog derefter den konsekvens af kancelliets svar, at han søgte
sin afsked som præst/
I et forord til sangheftet med jubilæumssalmerne skriver Grundt
vig om den første salme, ”Den signede Dag med Fryd vi seer”: ”No. I. er en
Bearbeidelse af den ældgamle Danske Dag-Vise (Morgen-Psalme), som fin
des i Hans Thomasens Psalmebog S. 316, og skiøndt Kæmpevise-Tonen er
i Psalmer blevet os fremmed, maa den dog vist findes aldeles passende paa
Takke-Festen for Tusind-Aarel, hvoraf meet end Totredie-Dele benrandt, før
vi fik Danske Psalmer i en anden, maaskee mere kirkelig, men mindre fol
kelig Tone. Er Tillæmpningen derfor ei ganske mislykket, tør jeg haabe, det
vil glæde Mange, ved den gamle aandelige Vise, at mindes om den Danske
Kirkes Morgen-Røde. Solbjergs-Lag er i Folke-Mund Solens NedgangsTid”5
Grundtvigs bearbejdelse af den gamle dagvise følger i grove træk
Thomissøns version af salmen, men forholder sig i øvrigt frit til salmens
struktur og teologi. Herved minder den om Grundtvigs øvrige bearbejdel
ser af ældre salmer. Hans interesse er ikke antikvarisk at gengive salmen så
historisk korrekt som muligt. Hans mål med bearbejdelsen er at gøre salmen
levende og nutidig, som et sandt folkeligt og teologisk udtryk for ret forstået
kristendom.

Det kiendes paa os som Lysets Børn,
At Natten hun er nu omme!

2
Den signede Stund, den Midnats-Tid,
Vor Herre han lod sig føde,
Da klared det op i Øster-Lid,
Til deiligste Morgen-Røde:
Da lyset oprandt, som Jordens Bold
Skal lysne udi og glæde!
3
Om levende blev hvert Træ i skov,
Og var saa hvert Blad en Tunge,
De kunde dog ei Guds Naades Lov
Med værdelig Røst udsjunge;
Thi evig nu skinner Livets Lys,
For Gamle og saa for Unge!
4
Ja, havde end Maal hvert Straa i Vang,
Hver Urt udi Mark og Lunde,
Slet ikke for os den Takke-Sang
Opstemme tilgavns de kunde,
Som Dagen hør til, for Lys og Liv,
Mens tusinde Aar henrunde!
5
Forgiæves det er, med liden Magt,
At ville mod Bjerg opspringe,
Men Ørnen er snild, han naaer sin Agt,
Nar Veiret ham bær paa Vinge,
Og Lærken hun er en lille Fugl,
Kan lystig i Sky sig svinge!

N.F.S. Grundtvig: Danske Høitids-Psalmer til Tusindaars-Festen. 1826

I
Den signede dag med Fryd vi seer,
Af Havet til os opkomme;
Den lyse paa Himlen, meer og meer,
Os alle til Lvst oe Fromme!
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6
Med sus og med Brus, den stride Aa
Nedsuser fra Klippe-Tinde,
Ei mæle saa lydt de Bække smaa,
Dog risle de fort og rinde,
Saa frydelig snoe de sig fra Eng,

Op under de grønne Linde!
7
Saa takke vi Gud, vor Fader god,
Som Lærken i Morgen-Røde,
For Dagen, Han os oprinde lod,
For livet, Han gav af Døde,
For Alt hvad paa Mark, i tusind Aar
Der groed til Sjæle-Føde!
8
Saalænge vi see den gyldne Soel,
Og Skoven er Daners Have,
Da plante vi May i Kirke-Stol,
Og Blomster paa Fædres Grave,
Til glædelig Fest, med Liv og Lyst,
Til mindelig Pindse-Gave!
9
Da rinde vel og, som Bække smaa,
F ra Øine os Taarer milde,
Og Bække i Flok de giør en Aa,
Den higer mod Lysets Kilde,
Den stiger i Løn, som Hjerte-Suk,
Alt aarie, og dog end silde!
10
Som aldrig saa lang er nogen Dag,
At Aften erjo i Vente,
Saa haver det Lys og Solbjergs-Lag,
Som Gud udi Kirken tændte;
Men immer det dages dog paaa Ny,
Hvor Hjerterne Morgen vente!
11
Nu sagtelig skrid, du Pindse-Dag,
Med Straaler i Krands om Tinde!
Hver Time, til Herrens Velbehag,
Som Bækken i Eng henrinde,
Saa frydelig sig den Sidste snoer
Op under de grønne Linde!

12
Som Guld er den aarie Morgen-Stund,
Naar Dagen opstaaer af Døde,
Dog kysser os og med Guld i Mund,
Den liflige Aften-Røde,
Saa tindre end maa det matte Blik.
De blegnede Kinder gløde!
13
Saa reise vi til vort Fædre-Land,
Der ligger ei Dag i Dvale,
Der stander en Borg saa prud og grand,
Med Gammen i gyldne Sale,
Saa frydelig der, til evig Tid,
Med Venner i Lys vi tale!
Grundtvig beholder nogenlunde uændret de første linier i strofe
l og 2 af Thomissøns version af salmen. Derefter udelader han Thomissøns
strofe 3 og 4, samarbejder strofe 5 og 6, beholder de første linier i strofe 7 og
9 og ser bort fra resten af fordæggets tre sidste strofer. Især er det påfalden
de, at både strofe 3 og 4 hos Thomissøn er udeladt i Grundtvigs bearbej
delse af salmen. Grunden hertil er teologisk. Grundtvig var modstander af
alt, der var eller kunne ligne bodsteologi'1. Derfor lod han de to strofer med
deres tale om ’alskens Dieflitelsens snare’ (4:4), menneskers synd (4:2 og 6)
og Kristi blod ude af betragtning her, ligesom han i Thomissøns str. 7-9
udelader den virkelighedsnære omtale af dødens realitet (7: 3-6), verdens af
visning (8:5-6) og verden som udlændighed (9:2 flj. Grundtvig ønsker ikke
at understrege afstanden, men kontinuiteten mellem Guds Rige og verden,
både vertikalt og horisontalt, principielt og historisk.
Grundtvig har struktureret sin gendigtning med en inddeling (12), et første hovedafsnit (3-6), et midterafsnit (7), et andet hovedafsnit (8-11)
og en afslutning (12-13). Der er tale om en parallelstruktur, der minder om
den V-struktur, der findes i mange af hans salmer7. De begreber, der findes
i den første halvdel af salmen har positive eller negative paralleller i den an
den halvdel, og omvendt, ligesom salmens afsnit svarer spejlvendt til hinan
den. Således svarer morgenstrofen, str. 1, der handler om morgenens lys og
lyst (1:3 og 4) og fryd (1:1), til aftenstrofen, str. 13, med dens gammen og lys
(13:4 og 6). Det er de samme begreber, især lyset, der går igen i alle salmens
strofer. Thomissøns version taler også om lys, men kun i de to første strofer,
dvs. de egentlige morgenstrofer (se 1:3 og 2:3.4 og 5). Hos Grundtvig er lyset
igennem hele salmen det bærende begreb. Grundtvig associerer fra ’lys’ til

113

’lyst’ (se 1:3 og 5), og fra ’lyst’ til ’fryd’ (l:l) og ’gammen’ (14:4), ligesom ’liv’
og ’lys’ hører begrebsmæssigt sammen (se 3:5 og 4:5).
I modsætning til Thomissøns version, hvor bevægelsen i teksten
er ovenfra, fra Himlen og Guds Rige, er den gennemgående bevægelse i
Grundtvigs gendigtning nedenfra og op. 1 str. 1 opkommer dagen (1:1-2), i
str. 2 ’klared det op’ (2:3) og ’lyset oprandt’ (2:5). I str. 4 ’opstemmes’ takkesangen (4:4). 1 str. 5 er det ikke muligt at springe op mod bjerget (5:2), men
lærken (sangfuglen! jfr. 4:3-4) kan svinge sig lystig i sky. Str. 6 snor bækkene
sig ” fra Eng, op under de grønne Linde!’ (6:4-6). Str. 7 lader Gud dagen
oprinde (7:3). I str. 9 stiger tårerne ”mod Lysets Kilde” (9:4). I str. 11 snor
bækken sig igen op under de grønne linde (ll:6). I str. 12 opstår dagen af
døde, og i str. 13 ’’reise vi til vort Fædre-Land”, hvor ’’reise” ikke alene er en
horisontal, men også en vertikal bevægelse, der associerer til, at mennesket
på den yderste dag oprejses til evigt (jfr. 13:5) liv i Guds Rige, den samme
bevægelse som i den senere gendigtning af Søren Skrivers eskatologiske sal
mer ’’Løfft op dit Hoffriit all Christendom”8, der i Grundtvigs gendigtning
bliver til ’’Reis op dit Hoved, al Christenhed!”9.
Salmens overordnede billedstruktur er Grundtvigs før-kopernikanske forestilling om, at solen går rundt om jorden10. Derfor går den op om
morgenen og ned om aftenen. Derfor er livets og lysets bevægelse nedefra
og op og mørkets og dødens bevægelse modsat oppefra og ned. Samtidig
betyder det, at solen går rundt om jorden, at er den først gået ned, vil den
også stå op igen,ja det, at solen står op, forudsætter, at den går ned. Også
herved bliver solens gang rundt om jorden et billede på det kristne menne
skeliv, der skal gå til grunde i døden for at kunne opstå i Guds Rige. Døden
er en forudsætning for det evige liv. Derfor kan Grundtvig tale om ”Den
liflige Aften-Røde” (12:4), der modsvarer den ’’deiligste Morgen-Røde”:
det er det samme lys, der farver både morgen- og aftenskyerne røde, hvorfor
solnedgangen er en direkte forkyndelse af solopgangen, døden af det evige
liv. I den samling af Danske Ordsprog og Mundheld", som Grundtvig udgav
1845, har han anført to ordsprog om morgenen, aftenen og dermed indirekte
om solen, hvis rødgyldne lys forbinder de to mundheld: 'Morgen-Stund
har Guld i Mund”12 og "Morgen rød giør Aften sød”13, der efter Grundtvigs
opfattelse siger det samme folkeligt, som teologien og bibelstederne siger
kirkeligt og kristeligt: at morgen og aften hænger sammen, og at solen er det
forbindende tredie. Lyset er som den brændende tornebusk i Det gamle
Testamente ( 2. Mosebog 3,2) det guddommeliges, dvs. Guds sindbillede i
verden. Lyset er i verden, men er ikke af verden, sml. også Johannesevangeliets indledning, kap. 1, v. 4-9. Det samme er guldet. I str. 12 bruges guldet
som billede på både morgen- og aftenhimlen, og salene i Guds Rige er i str.
i l ’gyldne’, svarende til, at det himmelske lerusalem i Johannes Åbenbaring

kap. 21 er bygget op af guld. Ligesom Grundtvig mange år senere begynder
en morgensang med mundheldet ’’Morgenstund har guld i mund”u, siger
han i str. 12, at aftenrøden ligesom ”den aarie Morgenstund” ’’kysser os og
med Guld i Mund”. Grundtvigs ”Den signede Dag” er en af de centrale
danske eskatologiske skildringer af bevægelsen mod Guds Rige og det
himmelske Jerusalem og er som sådan en af forudsætningerne for B.S. Ingemanns eskatologiske billeder i dennes morgen- og aftensange15.
Ligesom salmen handler om verdens og det enkelte menneskes
morgen og aften, verdens begyndelse og afslutning, handler den om skabelse
og genløsning som tilværelsen stadige grundvilkår. Allerede i de to første
strofer slås skabelsen i dens kosmiske sammenhæng fast som grundvilkåret i
strofe 1 og genløsningen som udtryk for den proces, der tog sin begyndelse i
Jesu fødsel i strofe 2. Derefter udfolder Grundtvig i første hovedafsnit natu
ren som det kosmiskes levende nærvær i den natur, der higer mod det him
melske og guddommelige uden at kunne nå det. I bedste naturromantiske
stil beskriver Grundtvig i str. 3 og 4, hvordan naturen, planterne og dyrene, i
modsætning til mennesket, hverken kan udsynge ’’Guds Naades Lov / Med
værdelig Røst” (3:3-4) eller nå himlen ved at prøve at springe eller flyve op
mod den. Nærmest når lærken, der i modsætning til ørnen både kan flyve og
synge og dermed er et naturens sindbillede på det lovsyngende menneske16.
Idet naturens lovsang er temaet i stroferne 3-5, kulminerende i lærken som
sindbilledet på det lovsyngende menneske, er naturens tilnærmelse til det
historiske forløb, der karakteriserer menneskelivet, symboliseret ved det
rindende vand. Ligesom lyset, der symboliserer den kosmiske sammen
hæng, skinner fra solen til jorden, strømmer vandløbende, der symboliserer
historien, fra deres kilde ud mod havet17. Ligesom vi følger solens stråler
fra jorden til solen, følger vi vandløbene fra havet til deres kilde; selvom de
efter deres egen natur kommer til os, ser vi dem fra, hvor vi er, til det sted,
de kommer fra, solen og kilden. Grundtvig forestillede sig historien, verdens
og menneskers historie, strømmende som vandløb fra verdens begyndelse,
kosmisk og historisk, til verdens afslutning18. Vi er ikke i stand til at gribe
tilbage, men historien kommer som mindets strøm19 uafladeligt og uafvende
ligt til os, ned til os, som lyset og bækkene, og vi kan ikke andet end at se op
mod lysets og bækkenes, dvs. historiens, udspring for at lære noget om, hvor
den bevægelse fører os hen, nemlig tilbage til verdens udspring, ligesom
solen og livet gennem natten og døden vender tilbage til sit udspring, mor
genen og Guds Rige.
Som det første hovedafsnit om naturen ender med en omtale
af det rindende vand som et sindbillede på historien, handler det næste
hovedafsnit, str. 8 - 11, om historien, nænnere bestemt den historiske sam
menhæng, kristendommens, genløsningens historie, der er hele salmens

udgangspunkt.
Før andet hovedafsnit står strofe 7 som salmens midterste strofe,
der samtidig er dens tematiske omdrejningspunkt, der først samler udviklin
gen fra strofe 1 og derefter peger frem mod den eskatologiske kulmination i
strofe 13.1 strofens to første linier opsummeres udviklingen fra skabelsens
morgen i strofe 1 til det højeste, naturen når, lærken som sindbillede på men
neskets lovsang til Gud. Derefter foregribes den historiske vækst, dvs. den
åndelige vækst frem mod salmens afslutning.
I strofe 8 beskrives den danske kirkes og det danske folks
åndelige sammenhæng. Solen symboliserer skabelsen og den kosmiske sam
menhæng, skoven Edens have og den gudskabte natur. Ved at ’’plante .. May
i Kirke-Stol”, dvs. sætte nyudsprungne bøgegrene på stolegavlene i kirken
til pinse, understreges skabelsens (bøgebladene) og kristenlivets (kirken)
enhed. Ligesom danerne i linie 2 antyder skabelsens folkelige, historisk-poetiske sammenhæng, symboliserer blomsterne på fædrenes grave, at gravene
i kristen forstand ikke er dødens, men livets sted20, idet pinsegudstjenesten i
linierne 5 og 6 samler glæden, livet, lysten, historiens sammenhæng og Hel
ligåndens fællesskab, alt sammen som Guds gave til mennesker, her til det
danske folk, som Ansgar kom til i 826.
I strofe g overføres det rindende vand som historiens dimension
fra den trods alt umælende og dermed sjælløse natur til det menneske, der
har hjerte og som ’’higer mod Lysets Kilde”, som det kan ses af de tårer,
der ”som Bække smaa” rinder fra øjne. Udtrykket svarer til udtrykket i det
næsten samtidige digt ”De Levendes Land” fra 1824, ”Naar skyggen er
ligest, da hulke de Smaa, som stirre derpaa”21. Som planterne og dyrene kan
mennesket ikke af egen kraft nå Gud - det guddommelige, himlen - men de
ved, at han - det - er der. Det er menneskets bevidste og ubevidste parallel
løb med Gud, der konstituerer historien. Mennesket ’’higer” mod lysets og
bækkenes - og tårernes - kilde, dvs. verdens og historiens og menneskelivets
kilde, men når aldrig derhen, bibelsk udtrykt sådan, at mennesker ikke ad
livets strøm kan nå tilbage til Edens Have (Skabelsens Guds rige), men kun
kan nå frem mod det himmelske Jerusalem (Genløsningens Guds Rige).
Det er den skabende og genløsende Gud, der kommer til os (som lyset og
vandstrømmene gør det) og tager os med, ikke omvendt. Sammenhængen
med Gud og verden ja også med os selv, er Guds - Helligåndens - gave, jfr.
strofe 8 linie 6.
Strofe 10 gentager med udgangspunkt i de to første linier i
Thomissøns strofe 7 temaet Aften - Morgen og konkluderer, at den, der
ved at aftenen (døden) er morgenens (livets, opstandelsens) forudsætning,
ikke har noget at frygte. I strofe 11 gentages salmens aktuelle anledning:
Jubilæumsgudstjenesten Pinsesag, som det både bibelske og kirkehistoriske

udtryk for Helligåndens samfund mellem Gud og mennesker og mellem
mennesker indbyrdes, den kosmiske og den historiske sammenhæng som
er Guds gave til kirken. Strofen slutter med det samme billede som strofe 6,
bækkene, der ’’snoer [sig] Op under de grønne Linde”, dvs. den historisk
poetiske sammenhæng, her ikke med verdens, men med Guds Riges fortegn.
I modsætning til strofe 6, hvor engen er sindbilledet på verden som natur,
dvs. naturen efter syndefaldet, i forhold til den oprindelige gudskabte natur
symboliseret ved Edens Have, er engen her det historiske menneskeliv i
modsætning til skabelsens og genløsningens evige væren i Gud og med
Gud.
Efter dette andet hovedafsnit, der efter verdens og naturens
beskriver menneskers og kirkens kosmiske og historiske sammenhæng,
afslutter strofe 12 og 13 salmen.
Strofe 12 gentager de allerede beskrevne temaer, her i en entydig
eskatologisk sammenhæng: Den kosmiske opstandelse og den daglige
opstandelse som sindbillede på de dødes opstandelse i linie 5 og 6. Verdens,
kirkens og den enkeltes morgen og aften, skabelse og genløsning, fødsel
og død, alt sammen udtryk for Guds vilje til samfund med verden, kirken
og det enkelte menneske, sammenholdt i skabelsens, genløsningens og
fuldendelsens dynamiske dialektik. Strofen beskriver Grundtvigs forståelse
aflivet og døden, skabelsen og genløsningen som verdens, historiens og
menneskers grundvilkår. Menneskelivets vilkår overladt til sig selv uden til
værelsens guddommelige dimension er beskrevet med signalordene ’’døde”,
’’aften”, ’’matte” og ’’blegnede”. Heroverfor står den guddommelige dimen
sion, beskrevet med signalordene ’’guld”, ’’morgen”, ’’dagen”, ’’opstår”,
’’kysser”, ’’guld”, ’’liflige”, ’’-røde”, ’’tindre” og ’’gløde” som kristenlivets og
kirkehistoriens vilkår. Strofe 12 er en transparent beskrivelse af tilværelsens
guddommelige, menneskelige og kristne grundvilkår som menneskets ulti
mative dennesidige forståelseshorisont, hvor alt ’’ventes i naturens orden”22 i
troen på opstandelsen og det evige liv.
I strofe 13 beskrives derefter til sidst den virkelighed, der bliver
de opstandnes: Guds Rige. De døde bliver oprejst for sammen med deres
fædre, hvis grave de havde plantet blomster på i str. 8, i det himmelske
fædreland, det nye Jerusalem, at være ét i Gud ligesom han er ét med alle.
Her er natten og døden overvundet (13:2), alle er glade, alle er venner, Kristi
venner, som Grundtvig tiltalte dem, han hver søndag prædikede for og tog
til alters. Ligesom den kristne er ét med Kristus i nadveren, er han det i det
evige livs fællesskab, sådan som mennesker er ét med hinanden i samtalens
livsfællesskab23. Strofe 13 er et centralt forsøg i Grundtvigs forfatterskab på
at beskrive det ubeskrivelige: Evigheden, Guds Rige.
Grundtvig havde lagt sit kristne hjerteblod i gendigtningen af

”Den signede dag”. Derfor er det forståeligt, at han reagerede så voldsomt,
som han gjorde, da den ikke måtte blive sunget ved festgudstjenesten i Vor
Frelsers Kirke. Kort tid efter pinse, den 25. maj udkom salmeheftet med bl.a.
”Den signede dag med fryd vi ser” i andet oplag. I den annonce i Adres
seavisen, der meddelte, at andet oplag var udkommet, kunne man læse,
at ”De som have kjøbt Exemplarer af 1. oplag, og ønske at eie den af Prof.
Weyse componerede Musik til den første Psalme, kunne alhente denne uden
Betaling, naar Exemplarer af Psalmerne forevises.”24 Ligesom senere, da
Ingemann udgav sine Morgensange for Bern, 1837 har Weyse også her kom
poneret sin melodi til salmen umiddelbart efter at have fået den i hånden, og
med samme resultat: at den hurtigt blev en af de centrale danske salmemelo
dier.
Grundtvigs gendigtning blev sunget i anledning afjubilæet i Lyn
ge kirke ved Sorø, hvor Grundtvigs gode ven Christian Olsen var præst25,
men blev derefter lagt ad acta sammen med de øvrige jubilæumspublika
tioner og -sange. Først seks år senere blev Grundtvigs gendigtning af ”Den
signede dag” optaget, som nr. 45 i hans og L.C. Hagens Historiske Psalmer
og Riim til Beme-Lærdom, der udkom december 1832. Der er tale om et
ordret optryk af 1826-versionen, bortset fra str. 7,1.5, hvor ”i tusind Aar” var
ændret til det mere almene ”i tidens Løb”.

Sang-Værk til den Danske Kirke 1836
Da Grundtvig i efteråret 1836 begyndte at udgive sit Sang-Værk til den Dan
ske Kirke optog han ”Den signede Dag” i det første hefte som nr. 1621’. Også
denne udgivelse af salmen skete i anledning af et kirkejubilæum, nemlig 300året for indførelsen af Reformationen 1536. Ikke alene gjorde den aktuelle
anledning det naturligt ligesom i sangbogen fra 1832 at fjerne de direkte
hentydninger til 1000-års jubilæet, Grundtvig benyttede også lejligheden til
at underkaste teksten er almindelig bearbejdelse.
N.F.S. Grundtvig: Sang-Værk til den Danske Kirke. 1836, nr. 16
1
Den signede dag, som vi nu seer,
Med Blide til os opkomme,
Den lyse paa Himlen, meer og meer,
Os alle til Lyst og Fromme;
Det kiendes paa os, somBarnet leer,
At Natten hun er nu omme!
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2
Den salige Stund, den Midnats-Tid,
Vor Herre han lod sig føde,
Da klared det op i Øster-Lid,
Til deiligste Morgen-Røde:
Da Solen oprandt, saa mild og blid,
Som sækker os op af Døde!

3
Om levende blev hvert Træ i Skov,
Og var saa hvert Blad en Tunge,
De kunde dog ei Guds Naades Lov
Med værdelig Røst udsjunge;
Thi evig nu skinner Livets Lys,
For Gamle og saa for Unge!

4
Forgiæves det er med liden Magt,
At ville mod Bjerg opspringe,
Men Ørnen er snild, han naaer sin Agt,
Nar Vcirct ham bær paa Vinge,
Og Lærken hun er en lille Fugl,
Kan lystig i Sky sig svinge!

5
Med Suus og med Brus, den stride Aa
Nedfuser fra Klippe-Tinde,
Saa lydt ei mæle de Bække smaa,
Men risle de fort og rinde,
Saa frydelig snoe de sig i Vraa,
Op under de grønne Linde!

6
Saa takke vi Gud, vor Fader god,
Som Lærken i Morgen-Røde,
For Gylden-Aaret, Han dages lod,
For livet, Han gav af Døde,
For Alt, hvad paa Mark af Himmel-Rod
Der voxde til Sjæle-Føde!

=
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7
Nu sagtelig skrid, du Høitids-Dag,
Med Straaler i Krands om Tinde!
Hver Time til Herrens Velbehag,
Som Bækkene smaa henrinde,
Saa frydelig de sig snoe i Mag
Op under de grønne Linde!

8
Som aldrig saa lang er Dag i Nord,
Det mørknes jo dog omsider,
Saa haver det sig og trindt paa Jord,
Med blomstrende Aar og Tider,
Men sødest klinger dog Livets Ord,
Naar det imod Aften lider!
9
Som Guld er den aarie Morgen-Stund,
Naar Dagen opstaaer af Døde,
Dog kysser os og med Guld i Mund,
Den liflige Aften-Røde,
Da smelter og Malm i Hjerte-Grund,
De blegnede Kinder gløde!
10
Saa reise vi til vort Fædreland,
Der ligger ei Dag i Dvale,
Der stander en Borg saa prud og grand,
Med Throner og gyldne Sale,
Saa frydelig der i Livets Land
Med Venner om Død vi tale!
Stroferne 4, 8 og 9 i 1826-versionen blev helt udeladt. Str. 4 dels fordi den
gentog den foregående strofes naturbillede, dels fordi den i sidste linie hen
tydede direkte til 1000-års jubilæet. Str. 8, fordi dens billedsprog hentydede
til, at jubilæet fandt sted i maj måned, hvilket gjorde det mindre naturligt
at synge salmen på andre årstider27. Str. 9, formodendig fordi Grundtvig
har syntes, at den var for sentimentalt-følelsesmæssig til almindeligt brug,
selvom beskrivelsen af følelserne var naturlig nok i forbindelse med jubilæet.
Dertil kommer en gennemgående rettelse i de fleste af stroferne af den 5.
linie, der ikke havde rimet i 1826-bearbejdelsen af dagvisen. Disse ændringer

er til dels ret indgribende for at få rimene til at passe, og er medvirkende til
at give salmen et ændret præg, mere idyllisk og mere generelt. Således for
svinder i str. 1 udtrykkene ’’Fryd” (1:1), ”Af Havet” (1:2) og’’Lysets Bøm”,
de to sidste til fordel for ”Med Blide” (1:2) og ’’Barnet leer”. I strofe 2
ændres ’’signede” (2:1) til ’’salige” for at undgå det samme ord i førstelinien i
de to første strofer, og ”Da Lyset oprandt, som Jordens Bold / Skal lysne udi
og gløde” (2:5-6) til ”Da Solen oprandt, saa mild og blid, / Som vækker os
op af Døde!” Herved forsvinder paralleliteten mellem det kosmiske og det
bibelske, mellem lyset (solen og dagen) og Kristus til fordel for en indivi
dualiserende beskrivelse af menneskets gudsforhold. I str. 6 (1836) erstatter
Grundtvig i linie 3 ”For Dagen, han os oprinde lod” med ”For GyldenAaret, Han dages lod”. ’’Dagen” er de kristent og kirkehistorisk kvalificerede
tusinde år, der var gået siden kristendommen med Ansgar kom til Danmark,
hvorimod ’’Gylden-Aaret” er det eskatologisk forståede tusindårsrige, dvs.
kirkehistorien forstået ikke som fortid eller samtid, men som den jordiske
begyndelse på det eskatologiske Guds-rige. Det er den samme forståelse
af (kirke)historien, der ligger bag den ændring i linie 5-6, der nok skyldes
ønsket om, at linie 5 skal rime på linierne 1 og 3, men som samtidig er en
eskatologisk præcisering af strofens sidste linier i 1826-versionen. Ændrin
gen i str. 7 (1836) af ”Pindse-Dag” til ”Høitids-Dag” skyldes ønsket om at
gøre salmen, der oprindelig var skrevet til 1000-årsfesten pinsedag 1826 til
en almen søndags- og gudstjenestesalme. 1 str. 8 (1836) ændres ordlyden
sådan, at strofen i stedet for at handle om kirkens og de kristnes død og op
standelse til evigt liv kommer til at handle om, hvordan kirkens forkyndelse
(’’Livets Ord”) tår større eksistentiel gennemslagskraft (’’sødest klinger”,
8:5), når verdenshistorien nærmer sig sin afslutning. I sidste strofe (1826 str
13,1836 str 10) er ønsket om, at linie 5 skal rime på linierne 1 og 3, årsag til
at ’’Gammen”, ”til evig Tid” og ”i lys” skiftes ud med ’’Throner”, ”i Livets
Land” og ”om Død”. Herved forsvinder evigheds- og lysmetaforikken, og
glæden som Gudsriges-metafor svækkes. Udtrykket bliver mere bibelsk, og
det bliver sagt, hvad det er, der tales om i Guds rige, nemlig døden, som på
dette tidspunkt, hvor den er overvundet, kan omtales ’’frydelig”. Ændrin
gerne i 1836-versionen betyder en afsvækkelse af 1826-versionens kosmiske
og mystiske dimension til fordel for mere dennesidige og psykologisk
nærværende udtryk. Hvor bevidst, Grundtvig har foretaget ændringerne,
får stå hen. De giver under alle omstændigheder et indtryk af, hvad der også
rørte sig i ham.

”Den signede dag” i Grundtvigs salmebøger
Da Grundtvig 1844 tog ”Den signede Dag” med i sit ufuldendte salmebogs
projekt, Psalme-BUide til Sam mnilipn inr* anbragte han den som nr. s6 i
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afsnittet ’’Kirken og Herrens Dag” og viser herved, at han siden bearbejdel
sen 1836 med henblik på optagelse i Sang-Værk til den Danske Kirke havde
opfattet salmen som en søndags- og gudstjenestesalme. Uden tvivl for at
gøre salmen mere egnet til gudstjenestebrug har han yderligere forkortet den
til nu i alt 7 strofer, men har i øvrigt i det store og hele ført ordlyden tilbage
til den originale fra 1826, hvilket har været naturligt alene af den grund, at de
jubilæumsrelaterede strofer nu var skåret bort.
N.F.S. Grundtvig Psalme-Blade til Sammenligning, 1844

Saa frydelig snoe de sig fra Eng,
Op under de grønne Linde!

5
Som aldrig saa lang er nogen Dag,
At Aften er jo ivente,
Saa haver det Lys og Solbjergs-Lag,
Som Gud udi Kirken tændte,,
Men immer det dges dog paany,
Hvor Hjerter for Aanden brændte!

Egen Melodi.
1
Den signede dag, med Fryd vi seer,
Af Havet til os opkomme,
Den lyse paa Himlen meer og meer,
Os alle til Lyst og Fromme!
Det kiendes paa os, som Lysets Børn,
At Natten hun er nu omme!

6
Som Guld er den aarie Morgenstund,
Naar Dagen opstaaer af Døde,
Dog kysser os og med Guld i Mund,
Den liflige Aften-Røde,
Saa tindre end naa det matte Blik,
De blegnede Kinder gløde!

7
2
Den signede Stund, den Midnatstid,
Vorherre han lod sig føde,
Da klared det op i Østerlid,
Til deiligste Morgenrøde:
En Søndag det var i Morgengry,
Vorherre stod op af Døde!

Saa reise vi til vort Fædreland,
Der ligger ei Dag i Dvale,
Der stander en Borg saa prud og grand,
Med Gammen i gyldne Sale,
Saa frydelig der til evig Tid
Med Venner i Lys vi tale!

3

I forhold til 1836-versionen er denne versions strofer 4,6 og 7
udeladt, hvilket vil sige, at 1844-versionen består af 1826-versionens strofer
1,2,3,6,10,12 og 13.1836-versionens strofe 4 om naturens stræben mod
Gud, har kunnet opfattes dels som et udtryk for naturromantik, dels som en
fordobling af str. 3 og som derfor ikke strengt nødvendig, når salmen skulle
forkortes. Str. 6 i 1836-versionen har kunnet undværes, fordi den på den ene
side videreførte billedet fra samme versions str. 4, og fordi den på den anden
side var blevet for uklar pga. omformuleringen afjubilæumsomtalen i de sid
ste linier. Endelig kan den oprindelige strofe 11 være udeladt, fordi den ikke
bidrog med noget egentligt nyt og samtidig gentog billedet med bækkene,
der allerede fandtes i 1844-versionens str. 4. Af tekstændringer er ændringen
i str. 2, linie 5-6 den mest iøjnefaldende. Fra at have været et kosmisk udsagn
i 1826-versionen, var stedet, der i 1836-versionen havde været en allegori på

Om levende blev hvert 'Præ i Skov,
Og var saa hvert Blad en Tunge,
De kunde dog ei Guds Naades Lov
Med værdelig Røst udsjunge,
Thi evig skinne nu Livets Lys,
For Gamle og saa for Unge!

Med Suus og med Bruus den stride Aa
Nedfuser fra Klippe-Tinde,
Ei mæle saa lydt de Bække smaa,
Men rulle dog fort og rinde.
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Kristi opvækkelse af mennesker på den yderste dag, i 1844 blevet en omtale
af Kristi opstandelse påskemorgen, idet billedet er vendt om i forhold til
1836, således at der nu er tale om en allegori på Kristi og ikke på menneskers
opstandelse.
Et par år efter, i 1846, bearbejder Grundtvig endnu engang
salmen til optagelse i J.F. og R.Th. Fengers Psalmer til Himmdfartsfesten
og Pindseri29, hvor den fik nr. 31 i afsnittet om ’’Pindsefesten”. I dette
salmehefte, der for første gang præsenterer Grundtvigs bearbejdelse af den
gamle dagvise som gudstjenestesalme, har Grundtvig i forhold til 1826- og
1844-versionerne først og fremmest ændret på strofeudvalget. I forhold til
originalbearbejdelsen fra 1826 bringer 1846-versionen stroferne 1,2,3,7,11
og 13, hvorved salmen endegyldigt bliver en (pinse)søndags salme og ikke en
salme i anledning af den danske kirkes 1000-års jubilæum. Denne tendens
understreges ved at ”vor Høitids-Dag” fra 1836 beholdes i str. 5 og de to
sidste linier i str. 4 ændres til ”Den signede Dag, i Jesu Navn, / Os alle vort
Liv forsøde!”

For Gamle og saa for Unge!
4
Thi takke vi Gud, vor Fader god,
Som Lærken i Morgen-Røde,
For Dagen, Han os oprinde lod,
For livet, Han gav af Døde,
Den signede Dag, i Jesu Navn,
Os alle vort Liv forsøde!

N.F.S. Grundtvig: Brødrene Fegners Pinsehefte 1846 nr. 31

6
Saa reise vi til vort Fædre-Land,
Der ligger ei Dag i Dvale,
Der stander en Borg saa prud og grand,
Med Gammen i gyldne Sale,
Saa frydelig der, til evig Tid,
Med Venner i Lys vi tale!

1
Den signede dag med Fryd vi seer,
Af Havet til os opkomme;
Den lyse paa Himlen, meer og meer,
Os alle til Lyst og Fromme!
Det kiendes paa os som Lysets Børn,
At Natten hun er nu omme!

2
Den signede Stund, den Midnats-Tid,
Vor Herre ban lod sig føde,
Da klared det op i Øster-Lid,
Til deiligste Morgen-Røde:
Da lyset oprandt, som Jordens Bold
Skal lysne udi og glæde!
3
Om levende blev hvert Træ i skov,
Og var saa hvert Blad en Tunge,
De kunde dog ei Guds Naades Lov
Med værdelig Røst udsjunge;
Thi evig nu skinner Livets Lys,

5
Nu sagtelig skrid, vor Høitids-Dag,
Med Straaler i Krands om Tinde!
Hver Time, til Herrens Velbehag,
Som Bække i Eng henrinde,
Til frydelig sig sig tilsidst de snoe
Op under de grønne Linde!

1846 versionen blev af Grundtvig selv optaget 1847,1848 og 1849
i de salmehefter, han udgav til brug ved pinsegudstjenesterne i Vartov Kirke
i København, hvor han havde været præst siden 1839. Da han fra 1850 be
gyndte udgivelsen af Fest-Psalmer30, optog han også her ”Den signede dag”
med tekstformen fra brødrene Fengers Pinsehefte 1846 som nr. 646 i afsnittet
med pinsesalmer.
Den sidste ændring af salmen foretog Grundtvig 1864 til
Fest-Psalmers 8. oplag. Salmen, der her stadig har nr. 646, er i forhold til
1846-versionen udvidet med en enkelt strofe, 1826-versionens strofe 6, uden
tvivl for under indtryk af den nationale katastrofe med nederlaget i krigen
mod Preussen og Østrig-Ungarn og tabet af de tre hertugdømmer, ikke
mindst det dansktalende Nordslesvig, at give udtryk for sin faste tro og sit
ukuelige håb på, at ligesom dagen hver morgen opstår fra de døde, sådan vil
den danske kirke og det danske folk igen opstå af døde, ”så tindre end maa
det matte Blik, / De blegnede Kinder gløde!” Strofen havde siden 1850 - 55
været optaget i den autoriserede salmebog, Roskilde Konvents salmebog.
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og Grundtvig har på denne måde været opmærksom på, at han også kunne
have taget den med i sine egne Fest-Psalmers version af salmen, men han
har som sagt ikke gjort det før i 8. oplag i 1864. Grundtvig tænker som
salmedigter og salmebogsudgiver situationsbestemt og eskatologisk, både
individuelt og kollektivt. Sådan som han ultimativt giver udtryk for det i den
følgende, sidste strofe.
K.F.S. Grundtvig: Fest-Psalmer, S. Opl. 1864, nr. 646

5
Nu sagtelig skrid, vor Høitids-Dag,
Med Straaler i Krands om Tinde!
Hver Time, til Herrens Velbehag,
Som Bække i Eng henrinde,
Til frydelig sig sig tilsidst de snoe
Op under de grønne Linde!

1

6
Som Guld er den aarie Morgen-Stund,
Naar Dagen opstaaer af Døde,
Dog kysser os og med Guld i Mund,
Den liflige Aften-Røde,
Saa tindre end maa det matte Blik,
De blegnede Kinder gløde!

Den signede dag med Fryd vi seer,
Af Havet til os opkomme;
Den lyse paa Himlen, meer og meer,
Os alle til Lyst og Fromme!
Det kiendes paa os som Lysets Børn,
At Natten hun er nu omme!

2
Den signede Stund, den Midnats-Tid,
Vor Herre han lod sig føde,
Da klared det op i Øster-Lid,
Til deiligste Morgen-Røde:
Da lyset oprandt, som Jordens Bold
Skal lysne udi og glæde!
3
Om levende blev hvert Træ i skov,
Og var saa hvert Blad en Tunge,
De kunde dog ei Guds Naades Lov
Med værdelig Røst udsjunge;
Thi evig nu skinner Livets Lys,
For Gamle og saa for Unge!
4
Thi takke vi Gud, vor Fader god,
Som Lærken i Morgen-Røde,
For Dagen, Han os oprinde lod,
For livet, Han gav af Døde,
Den signede Dag, i Jesu Navn,
Os alle vort Liv forsøde!

7
Saa reise vi til vort Fædre-Land,
Der ligger ei Dag i Dvale,
Der stander en Borg saa prud og grand,
Med Gammen i gyldne Sale,
Saa frydelig der, til evig Tid,
Med Venner i Lys vi tale!

Siden 1864 er Grundtvigs bearbejdelse af ”Den signede dag”
optaget uændret i Salmebogfor Kirke og Hjem 1885, Nordslesvigsk salmebog
1889, Sonderjydsk Salmebog 1925, Den danske Salmebog 1953 og Den Danske
Salmebog 2002.
Fire år efter den endelige bearbejdelse af gudstjenesteversionen
af ”Den signede Dag” bearbejdede Grundtvig salmen en sidste gang i
forbindelse med andenudgaven af Sang-Værk til den Danske Kirke, 1868.
Strofeudvalget er det samme som i 1836, men ordlyden er i stroferne 1,2,6,
9 og 10 rettet ind efter Fest-Psalme-vtrsumen.
De autoriserede salmebøger

Grundtvigs gendigtning af ”Den signede Dag” blev første gang optaget i en
officiel salmebog, Psalme-Bog til Kirke- og Huns-Andagt, i daglig tale kaldet
’konvents-salmebogen' eller ’Roskilde Konvents salmebog’, 185531, hvor den
blev optaget som nr. 74 i afsnittet ’’Morgen og Aften” med den samme tekst,
som den fem år tidligere i 1850 var blevet optaget med som nr. 75 i den første

prøvesalmebog32 og to år senere, 1852, som nr. 72 i den anden prøvesalme
bog'3 forud for den autoriserede salmebog.
Psalmebog. Samlet og udgivet af Roskilde-Konvents Psalmekomite. 1850.
Nr. 75
1
Den signede Dag med Fryd vi seer,
Af Havet til os opkomme;
Den lyse paa Himlen, meer og meer
Os Alle til Lyst og Fromme!
Det kjendes paa os, som Lysets Børn,
At Natten hun er nu omme!

2
Den salige Stund, den Midnatstid,
Vor Herre han lod sig fode,
Da klared det op i Østerlid,
Til deiligste Morgenrøde:
Da Lyset oprandt, som Jordens Bold
Skal lysne udi og glæde.
3
Om levende blev hvert Træ i Skov,
Og var saa hvert Blad en Tunge,
De kunde dog ei Guds Naades Lov
Med værdelig Røst udsjunge;
Thi evig nu skinner Livets Lys,
For Gamle og saa for Unge!
4
Som Guld er den aarie Morgenstund,
Naar Dagen opstaaer af Døde,
Dog kysser os og med Guld i mund
Den liflige Aftenrøde;
End tindre da maa det matte Blik,
De blegnede Kinder gløde.
6
Saa reise vi til vort Fædreland,
Der ligger ei Dag i Dvale,
Der stander en Borg, saa prud og grand,

Med Throner og gyldne Sale;
Saa frydelig der til evig Tid
Med Venner i Lys vi tale!
Tekstgrundlaget for Roskilde Konvents Salmebogs version af
”Den signede dag” er Grundtvigs bearbejdelse af salmen til J.F. og R.Th.
Fengers Pinse-sahnehefte 1846. J.F. Fenger var sammen med Frederik Hammerich og C. Pram Gad medlem af den komite, der udarbejdede Prøve
salmebogen 1850 og har således været et redaktionelt mellemled mellem
de salmebøger, der blev samlet og udgivet i miljøet omkring Grundtvig og
det mere officielle salmebogsarbejde. Det er tydeligt, at Fenger, Hammerich og Pram Gad har ønsket, at ”Den signede dag” skulle bruges som en
morgensang, hvorfor den hverken måtte være for lang eller have mindelser
om sin oprindelse som jubilæumssalme. Derfor udelod man de oprindelige
strofer 7 og 11,4 og 5 i 1846-versionen, da de gentog, hvad der allerede var
blevet sagt i de første strofer, og optog i stedet den oprindelige strofe 12,
der sammen med slutstrofen fastholdt salmens karakter af’dagvise’, der
handlede om både morgen (str. 1-2), middag (3) og aften (4-5). Af egentlige
tekstændringer har 1850-versionen kun to, i strofe 2, hvor ’signede’ blev
ændret til ’salige’ og i strofe 5, hvor ’Gammen i’ blev ændret til ’Throner34
og’. Det har tydeligvis været udgivernes ønske at gøre salmen mere kirkelig
og bibelsk, hvad man har opnået ved at overtage Grundtvigs egne ændringer
i 1836-versionen. Samtidig har man undgået ’signede’ i de to første strofers
førstelinier, hvad man uden tvivl har opfattet som en stilistisk forbedring.
Psalme-Bog til Kirke- og Huus-Andagt blev 1899 afløst af den to
år tidligere autoriserede Salmebogfor Kirke og Hjem, der optog ”Den sig
nede Dag” som nr. 402 og dermed som den første salme i afsnittet ’’Gudstje
nestens Begyndelse og Slutning”. Teksten er den samme som i Psalme-Bog
til Kirke- og Huus-Andagt med en enkelt ændring i strofe 5, hvor ’Throner
og’ ændres tilbage til ’’Gammen i”, der giver en sprogligt lettere forståelig
tekst, samtidig med at man ved denne ændring er kommet grundtvigianerne
og deres ’glade kristendom’ i møde. Afgørende for den efterfølgende forstå
else af Grundtvigs ”Den signede dag” har været dens rubricering af den som
gudstjenestesalme, en rubricering som Salmebogfor Kirke og Hjem overtog
fra 1885-salmebogsforslaget med samme titel.
Den meget beskedne ændring i salmens slutstrofe i 1897-salmebogen var imidlertid ikke tilstrækkelig til at tilfredsstille kritikerne af den
version af salmen, der havde været den officielle siden 1850-55. Allerede i
1885 havde man i prøvesalmebogen Salmebogfor Kirke og Hjem. Et Forslag
optaget ”Den signede dag” i Grundtvigs 1864-version som nr. 1 i afsnittet
’’Gudstjenestens Begyndelse og Slutning. Indgangs-Salmer”. Et par år efter
blev salmen optaget med samme tekstform i Evaneelisk-lutliersk Psalmebor

for de dansktalende Menigheder i Slesvig, i daglig tale ’Nordslesvigsk salme
bog’, som nr. 474 i afsnittet ’’Morgen” i hovedafsnittet ”Det timelige Liv”,
hvor den står lige foran salmebogens version af Hans Thomissøns version
af den gamle dagvise, ”Den signede Dag, som vi nu seer”. I andenudgaven
af Nordslesvigsk Salmebog, Den sonderjydske Salmebog, fra 1925, efter
Nordslesvigs genforening med Kongeriget Danmark, beholdt salmen denne
placering.
I Den danske Salmebog fra 1953 blev ”Den signede dag” optaget i
Grundtvigs 1864-version i afsnittet ’’Gudstjenesten” i lighed med placerin
gen i 1885-forslaget og 1897-salmebogen. I Den Danske Salmebog 2002 er
”Den signede dag” placeret som første salme i afsnittet ’’Gudstjenesten”,
som nr. 402, uden at det dog var tilsigtet at give den samme nummer som i
Salmebogfor Kirke og Hjem
I Deti danske Salmebog” 1953 findes foruden ”Den signede dag”
i Grundtvigs 1864-version også den ellers udeladte strofe 10 i Grundtvigs
oprindelige 1826-version, ”Som aldrig så lang er nogen dag” med en enkelt
ændring i linie 5, hvor det gammeldags (og tysk-lydende, salmebogen blev
redigeret umiddelbart efter Anden Verdenskrig!) ’immer’ er erstattet af’al
tid’. Strofen er placeret som en enkelt-strofe salme i underafsnittet ’’Kirkens
fornyelse, reformation” i afsnittet ”Den hellige, almindelige kirke”. Det er
kirkens eskatologiske sammenhæng, man har villet anskueliggøre ved at op
tage denne strofe fra Grundtvigs ”Den signede dag”, i udmærket samklang
både med den middelalderlige dagvise og med Grundtvigs gendigtning
og dens mange bearbejdelser. Ligesom Grundtvig i 1868 udvidede sin sal
mebogsversion af ”Den signede dag” med den oprindelige strofe 12 under
indtryk af krigen 1863 -1864, er det nærliggende at forestille sig, at den
salmebogskommissionen, der var nedsat 1946 - 1951, tog den oprindelige
strofe 10 med som en selvstændig salme under indtryk af den få år tidligere
afsluttede anden Verdenskrig med dens fem år lange besættelse af Danmark.
I Den Danske Salmebog 2002 er strofen ”Som aldrig så lang er nogen dag” i
lighed med 1953-salmebogen placeret i afsnittet ’’Kirkens fornyelse”.
Den danske Salmebog (1953)
Den hellige, almindelige kirke.
Nr. 310
Som aldrig så lang er nogen dag,
At aften er jo i vente,
Så haver det lys og solbjergslag,
Som gud udi kirken tændte;
Men altid det dages dog på ny,
Hvor hjerterne morgen vente.

Noter:
1
28. april 1826
2
Se Steenjohansen Bibliografi overN.F.S. Grundtvigs Skrifter I,
s. 202, nr. 443 A.
3
Første gang trykt i Kingos Salmebog (Deadforordnede Ny KirkePsalme-Bog) 1699 som ’’Aften-Sang: Til Indgang” på 1. Pinsedag. Jubilæ
umsdagen 1826 var netop 1. Pinsedag. Se: Thomas Kingos Samlede Skrifter,
udg. af Hans Brix, Paul Diderichsen og FJ. Billeskov Jansen, Bd. V (2. udg.
1975) s. 42 - 454
Om hele sagsforløbet, se Kirkehistoriske Samlinger 1, III, 3.
5
Her citeret efter Nik. Fred. Sev. Grundtvigs Udvalgte Skrifter ved
Holger Begtrup, Fjerde Bind, 1906, s. 735
6
Jfr. Grundtvigs anmeldelse af P.A. Fengers udg. af Kingos salmer
1828 i Theologisk Maanedsskrift. Udgivet af Dr. A.G. Rudelbach. Bd. 13, s.
1 - 36. Anmeldelsen er afsluttet 14. december 1827 og udkom 9 juni 1828. Se.
Steenjohansen nr. 470.
7
Se Lise Fibiger i For Sammenhængens skyld (bind af GrundtvigStudier) 1977
8
Se salmens tekst hos A. Malling, dansk Salme Historie, bd. 4
(1964), si. 309 f.
9
Se Grundtvigs Sang- Værk til den Danske Kirke, 1837 nr. 400.
Se Nikolaj Frederik Severin Grundtvig SANG- VÆRK til den danske kirke
(GSV) 1-5, udg. 1944 - 1964, udg. af Tb. Balslev, Ernst J. Borup, Uffe
Hansen, Ejnar Skovrup og Magnus Stevns. 2. udg. 1982.
10
Se Peter Balslev-Clausen: ’’Verdenssyn on menneskesyn i
Grundtvigs salmedigtning”, Grundtvig Studier 1989 - 1990, s. 46 - 65.
11
Danske Ordsprog og Mundheld, samlede og ordnede af Nik. Fred.
Sev. Grundtvig (1845), se Steenjohansen nr. 808 A.
12
Anf. skr. nr. 1855.
13
Anf. skr. nr. 1857.
14
Se Anders Malling Dansk Salme Historie, bd. 3 (1963), s. 407 409; Steenjohansen nr. 1039; Fest-Psalmer, 5. Opl. 1853 nr. 732.
15
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16
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4, s. 224.
17
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store Hav”, GSV bd.3, nr.. 118.
18
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1829 (Steenjohansen bd. 1,248 (nr. 486) og bd 4, s. 44). Grundtvig bruger

det samme billede i Dansk Ravne-Galder, skrevet i860, først trykt i Nik.
Fred.Sev. Grundtvigs udvalgte Skrifter, udg. v. H. Begtrup, Tiende Bind
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(str. 46)
”— sørg du kun ej,
Har Sandhed du søgt paa Mindets Vej,
Saa staar du vel til at raade!
(str. 47)
Du Vinger jo har som Odins Ravn,
Saa unge har ej de tvende,
Og breder du dem i Jesu Navn,
De bære til Verdens Ende:
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Der Kilden du seer til hver en Bæk
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19
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hæng”, Hymnologiske Meddelelser, 1983 / 3, s. 151 - 180, især s. 176 - 177.
20
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sted” (GSV bd. 1, nr. 302 og bd. 4 nr. 124)
21
Se GSV bd. 3, nr. 86.
22
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Idun 1841, se Udvalgte Skrifter, udg. v. Holger Begtrup, bd. 8 (1909) s. 187 191, især s. 188. Jfr. Steen Johansen nr. 705.
23
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24
Se Steen Johansen, bd. 1, s. 205.
25
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26
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27
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28
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29
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30
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31
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32
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o/I»6runn Siguråardottir

u[A]f naturen en
begavet digter”
Pastor Gu3mundur Erlendsson (ca. 1595-1670)1

I Pali Jonsson Vfdalms (1667-1727), Recensus poetarum et scriptorum Islandorum hujus et superioris seculi, står der om pastor Guåmundur
Erlendsson at han har været “af naturen en begavet digter14 som blev “(som visse poeter) opløftet med hver nymåne og fuldmåne, og digtede
et digt, men hvis han ikke gjorde det, så siges det at han nærmest blev vanvittig og skødesløs med alt som en galning44 (1985:39).2 Dette min
der unægtelig om forestillinger som man finder hos adskillige forfattere inden for klassisk litteratur, poetik og filosofi, om digtningens væsen
og digterens natur. I Snorre Sturlesons Edda er digtekunsten for eksempel den skjaldemjød som Odin, digtekunstens gud, stjal fra jætterne
og i Aristoteles’ Om digtekunsten anses digterne for at have den evne at blive ude af sig selv eller besat.! Påll Vfdalms beskrivelse af Guå
mundur Erlendssons digteriske natur er af denne art og må være et fingerpeg om tidligere tiders mening om hans digteriske evner. En ting
er sikker, at pastor Guåmundur var en af Islands mest produktive digtere i 1600-tallet, da der ikke findes en større samling digte og salmer i
manuskripter af nogen anden samtidig digter.4 Han ser ud til at have været populær blandt sine samtidige og langt ind i 1700-tallet, når man
betragter nedskrevne digte i manuskripter og digte i trykte bøger. Til trods for dette er han ikke særlig kendt i vores tid og nævnes kun lidt i
de seneste årtiers litteraturhistorier.
Guåmundur Erlendsson er en af få islandske 1600-tallets digtere som fik deres værker udgivet i levende live, men biskop Guåbrandur borlåksson (1541-1627) lod en af hans salmer trykke i den salmebog som han udgav i 1619. Da var digteren kun 24 år gammel. Denne
salme blev genoptrykt i en salmebog som biskop Gisli borlåksson (1631-1684) udgav i 1671, og der blev der tilføjet endnu en salme af ham.
Man kan endvidere finde trykte salmer af Guåmundur Erlendsson som tilføjelser til kristelige skrifter fra det 17. århundrede, da tomme sider
i disse skrifter tit blev brugt til at trykke salmer og anden åndelig digtning. Her kan for eksempel nævnes et skrift af tyskeren Johann Forster,
Uber das Gebet Manasse in 7 Predigten. der blev trykt i islandsk oversættelse i 1641, tilføjet Guåmundur Erlendssons tredje trykte salme
bagerst i bogen.5 Til slut blev hans passionssalmer trykt i Holar i Hjaltadalur i 1666 sammen med pastor Hallgrfmur Péturssons (1614-1674)
passionssalmer. Guåmundur Erlendssons salmer er trykt forrest i bogen, siden kommer Hallgrfmur Péturssons salmer, men bagerst er der
trykt to nytårssalmer af pastor Guåmundur. Bogen blev genudgivet i 1682 med samme ordning, men heller ikke igen. Guåmundur Erlends-

sons passionssalmer er ikke blevet trykt igen, men Hallgrfmur
Péturssons passionssalmer er blevet trykt i hvert fald 83 gange og
oversat til et stort antal fremmede sprog.6
Denne ramme som de første udgivere af Hallgrfmur
Péturssons passionssalmer valgte, men salmerne er længe blevet
betragtet som et mesterværk i de seneste århundreders islandske
litteratur, har længe vakt forargelse blandt dem som har skrevet om
salmerne. I sit skrift om Hallgrfmur Pétursson udtrykker Magnus
Jonsson, professor i teologi ved Islands Universitet, følgende hold
ning om Passionssalmernes første optryk: “Det er ikke underligt,
at det vækker forargelse at Passionssalmeme i første omgang bliver
trykt efter pastor GuSmundur Erlendssons passionssalmer, som
ikke er andet end åndsforladte vers“ (II, 1947:8). Professor Siguråur
Nordal stemmer i med dette i sit skrift om Hallgrfmur Pétursson og
Passionssalmerne, hvor han skriver: “I vores samtid har man fundet
det både underligt og nærmest skandaløst at Passionssalmerne ikke
blev trykt før 1666,... og da ikke i en særskilt udgave, men indram
met af salmer af en så ubetydelig digter som pastor GuSmundur
Erlendsson i Fell“ (1970:8-9). Pastor GuSmundur Erlendssons pas
sionssalmer er længst glemte, men Hallgrfmur Péturssons værk lever
stadig blandt islændingene. De læses hvert år i landets kirker i faste
tiden samt i den statslige radio. Hallgrfmur Pétursson er 1600-tallets
DIGTER i de nutidige islændinges sind. Vi tenderer til kun at have
øje for den store passionsdigter og glemme at han levede, tænkte og
digtede i bestemte sociale, historiske og kulturelle omgivelser, som
bl.a. er blevet formet af et stort antal menneskers skrifter, og som
igen formede deres skrifter og digtning.
Det er vigtigt at se nærmere på flere af 1600-tallets digtere
end kun Hallgrfmur Pétursson - ikke kun for bedre at fordybe sig i
hans værker og forstå deres samfundsmæssige baggrund, men også
for at danne sig et bedre billede af den litterære virksomhed og lit
terære liv i Island i det 17. århundrede. 1600-tallets litteratur optager
ret begrænset plads på den islandske litteraturhistories sider til trods
for at interessen for dem er vokset betydeligt på det sidste, både
hvad angår forskning og tekstudgivelser. Grunden til den manglende
interesse i 1800- og 1900-tallet for 1600-tallets litteratur kan evt.
snores til de romantiske forestillinger om digtning og virksomhed,
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om digteren som det kreative og originale individ, men endvidere til
nationalisme og islændingenes selvstændighedskamp. Under roman
tikken nærede man heller ikke stor respekt for litteratur der virkede
bundet af bestemte traditioner og formler, og 1600-tallets litteratur
har også bødet for at være på samme tid religiøs og af udenlandsk
oprindelse. Denne litteratur var præget af lærdom, retorik og poetik,
der stammede fra den europæiske renæssances humanister, foruden
luthersk ortodoksi der kom hertil fra Danmark og Tyskland. Middel
alderlitteraturen blev derimod anset for at stamme fra islændingene
selv og man opelskede den i islændingenes bestræbelser på at være
en selvstændig og bemærkelsesværdig nation. Ganske vist var mid
delalderlitteraturen en del af den europæiske litteraturarv såvel som
den 1600-tals litteratur, der blev forfattet i Island, er islandsk, selv
om den følger samtidens udenlandske mode, men det 20. århundre
des litteraturforskning, samt tidligere tiders udgivelser af litteratur
værker, har først og fremmest fokuseret på middelalderlitteraturen.
I det følgende vil jeg gøre et forsøg på at belyse digtermiljøet i Island
omkring midten af det 17. århundrede. I dette øjemed vil jeg kaste
søgelyset på pastor GuSmundur Erlendsson i Fell, hans forhold til
Hallgrfmur Pétursson og hans betydning for islandsk litteraturhisto
rie.
II
GuSmundur Erlendsson menes at være født i 1595. Hans forældre
var pastor Erlendur GuSmundsson, præst på Fell i SléttuhlfS, og
hans hustru Margrét Skuladottir.7 Præstegården Fell ligger tæt på
bispesædet Holar i Hjaltadalur, hvor GuSbrandur borlåksson var
biskop fra 1571 indtil sin død i 1627. Pastor Erlendur GuSmundsson,
GuSmundurs far, havde tjent biskoppen inden han fik sit embede
i Fell. GuSmundur læste ved latinskolen i Holar og blev efter sin
eksamen degn på bingeyrarkloster hvor Påll, biskoppens søn, boede.
Der var han i tre år indtil han fik et præsteembede i EyjafjorSur, først
på MoSruvellir, men siden på Glæsibær. 11631 blev han præst på øen
Grfmsey, hvor han var i tre år, men i 1634 overtog han Fell efter sin
far og var præst der indtil sin død den 21. marts 1670.
Det kan tænkes at opholdet på Grfmsey har været en straf
for en forseelse, fordi præstekaldet var dårligt og tit blev givet til

unge teologistuderende eller præster som var kommet i problemer.
Af forskellige kilder fremgår det at Guåmundur Erlendsson har
haft et iltert temperament og tit ragede uklar med folk og kom op at
skændes med dem, især i sine tidlige år, og der findes breve, såvel fra
biskop Guåbrandur f>orlåksson som fra hans efterfølger, borlåkur
Skulason (1597-1656), hvor emnet er Guåmundur Erlendssons
problemer og hvori han bliver irettesat.8 Desuden fremkommer
der i et mindedigt over Guåmundur Erlendsson af sønnen Hal
lur Guåmundsson, at både Guåbrandur borlåksson og de som var
biskopper efter ham var behjælpelige overfor pastor Guåmundur (se
Lbs 1529 8vo:l2). Det kan hænde at Guåmundur har nydt godt af
sine digteriske evner og det at han tjente bispefamilien. Han digtede
bl.a. et mindedigt over biskop Guåbrandur i 1627,et sørgedigt ved
samme lejlighed for biskoppens datter, Halldora Guåbrandsdottir,
et mindedigt over Påll Guåbrandsson i 1621, hans søn, Benedikt
Pålsson, i 1664, og over biskop Guåbrandur t>orlåkssons dattersøn,
borlåkur Skulason, Guåbrandurs efterfølger som biskop på Holar, i
1656."
Det står ret klart at Guåmundur Erlendssons digte er
blevet godt modtaget af hans samtidige. Hans salmer blev trykt mens
han levede og hans digte er bevaret i et stor antal manuskripter fra
det 17. og 18. århundrede; i National-bibliotekets manuskriptsamling
(handritadeild Landsbokasafns Islands-Håskolabokasafns) tilskrives
ham digte i ialt 248 manuskripter10 og man kan desuden antage at
mange af hans digte er uden forfatterbetegnelse i adskillige manu
skripter. Guåmundur Erlendsson samlede selv mange af sine digte
i to bøger som han tiltænkte sine efterkommere, og kaldte dem for
Gi'gja og Fagriskogur. De er bevaret bl.a. i hans søn Skulis opskrift.11
Man har endda hævdet at bøgerne har været tre og at en er gået
tabt, nemlig det bind der indeholdt skæmteviser og anden verdslig
digtning (Siguråur Nordal 1996:396, jf. NKS 1274 fol.). Guåmun
dur Erlendssons popularitet vedblev langt op i det 18. århundrede,
for eksempel lod rektor Halfdan Einarsson (1732-1785) trykke otte
salmer af Guåmundur Erlendsson i en salmebog der udkom i 1772.
III
Hvordan var forholdet mellem Guåmundur Erlendsson og Hallgn-

mur Pétursson? Hvorfor blev deres passionssalmer trykt i samme
bog i 1666? Professor Siguråur Nordal forklarer denne, efter hans
opfattelse, mærkelige ordning med at „digtere fra Nordlandet i høj
grad har nydt godt af at landets eneste trykkeri lå i H6lar“ (1970:9).
Dette forklarer dog ikke det hele. Det stemmer at på dette tidspunkt
boede Guåmundur Erlendsson og Hallgnmur Pétursson i hver sin
landsdel, den ene i landets vestlige del, der tilhørte bispedømmet
Skålholt (Hallgnmur Pétursson) og den anden i landets nordlige
del (Guåmundur Erlendsson) som tilhørte bispedømmet i Holar.
Man kan bl.a. se dette af begges lejlighedsdigte, der mestendels blev
digtet til folk fra overklassen og embedsmænd der boede i digter
nes landsdele.12 Man må endvidere huske at Hallgnmur Pétursson
stammede fra Skagafjoråur, dér fødtes han og voksede op, delvis på
bispesædet Holar hvor mænd af hans slægt var biskopper i hele det
17. århundrede. Hans far, Pétur, var opsynsmand på Holar og der
eksisterer et dokument fra 1657, hvor biskop borlåkur Skulasons
efterkommere påtager sig at sørge for selvsamme Pétur (Magnus
Jonsson 1947,1:19). Hallgnmur Péturssons nære slægtninge boede
desuden på gården Grof på Hofåastrond, som ligger ikke langt fra
bispesædet Holar og tæt på Fell, hvor Guåmundur Erlendsson bo
ede. Det er ikke usandsynligt at Hallgnmur Pétursson somme tider
har haft ærinder nordpå og man kan tænke sig at de to digtere så har
truffet hinanden og drøftet digtekunsten. AfJon Espolins annaler
fremgår det bl.a. at Guåmundur Erlendsson og Hallgnmur Péturs
son har sendt digte til hinanden til gennemlæsning. Der beskrives
pastor Guåmundur Erlendsson som en myndig mand, godt begavet
og en god digter (VII:i3). Jon Espolm (1769-1836) stammede fra
Eyjafjoråur, men arbejdede størstedelen af sit liv som sysselmand og
forsker i Skagafjoråur, Guåmundur Erlendssons hjemegn, og denne
beretning kan godt have overlevet på egnen.
Hallgnmur Péturssons digte har sandsynligvis været højt
skattet af Guåmundur Erlendsson og hans familie. I Nationalbiblio
tekets arkiv er der bevaret et manuskript med signaturen Lbs 1529
4to, som mestendels er skrevet af Hallur Guåmundsson, søn af Guå
mundur Erlendsson, af dets inhold tilskrives syv salmer Hallgnmur
Pétursson og tre andre af hans salmer står uden forfatterbetegnelse
i manuskriptet, som hovedsaeeliejned vanske fa undtaeelser. er
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en samling af salmer og digte af Guåmundur Erlendsson og nogle
enkelte af hans sønner. Manuskriptet er tydeligvis tiltænkt familien
da det indeholder Hallur Gudmundssons mindedigte over hans far,
to mindedigte over Guåmundur Erlendssons kone, Gudrun Gunnarsdottir (d. 1668) og et sørgedigt som pastor Gudmundur digtede
efter hendes død. Der findes endvidere digte af en anden forfatter i
manuskriptet, nemlig af pastor Jon Magnusson (1601-1675) i Laufås
i Eyjafjordur, som med stor sandsynlighed også har været en ven af
familien, men et andet sted (IB 816 8vo:7gr-82r) er der bevaret et
trøstedigt som han har sendt til pastor Gudmundur og hans kone, ef
ter at deres søn, pastor Jon Gudmundsson, druknede i 1649.1 digtet
tiltaler han dem inderligt og personligt (jf. fiorunn Sigurdardottir
2005). Dette understøtter endnu bedre at dette familiemanuskript
bevarer digtning af familiefaderen og hans to venner og digterkolle
ger, Hallgnmur Pétursson og Jan Magnusson.
Når man tænker på at Gudmundur Erlendsson i sin samtid
var en respekteret digter, og at han og Hallgnmur Pétursson har
sendt hinanden deres digte, kan man let komme til den konklusion
at Hallgnmur Pétursson har set på Gudmundur Erlendsson i Fell,
som var godt 20 år ældre end ham, som en slags læremester. Det kan
også være at Gudmundur Erlendssons salmer på en måde har været
et forbillede for Hallgnmur Péturssons Passionssalmer, som nåede
andre og større højder end førstnævntes.
IV
Når man sammenligner Hallgnmur Péturssons og Gudmundur Er
lendssons forfatterskaber overrasker det ikke at de arbejdede inden
for mange af de samme litterære genrer. Foruden passionssalmerne
og lejlighedsdigte, som mindedigte og lykønskningsdigte, digtede de
begge et stort antal salmer og anden åndelig digtning af forskellig art.
Her nævnes især en bestemt type salmer, nemlig dødssalmer, som
Margrét Eggertsdottir har defineret i sin afhandling om Hallgnmur
Pétursson, at man “af deres indhold [kan] forstå at digteren ligger
for døden eller mærker at døden er nær“ (1989:173). De fleste islæn
dinge kender Hallgnmur Péturssons dødssalmer, der er blevet trykt
flere gange, og mange har uden tvivl anset ham for pioneren inden
for ffenren i Island. I GudmundurErlendssons digtsamling findes
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der derimod tre digte som kan defineres som dødssalmer. “Forpint
og træt jeg ligger her“ er begyndelsen til en af de salmer, som Gud
mundur Erlendsson skal have digtet da han lå syg af kopper i 1615,
og dengang var Hallgnmur Pétursson kun ét år gammel. I digtet
ligger digteijeget syg og kan ikke bevæge sig. Han venter på døden,
beder Gud om snarest at hente sig til himlen, fordi han stoler på Jesu
hjælp. I overskriften til digtet står der: “En bitte salme jeg ffemsagde
da jeg lå syg af kopper på Hafstadir på Skagastrond, Anno Kristi
1615 (JS 232 4to:iir-v; Lbs 1055 410:114-115). Dette digt blev trykt
længe efter Gudmundur Erlendssons død, nemlig i 1757 i en poetisk
antologi udgivet af rektor Halfdan Einarsson, £in litil Psalvia og
Vfsna book. Et andet digt, “Når kræfterne svinder”, har kun 4 vers,
som alle ender med at digterjeget beder Gud om at hente sig til det
“himmelske telt“ (JS 232 4to:5v; Lbs 1055 410:162-163). Det tredje
digt har overskriften: “En sangvise som forhåbentlig et menneske i
Gud hilser sin død velkommen med“ (JS 232 4to:5v-6r; Lbs 1055
410:104-106). Digtet beskriver digteijegets længsel efter døden og
sejren over den. Salmen indledes med verslinjerne: “Jeg venter af
hele mit hjerte/ på glædens øjeblik“. Del første vers slutter med at
digteijeget påkalder Jesus og beder ham om at komme og hente sig:
“Kom, Jesus, kom du snart11, står der. Digterjeget byder døden trods
i håb og vished om at “Herren åbner himlens port11 for sig (10. vers).
13. vers står der: “Uforfærdet mod døden, jeg vil gå“ og i næste vers
derefter: “thi glad jeg således vil digte/ kom død, min kære ven11.
Noget i ordlyden i det førnævnte minder unægtelig om Hallgnmur
Péturssons kendteste salme, “Alt som den eneste blomst11. Margrét
Eggertsdottir har påvist at Hallgnmur Pétursson har støttet sig til en
islandsk oversættelse af den tyske præst Martin MoWers, Manuale
De Præparations ad Mortern, ved salmens tilblivelse (1996:151) og
det har Gudmundur Erlendsson uden tvivl også gjort. Bogen udkom
først i biskop Gudbrandur borlåkssons islandske oversættelse i 1611
og blev derefter ofte genoptrykt gennem det 17. og 18. århundrede.13
Der er dog intet til hinder for at Hallgnmur Pétursson også kan have
kendt denne salme af Gudmundur Erlendsson og er blevet inspireret
af den, eller omvendt, da vi ikke ved, hvornår pastor Gudmundurs
salme blev digtet, men man kan i det mindste hævde at salmerne er
grene på samme stamme.

Det samme kan siges om Guåmundur Erlendssons skræmmevise om Gryla (en troldkvinde i islandsk folketro), og en skræmmevise
om Leppaludi, Grylas ægtemand, som Jon Samsonarson har bevist er digtet af Hallgrimur Pétursson (1996:43-49; jf. endvidere Steinunn
Johannesdottir 1997). Versene er digtet under samme metrik, hvor slutlinjen i et vers udgør første linje i næste vers (dog med mindre afvi
gelser).14 Disse digte er beslægtet på forskellig vis, deres ordlyd ligner på mange punkter foruden at deres emne mange steder er det samme.
Der er stor sandsynlighed for at Hallgrimur Pétursson har kendt til Guåmundur Erlendssons digt, da den sidstnævnte forekommer som en
person i digtet om LeppaluSi. Til nærmere forklaring på dette trykkes her to vers ffa hvert digt (fslenzkar gatur, skemtanir, vikivakar og
pulur IV 1898:8 og 149):
Guåmundur Erlendssons skræmmevise
21
Sitja l>ær og sauma
og syngja versin vond.
Far |ju ut ad Felli
og findu hann sera Gvond.

22
Far |)u tit ad Felli
og findu hann um leid
t->å vard hun Gryla
svo grimmlega reid.

(Sidder de og syr
og synger fromme vers.
Skynd dig hen til Fell
så grueligt vred.)

(Skynd dig hen til Fell
og besøg ham lige straks
da blev Gryla og besøg pastor Gvondur.)

Hallgrimur Péturssons skræmmevise
14
Hun heitir Gryla
grå eins og om.
Hun hefiir farid vfda
ad fala sér born.

15
Hiin hefiir farid nordur
og fundid hann séra Gvond.
Uppbar hun fyrir hann
efhi syn vond.

(Hun hedder Gryla
grå som en ørn.
Hun har været vidt omkring
om sine fortrædeligheder.)

(Hun er taget nordpå
og har besøgt pastor Gvondur.
Der har hun berettet for at skaffe sig børn.

Meget tyder på at forbilledet for Hallgrimur Péturssons skræmmevise om Leppaludi er Gudmundur Erlendssons skræmmevise om Gryla.

Selv om man kan finde mange fællestræk hos disse to 1600-tals digtere så indtager de hver sin særlige plads. Her til slut vil jeg komme ind på
det som især kendetegner Gudmundur Erlendssons digtning i tillæg til det som allerede er fremstillet
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I Guåmundur Erlendssons digtsamling er et stort antal af
digtene inspireret af Biblen, især Det gamle testamente og digteren
ser ud dl at have været betaget af dets forskellige sagn. Her kan næv
nes digte baseret påjobs bog, Salomons ordsprog, viser om profeten
Elias og digte om Kong Akab, men Guåmundur Erlendsson skrev
desuden digte baseret på De nye testamente, f.eks. om apostlene.15
Hallgrfmur Pétursson skrev også digte baseret på Biblen men hans
fokus var især på De nye testamente. Guåmundur Erlendsson var
endvidere en af de fa digtere fra 1600-tallet, der brugte Biblen som
inspiration til episke bibeldigte, de såkaldte rimur, med et gudfrygtigt og moralsk indhold, men mindst 16 rimur digtkredse er
bevaret af pastor Guåmundur. Derunder kan nævnes Moses rimur,
Rimur om den stærke Samson, Rimur om profeten Jonas, Runur om
profeten Eli, Rfmur om Saul og David, Herodes rimur og Ri'mur om
Kristi barndom.16 Det som er bevaret af rimur af Hallgrfmur Péturs
son adskiller sig fra disse da hans episke digte er baseret på verdslige
sagn. Rhnur om Sankt Peter og Magellone er baseret på en fransk
roman, Rhnur om Flores og Leo bygger på en gammel riddersaga og
Kroka-Refs rimur bygger på en Islændingesaga med samme navn.17
En anden vigtig del af Guåmundur Erlendssons digtning
er fabler og eventyr for børn, især til moralsk oplæring, men også
til underholdning. Store afsnit i hans digtsamlinger har den slags
indhold. Han bearbejdede for eksempel ca. 120 afÆsops fabler til
vers foruden at digte en episk digtkreds om selvsamme Æsops liv.18
Guåmundur Erlendsson indtager desuden en særstil
ling blandt 1600-tallets digtere i Island ved at skrive digte med et
historisk indhold, både fra ind- og udland. Han skrev for eksempel
(eller oversatte til islandsk) et digt om Karl Stuart konge af Englands
henrettelse, der fandt sted i London i 1649.19 Et andet digt hedder
“Karl Stuarts sørgehilsen“ og det tredje “Gravskrift over selvsamme
ærværdige herre konge, Karl Stuart i England11 (alle bevaret i JS 232
4to:8ir-84r og Lbs 1055 410:240-246, foruden andre steder). Des
uden skrev han et digt om Magdeburgs ødelæggelse i 1631 (JS 232
4to:79v-8ir; Lbs 1055 410:237-240),20 men Guåmundur Erlends
sons mest kendte digt, som er helt enestående i Island, er “Enevolds
digt11, verdenshistorien fra Syndfloden til reformationen i 6 afsnit,
ialt 207 vers. Digtet, som Guåmundur Erlendsson skrev i 1658, er

baseret på en dansk oversættelse ri Monarchic or Ane Dialog betuix
Experience and ane Courteour, off the Miserabyll Estait of the Warld
af skotten David Lindsay (Cook 1985:249). Ganske vist er der i dig
tet tilføjelser fra andre skrifter (Cook 1977:138-146 og 1985:249-252)
der viser digterens individualitet og eventuelt samtidig samtidens
holdning til oversættelser. Digtet nød en umådelig popularitet og er
bevaret i over 70 opskrifter.21
Til slut kan nævnes to digte om havsnød mellem fastlan
det og øen Grimsey i 1634, som eksempel på en genre som vi ikke
kender fra Hallgrfmur Péturssons forfatterskab. Digtene bliver kaldt
“sørejseviser11 i Guåmundur Erlendssons digtsamlinger, men “sej
lerdigte” i senere tid (JS Sbr-gor og gor-v; Lbs 1055 410:320-329 og
329-330)-22
VI
I denne artikel er der blevet gjort forsøg på at give et indblik i pastor
Guåmundur Erlendssons forfatterskab, men der kan siges meget
mere om hans digtning. Som det er fremgået af artiklen har der
været en forbindelse mellem Guåmundur Erlendsson og Hallgrfmur
Pétursson og der findes mange steder overensstemmelser mellem de
res værker, selv om de hver for sig også har deres egenart. Grunden
til at deres passionssalmer blev trykt i samme bog i 1666 (og igen
1682) er formentlig den, at deres samtidige har syntes at salmerne
hørte sammen, uanset hvad senere tiders mennesker kan synes om
salmernes forskellige kvalitet, digteriske snilde og inspiration. For at
forstå grunden til dette må vi i en højere grad se på teksterne som en
samfundsmæssig diskurs end som litteratur i ordets moderne for
stand. Guåmundur Erlendsson og Hallgrfmur Pétursson var begge
på samme tid præster og digtere. løvrigt var det 17. århundrede
digterpræsternes tid, da en stor del af denne tids digtere, hvis værker
er bevaret, var præster.23 Dette faktum har haft en markant indfly
delse, fordi digterpræsterne alle havde været latinskoleelever, enten
i Skålholt eller i Holar, og har lært at digte efter retorikkens princip
per og de europæiske humanisters digterlære. De er blevet bekendt
med den herskende europæiske litteraturstil foruden de tyske
teologers holdninger som for eksempel Johann Gerhard og Martin
Moller, for nu at nævne to af dem. Digterpræsterne så deres gerning

som digtere og præster i sammenhæng - de digtede gerne salmer og
åndelige digte, for at oplyse, for at moralisere, som sjælesorg, trøst,
lovprisning og bøn, men skr ev desuden digte for at ære kolleger
eller øvrighedspersoner og udtrykke venskab og sammenhold. Det
skulle ikke undre hvis digterpræsterne har følt en samhørighed med
hinanden og som gruppe har haft fælles identitet, samtidig med at
de har haft en bestemt identitet i samfundet. Man bør huske på dette
ved læsning af denne litteratur. Det kan godt være at Guåmundur
Erlendsson og Hallgnmur Pétursson i fællesskab har besluttet at fa
deres salmer trykt i samme bog, men selv om dette ikke er tilfældet
må det have været naturligt at den ældste har faet den mest fremtræ
dende plads.
Interessen for senere århundreders litteratur, og ikke
mindst interessen for at undersøge og publicere værker der ikke
har tilhørt nogen litteraturkanon, d.v.s. ukendte værker og tekster af
forfattere som i senere tid ikke har nydt anerkendelse, stammer ikke
mindst fra nyhistorismen {new historicism). I Catherine Gallagher
og Stephens Greenblatts bog, Practicing New Historicism (2000),
belyser forfatterne følgerne af at gøre litteraturkanonens spektrum
bredere - at inddrage værker der har været glemte i århundreder i
litteraturhistorien, på ny trække dem frem i dagslyset. Mange af de
genopdagede litteraturværker har en værdi i sig selv, men de kan
endvidere medvirke til at ændre vores syn på allerede kendte og
anerkendte værker - endda ændre vores ideer om dem. De kendte og
anerkendte litteraturværker står tit i en indviklet kontekst med andre
tekster og andre fænomener i deres samtid som det kan være svært at
fa øje på, når man kun har et begrænset udvalg af publicerede tekster
ffa denne tid (se især “Introduction41, s. 1-19). Det er min overbe
visning at en ‘genvurdering’ af en digter som pastor Guåmundur
Erlendsson kan tjene som et led i en genvurdering af 1600-tallets
islandske litteraturhistorie. Glemte litteraturgenrer vil sandsynligvis
titte op af støvede manuskripter og værker som er blevet anset for at
være enestående for deres samtid vil indgå i en større sammenhæng.

Kilder
Manuskripter

Handritadeild Landsbdkasafns Islands - Hdskolabokasafns:
IB 816 8vo
JS232 4to
Lbs 250 410
Lbs 271 4to
Lbs 1055 410
Lbs 1529 4to
Lbs 2388 8vo
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Noter:
1
Artiklen er delvis en bearbejdelse af min artikel „Hallgrfmur med
„sira Gudmund Erlendsson i Felli i bak og tyrir“. Tveir skåldbrædur å 17.
6ld.“ Se borunn Sigurdardottir 2007.
2
Oversat fra latin af borsteinn Pétursson (1710-1785). Pålljonsson Vidalin var lovmand og bonde. Han er mest kendt for sin andel i Årni
Magnusson og Påll Vidalins jordregister, men endvidere for sine juridiske
fortolkninger. Han var ligeledes en god digter og skrev et stort antal vers,
hvoraf mange er bevaret i manuskripter.
3
Se Kristjån Åmasons indgang til Om digtekunsten af Aristoteles.
4
Man tilskriver Hallgrfmur Pétursson nogle digte i et større antal
manuskripter end Gudmundur Erlendsson, men den sidstnævnte har digtet
flere digte, som det fremkommer når man kigger på hans digtsamling i
manuskripterneJS 232 4to og Lbs 1055 410.
5
Halldor Hermannsson 1922:27. Islandsk titel: Sd gyllini skriftar-

gangur og idninarkunst.
6

De er blevet oversat til dansk, engelsk, færøsk, hollandsk, kine

sisk (en del af salmerne) latin, norsk, ungarsk og tysk (jf. Olafur Pålmason,
1996:211-240).
7
Biografiske fakta om Gudmundur Erlendsson er især hentet fra
Påll Eggert Olason 1926 og 1949 og Sigurdur Nordal 1996.
8
Se for eksempel Bréfabdk Porldks biskups Skulasonar 1979:4 og
48. Se også Påll Eggert Olason 1926:756.
9
Mindedigt over biskop Gudbrandur borlåksson er bevaret i ma
nuskripter til Gudmundur Erlendssons digtsamlingJS 232 4to og Lbs 1055
4to såvel som Halldora Gudbrandsddttirs digte og et mindedigt over biskop
borlåkur Skulason. Hallddras digt er for nylig blevet udgivet (se bdrunn
Sigurdardottir 2004) men blev trykt i Hålfdan Einarssons antologi, Ein Ittil
sdlma og vésnabdk 1757. En del af mindedigtet over Benedikt Pålsson blev
trykt i Tyrkjardnid d Islandi 1627, s. 455-463. Mindedigtet over Påll Gudbrandsson er bevaret i Lbs 2388 8vo og er ikke tilegnet nogen, men jeg har
argumenteret for, at Gudmundur Erlendsson er forfatter til det (se borunn
Sigurdardottir 2000:172). Gudmundur Erlendsson er endvidere forfatter til
mindedigte over nogle medlemmer af en af de vigtigste familier i Eyjafjordur
(jf. borunn Sigurdardottir 2000).
10
Se manuskriptregister i Nationalbibliotekets manuskriptafdeling
l-III og ekstrabind I-IV.
11
Gudmundur Erlendssons digtsamling er bevaret i National
bibliotekets manuskriptsamling med signaturen JS 232 4to (med Skulis
håndskrift) og i Lbs 1055 410, skrevet i sidste halvdel af det 18. århundrede.
En del af samlingen findes i Lbs 271 4to og Lbs 250 410.
12
Se om Gudmundur Erlendsson, bdrunn Sigurdardottir 2000:161
og 165. Om Hallgrfmur Pétursson, Margrét Eggertsdottir 2005:176 og flere
steder.
13
Islandsk titel: Handbdk um pad hvemig eigi ad lifa kristilega og

deyja gudlega.
14

Begge digte er trykt i Olafur Davi'dssons folkevisesamling fslen-

zkargdtur, skemtanir, vikivakar og pulur, 4. bind.
15
Disse digte er bevaret i Gudmundur Erlendssons digtsamling,
men findes også mange steder i manuskripter.
16
Bibelrfmur bevares også i JS 232 4to og Lbs 1055 410, og andre
steder. Kun én episk digtkreds af Gudmundur Erlendsson er blevet trykt,
“Ræningjarfmur“ f Tyrkjardnid d Islandi 1627,465-496. Der er også trykt
en del af et mindedigt over Benedikt Pålsson af Gudmundur Erlendsson,
455-46317
Se Hubert Seelow 2007.
18
En del af denne digtcyklus blev udgivet for børn i 1967.
19
Årstallet 1648 står ved digtet i IS 242 4to. men det rigtige er at
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Karl Stuart blev henrettet den 30. januar 1649. Jf. „Charles I“, Encyclopædia
Britannica.
20
Magdeburg ligger sydvest for Berlin. Byen, der var protestantisk
blev jævnet med jorden af kejserlige tropper under Tilly og Pappenheim i
trediveårskrigen, 20. maj 1631.Jf. „Magdeburg", Encyclofxcdia Britannica.
21
Robert Cook professor emeritus arbejder nu på udgivelsen af
dette digt, men i sin doktorafhandling offentliggjorde han det efter Lbs
121 8vo: A Critical Edition ofEinvaldsååur (Poem on Monarchy) by sera
Gudmundur Erlendsson (c. 1595-1670). Johns Hopkins University, 1962 (se
Kirsten Wolf 1998:29).
22
Det ene digt blev trykt i 1923 under titlen „Grimseyjarvfsur“,
i en bog med ældre tiders sejlerdigte (Hafræna 1923:35-38). Bogen blev
revideret af Finnbogi Gudmundsson og genoptrykt i 1997.
23
Her er det nok at gennemgå oversigtsværker som Pali Eggert
Olasons, Menn og menntir siåskiptaaldarinnar d Isla ndi, 4. bind, og Jon
borkeissons, Orn Digtningen på Island i det 15. og 16. århundrede, for at
konstatere dette.
Oversatfra islandsk afHaUdora Jdnsddttir.
Med støttefra Letterstedtska foreningen.

tf/Eva Maria Jensen

protestantiske
salmemelodier i
1800-tallets sym
foniske musik
Den europæiske romantik karakteriseredes ved en fascination af fortiden. Det var først og fremmest middelalderen, der var i fokus: gamle
sagn bearbejdedes på ny, man skrev romaner, der foregik i middelalderen, kunstmalere placerede gamle, pittoreske ruiner på deres landska
bsbilleder, og i alle humanistiske discipliner begyndte man at interessere sig for fortiden. Dette gjaldt også musikken, hvor man f.eks. viste
interesser for gamle folkemelodier og kæmpeviser, og hvor man fandt inspiration i gamle sagn og historiske begivenheder. Det gjaldt f.eks.
operaen, men det gjaldt også den symfoniske musik. Tænkt f.eks. på N.W. Gades ouverture Efterklange af Ossian (1840), Franz Liszt’ Ilunnenschlagt (1856), oratoriet Die Legende von der heiligen Elisabeth (1857-62), Edvard Elgars kantate Scenesfrom the Saga ofKing Olaf(1896),
for bare at nævne nogle få. Den engelske litteraturs middelalderligt inspirerede værker (Walter Scott), dannede grundlag for mange operaer
af f.eks. Rossini, Auber, Donizetti, Bellini og Weyse. Middelalderligt inspireret var også Carl M. von Webers Der Freischiitz (1821), samt de
fleste af Wagners operaer.

Fascinationen af middelalderen gjaldt også den liturgiske
musik. I den katolske kirke gik man i gang med at genindføre den
gregorianske sang, i de protestantiske kirker blev man optaget af
en genoplivelse af den oprindelige kirkesang, her baseret på den
evangeliske koral fra Luther-tiden. Denne interesse havde også
indflydelse på kunstmusikken, hvor man begyndte at citere de gamle
kirkelige melodier. Den største ’’karriere” gjorde i den forbindelse
Dies irae melodien, den enstemmige sekvens fra Requiem-messzn.
Hector Berlioz brugte denne melodi i den sidste sats af sin Symphoniefantastique fra 1830, og dette værk bar haft meget stor indflydelse
på senere tiders komponister. Dies irae melodien blev udnyttet sym
bolsk som en slags dystert ’’memento mori” af Liszt i hans Totentanz
for klaver og orkester og i hans Dante-Symfoni. af Tjajkovskij i Tema
med varia tioner og i den 3. Orkestersuite, af Mussorgsky i cyklussen
Dødens sange og danse, i Rachmaninovs Dødens 0 og hans Rapsodi
over et tema afPaganini for klaver og orkester, samt i de Symfoniske
danse op. 45. Charles Gounods store oratorium i tre dele, Mors et
vita, udnytter Dies irae citeret mange gange i værkets anden del,
Judicium.
Hos Franz Liszt møder man ofte de gregorianske melodier
og katolske kirkesange. I Episoden am Lenam Famt (1858-59) bru
ger Liszt den gregorianske Pange-Ugua-iwAodx. i Hunnenschlacht
(1857) citerer han Cruxfidelis inter omnes, som bliver symbolet på
kristendommen. I Bergsymphønie (1854) bruger han en selvkompo
neret koral i ’’gregoriansk stil”. De gregorianske melodier optræder
også i hans oratorier Chris tus (1866) og Die Legende von der heiligen
Elisabeth (1862). I den sidstnævnte bruger Liszt også salmen - her
kaldet ’’pilgrimssangen” Dejlig erjorden, som bliver et emblem for
korstogene.
Også de protestantiske salmer blev benyttet i kunstmusik
ken på samme måde. Her er Mendelssohns Reformationssymfoni
måske det bedste eksempel. Den blev komponeret i 1829-30 i anled
ning af fejringen af300 året (den 25. juni 1830) for Den Augsburgske
Trosbekendelse. Symfoniens navn stammer fra komponisten selv,
måske med lidt hjælp fra hans søster Fanny. I et brev til søsteren
skrevet den 25. maj 1830 nævner Mendelssohn flere titelmuligheder:
’’Reformationssvmnhonie. Confessionssymphonie, Symphonic zu
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einem Kirchenfest, Kindersymphonie, oder wie Du willst.”1 Man
kan selvfølgeligt ikke være sikker på, om den vitterligt ville bevare
navnet Reformatiomsymphoni, hvis Mendelssohn selv havde stået
for dens udgivelse. I dag kaldes den for hans 5. Symfoni, fordi det
først udkom posthumt i 1868. Symfonien blev aldrig brugt ved de
planlagte fesdigheder2 og uropførtes i stedet for den 15. november
1832 i Singakademie i Berlin under komponistens ledelse.
Symfonien er aldrig blevet til en del af standardkoncertrepertoiret,
men den er berømt, først og fremmest fordi Mendelssohn her
citerede den kendte protestantiske salmemelodi, Ein’feste Burg
ist urner Gott, på dansk: Vor Gud, han er så fast en borg. Teksten,
forfattet af Martin Luther i 1529, har en melodi, som også anses for at
være Ludiers værk. Salmen er ofte blevet opfattet som Reformation
ens stærke slagsang. I Mendelssohns Reformatiomsymfoni danner
den grundlag for værkets sidste sats. Men Luthers salme er ikke det
eneste ’’kirkelige” citat i værket. Allerede i symfoniens langsomme
indledning,dradawfe, møder vi quasi liturgiske motiver, f.eks. har det
første motiv, der introduceres i strygere og træblæsere, en vis lighed
med den gregorianske Magnificat-intonation. Og som det sidste
motiv i introduktionen hører man det såkaldte Dresden-Amen \ som
er blevet berømt, fordi Wagner senere brugte det i sin opera Par
sifal.* Hvordan de to kirkelige motiver bør interpreteres afhænger
af, hvordan man tolker deres tilhørsforhold til de to konfessioner,
den katolske og den protestantiske. Magnificat-moiwtl må siges
at stamme fra den katolske tradition, mens der hersker tvivl med
hensyn til, hvor Dresden-Amen hører hjemme, hvad der i sig selv er
ret interessant, især når man ser på de mange populære interpreta
tioner af Mendelssohns Reformationssymfoni, som man f.eks. kan
læse i visse koncertførere. Her opfatter man ofte symfonien som
et billede på den kirkekamp, der endte med protestantismens sejr
i Tyskland. I den forbindelse læses Dresden-Amen som en katolsk
rekvisit, der ’’overvindes” af den protestantiske salme, Ein’feste
Btirg, i symfoniens sidste sats. Men det er slet ikke sikkert, at dette
var Mendelssohns hensigt med symfonien. Måske var hans ønske
ikke andet end at afbilde den andægtige stenming, som skulle fa kon
certsalsmusikken til at fremstå som en højtidelig fejring af en bestemt
historisk begivenhed.5.

Den efterfølgende Allfgro-dcl af Reformatiotusymfoniens første
sats følger sonateformen med et hovedtema, der stadfæster hoved
tonearten (d-mol), en slags lyrisk eftersætning til hovedtemaet, et
sidetema i dominantvarianten (A-dur). Satsens gennemføring er
forholdsvis lang og når den slutter sætter Dresckn-Amen ind og
markerer overgangen til reprisen. Satsen karakteriseres af en tydelig
kampstemning, mange pludselige udbrud, formindskede septimak
korder og mange løb i strygerne.
Symfoniens to midterste satser er ganske traditionelle: anden sats,
Allegro vivace, er en glad scherzo i B-dur med en trio i G-dur. Tredje
sats, Andante, er ret kort, sangbar og i g-mol. Af blæserne deltager
kun sparsomt fløjte og fagot. Satsen er måske tænkt som en lyrisk
indledning til symfoniens sidste sats, som er værkets kulmination - i
hvert fald bliver bastonen, g, liggende, mens indledningen til fjerde
sats. Andante con moto, introducerer den protestantiske koral,Ein’
feste Burg ist unser Gott i G-dur, spillet af fløjte solo. Efterhånden
føjes andre instrumenter til. Først træblæsere, senere horn og
strygerne, således, at hele melodien præsenteres i indledningen, som
slutter med triumferende klang af de samlede blæsere.
I takt 25 begynder Allegro vivace-dedzn, G-dur, 6/8 dels takt. Salme
melodien præsenteres her led for led i træblæserne, mens strygerne
ledsager i en synkoperet bevægelse. Bachs koralforspil er et klart
forbillede for denne satstype. Senere ændres tempoet til Allegro
maestoso og tonearten stadfæstes til D-dur, som er den rette toneart
for en triumferende finale-sats i en d-mol symfoni. Det næste afsnit
fungerer som en ekspositionsdel i en sonatesats. En pompøs indled
ning (brede treklange på tonikaen, afsluttende kadenceformler) fører
til det egentlige hovedtema af triumferende karakter. Som overledn
ing indsætter Mendelssohn en fugato, der leder over i dominant
tonearten, hvor sidetemaet sætter ind. Efter endt ekspositionsdel
vender koralforspil-afsnittet tilbage med fortsættelsen af Ein’feste
5ttrg-melodien. 1 reprisen kombineres satsens forskelligartede
elementer: Koralen i blæserne og fuga-temaet i strygerne, sidetemaet,
overledning i form af faldende skalaer, og til sidst et hovedtema.
Det er, som om gennemføring og reprise smelter sammen. Til sidst
komponerede Mendelssohn en coda med koralmelodiens apoteose.
Som helhed er denne sats et forsøg på at kombinere den Beethoven-

ske symfoniske stil med baroktidens satstyper. Tolkningsmæssigt
må den betyde den protestantiske korals sejr, der både kan ses som
historisk begivenhed (de stiliserede afsnit) og som et til stadighed
virkende faktum (sonatesats og den moderne orkesterstil).
Reformationssymfonien er ikke den mest succesrige af Mendelssohns
værker. Snarere tværtimod. 11831 skulle den opføres i Paris, men
efter nogle prøver lagde man den på hylden. Et øjenvidne skulle have
berettet, at de parisiske musikere fandt den for vanskelig. At den in
deholdt ”for meget kontrapunkt og for lidt melodi”.6 Mendelssohn
selv skulle have været så ilde berørt af det, at han ikke skrev noget om
det til sin familie, selv om han ellers var en meget flittig brevskriver.
En gang i 1838 skulle han endda have ytret, at han helst ville se
symfonien brændt (et brev til Julius Rietz, fra den 11. februar 1838).
Symfonien er hurtigt faldet i glemsel, for de næste opførelser fandt
først sted i 1868, begge gange i Leipzig: under Rietz i byens teater og
under Carl Reinecke i Gewandhaus. Det var måske disse opførelser,
der blev et incitament til, at værket endeligt er blevet udgivet samme
år (af forlaget Simrock).
11840 skrev Mendelssohn et andet værk, Lobgesang, kaldet Symphonie-Cantate nach Worten der Heiligen Schrift, som nogle gange
regnes blandt hans symfonier (som nr. 2). Lobgesang blev bestilt til
fejring af 400-året for bogtrykkerkunstens opfindelse og uropførtes
i Thomaskirken i Leipzig den 25. juni 1840 under komponistens
ledelse. Værket består af en instrumental del, ’Sinfonia’ (af 25 min.
varighed), som er en lille symfoni bestående af en langsom indledn
ing, en allegro sats, en scherzo med trio og en Adagio religioso, der
fører over til kantaten. Hele ’Sinfonia’ spilles ud i ét. Den instru
mentale del efterfølges af en kantate i ni satser. Som gennemgående
melodi i værket optræder en salmemelodi til teksten Alles, was
Odem hat, lobe den Herren, som høres i den pompøse indledning til
’Sinfonia’, som et signal, der adskiller satserne, foruden i forskellige
varianter inde i symfoniens satser. Det er også denne melodi, som
danner grundlag for den første korsats i kantaten. Lobgesang var
tænkt som en lovprisning af den nye, oplyste tid, hvis begyndelse
Mendelssohn så i opfindelsen af bogtrykkerkunsten. Men lovpris
ningen ses her i lyset af Guds værk, derfor er taksigelserne værkets
vigtigste budskab. Modsætningsforholdet mellem lyset ov mørket

må siges at være hovedingrediens i Mendelssohns Lobgesang. Dette
ses tydeligst i tenorsoloen ’’Stricke des Todes hatten uns umfangen”, hvor Gud forløser mennesket med ordene: ’’Wache auf, der
du schlåfs, stehe auf von den Toten, ich will dich erleuchten!” Flere
gange gentages derefter spørgsmålet: ’’Hiiter, ist die Nacht hald
hin?”, som efterfølgende besvares først af solosopran: ”Die Nacht
ist vergangen”. Disse ord overtages også af et triumferende kor i den
næste sats, som kulminerer med en salmemelodi: Nun danket alle
Gott (på dansk: Nu takker alle Gud). Denne salmemelodi og dens
udformning i værket bringer en højtidelig, kirkelig atmosfære med
sig, og det kan være symptomatisk, at da værket blev opført i Town
Hall i Birmingham i 1840, rejste publikum sig spontant, da denne
salme lød. Efter koralen fortsætter værket først med den individuelle,
senere den kollektive lovprisning, for at slutte af med en apoteose af
kollektive taksigelser, hvor man igen citerer begyndelsens hymne:
’’Alles, was Odem hat, lobe den Herrn, Halleluja, lobe den Herrn!”
Lobgesang synes at repræsentere en videre udvikling i forhold til
Reformationssymfonien. Med forbillede i Beethovens 9. Symfoni, og
måske også i hans oratorium Christus am Olberge (fra 1803), forsøger
Mendelssohn at kombinere de instrumentale musikformer med de
vokale. Noget, Gustav Mahler også stræber efter 50 år senere.'
Skal man forsøgsvist se på salmemelodiens, Ein feste Burg's videre
’’karriere” i kunstmusikken, så har den været ret betydelig. Giaccomo Meyerbeer (1791-1864) brugte melodien i sin opera, Les
Huguenots fra 1836, Otto Nicolai (1810-1849), benyttede den i sin
Kirchliche Festouverture op. 31, skrevet i 200-året for Konigsbergs
Universitet i 1844. Joachim Ralf (1822-1882) skrev en ouverture Ein’
feste Bnrg i 1867. Wagner citerede denne melodi i sin Kaisermarch
ffa 1871. Franz Liszt havde planer om at bruge melodien - sammen
med Marseillaisen i en Revolutionssymphonie, som han tænkte på at
skrive i 1830, men som ikke blev til noget. Men begge disse melodier:
Marseillaisen og Ein feste Burg, blev brugt af Claude Debussy i en
trilogi for to klaverer, En blåne et noir fra 1915, som symbolsk afbild
ning af de to nationer, Frankrig og Tyskland, der kæmpede mod
hinanden i 1. Verdenskrig. Som man kan se blev salmens symbolske
betydning flytter fra det religiøse domæne til det nationale.
Den symbolske brug af kirkemelodier i symfonisk musik, sådan som

f.eks. Mendelssohn har brugt dem i sin Reformationssymfoni, bør
måske ses i en bredere historisk sammenhæng. Det er nemlig karak
teristisk, at denne praksis dukker op i en periode, hvor sekulariserin
gen for alvor sætter ind. Det er ikke længere den teologiske diskurs,
der er i centrum for de veluddannede europæeres ideologi og man
føler sig måske ikke længere særlig tiltrukket af de traditionelle kir
kelige ritualer. Samtidigt er der stadigvæk behov for den metafysiske
tolkning af tilværelsens store eksistentielle spørgsmål. Det er i denne
sammenhæng, at musikken udnævnes til et middel for den metafy
siske erkendelse, og at den, i ekstreme tilfælde, udnævnes til en slags
’’erstatningsreligion”. Forenklet kan man sige efter den amerikanske
forsker H.G. Koeningsberger: 8 ”1 løbet af 1800-tallet begyndte
musikken at spille en meget vigtig rolle i den europæiske kultur. Det
kulturelle centrum, som religionen indtil da havde optaget, og som
den stadigvæk optager i de fleste ikke-europæiske kulturer den dag
i dag, er blevet overdraget til musikken. Musikken bliver således en
bærer af de religiøse budskaber, dog i forklædt form. Og koncert
salen, hvor de symfoniske værker opføres, bliver til en salgs ’’hellig
dom”, en ’’musikkens tempel”. Man begyndte at bygge specielle
bygninger, som kun var beregnet til opførelser af symfonisk musik,
hvor man ofte dæmpede lyset og indbød publikum til en andægtig
lytten. Koncertsalenes arkitektur havde en kirkelig basilika som
udgangspunkt, hvor kor og orkestret placeredes på samme sted som
altret i en kirke. Og man begyndte at kræve en opmærksom, nærmest
’’hengiven” lytten til musikken, hvor man ikke længere skulle under
holdes, men snarere ’’henføres” i andægtig opmærksomhed, som var
man til stede i en kirke”. Mendelssohns Reformationssymfoni hører
således ind i den sammenhæng - her var der ikke længere tale om
underholdning, men om en andagt i koncertsalen. Denne tendens
fortsatte hos andre komponister omkring 1900 - f.eks. hos Gustav
Mahler og Anton Bruckner.
Noter
1
Citatet er fra: Reisebriefe von Felix Mendelssohn Bartholds aus
denjahren 1830 bis 1832, udgivet af Paul Mendelssohn Bartholdy i 1862, s.
8.

2

Festlighederne fandt åbenbart aldrig sted. Måske på grund af

urolige tider (1830 var vidne til mange revolutionære optøjer i Paris og også
i de tyske byer), måske på grund af Augsburgs geografiske placering. 11806
blev byen indlemmet i det katolske Bayern.
3
Dresden-Amen går tilbage tiljohann Gottlieb Naumann (17411801), hofkomponist i Dresden, og var blevet brugt af hofkapellet i Dresden.
Hvor og hvornår det er blevet trykt, og hvorfra det eventuelt stammer, vides
ikke.
4
Det såkaldte ’Kreuz-motiv’ afsluttet med ’Dresden-Amen-motiv’
udgør tilsammen ’Gralstemaet’ i Parsifal (1882), derfra finder de to motiver
vej ind til Mahlers 1. Symfoni (1888), første sats (cf. 53). Se: Constantin
Floros: Gustav Mahler. Bd 2, Mahler und die Symphonik des 19. Jahrhunderts in neuer Deutung. Zur Grundlegung einer zeitgemassen musihalischen
Exegetik, Wiesbaden, 1977, Tafel LVII, s. 407.
5
En lignende brug af både katolske og protestantiske melodier ser
man hos Louis Spohr (1784-1859) I hans værke fra 1832, kaldet Die Weihe
der Tone. Værkets hovedidé er at vise de forskellige roller, musikken spiller
for mennesket på de forskellige historiske udviklingsstadier. Værkets tredje
sats slutter med en Danligebet, bygget over melodien fra den Ambrosianske
Lovsang, og i den fjerde sats’ første del, kaldt Begrdbnismusik, bearbejdes en
protestantisk koralmelodi: Nun lasst uns den Leib begraben.
6
Wilfrid Blunt: On the Wings ofSong. A Biography ofFelix Men
delssohn, London, 1974.
7
Man må dog understrege, at Mahler sandsynligvis ikke kendte
Mendelssohns Lobgesang.
8
Hans teorier findes formuleret i en artikel: ’’Music and Religion
in Modern European History”, der blev publiceret i: J.H.Ellit and H.G.
Koeningsberger (ed.): The Diversity of History. Essays in honors ofSir
Herbert Butterfield. London, 1970.
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identitet
og salme.
Tekstperspektiv.
Innlegg ved seminar i Lund, oktober 2009

Salmen kastar lys inn i samfunnet, historisk, men også aktuelt ved f. eks. å oppfordra til spesielle val og aktivitetar, eller ved å vurdera og kritisera. Samfunnet kastar også lys inn i salmen og bidrar til tolking og forståing av den. Men den kyrkjelege forståingsramma for salmen er ikkje
like sterk som før, og i alle fall ikkje einerådande.
Samfunnet er i forandring; salmen endrar seg med, den stadige trangen til å revidera eldre materiale, kutta ut tekstdelar, forandra
bilete og ord, eller fjerna heile salmar frå repertoaret, så vel som behovet for nye salmar, er eit prov på dette. Men endringar i samfunnet fører
også til endring i tolking og forståing av salmen; eller beint ffam i opplevinga av tilslutning eller framandgjering i forhold til salmens tekst og
kontekst. Ein kan lesa ut mykje om sjølvforståing og livstolking frå salmetekstane.
Eg voks opp med salmar; foreldra mine song mykje og godt, i arbeid og andakt. Ved sundagsfrukosten heime vart det lese og sunge morgonsongar eller salmar til vekslande tider i kyrkjeåret. Det har gått opp for meg at eg har vakse opp i gamal tid. Men songen og salmane har følgt
meg sidan, både fordi dei bur i minnet, men også fordi dei har kvalitetar av kunstnarleg og fagleg art som eg har sett høgt. Først musikalsk,
sidan etter kvart som litteraturvitskapen vart mi interesse, teksdeg.
Mitt forskingsfelt er biletbruken i Den Forordnede Nye Kirke-Psalme-Bog (Kingos salmebok, 1699 som har med store delar av sal
mestoffet frå reformasjonstida) og forandringar i denne i den norske kyrkjesalmen fram til Norsk Salmebok (1985). Eg vil også ta med aktuelle
forhold i det nye salmebokforslaget. Det er eit komparativt tekststudium med nærlesing som metode og hermeneutisk tilnærming. Det er ik
kje eit hovudpoeng å gi endelege svar på kvifor tekstendringane biir gjorde, slike svarforsøk kan lett bli spekulative, men det er nærliggjande

å stilla spørsmåla, og det er utan tvil somme av grunnane som er
baserte på omskifte i samfunn og identitetsoppfatning. Arbeidet med
salmetekstane har grenseverdiar mot det teologiske og kyrkjehistoriske, men også mot delar av samfunnsvitskapane.
Salmens formål har vore å uttrykkja kyrkjelydens lovsong
og bøn, tru og vedkjenning i møte med det heilage. Men salmen
har også tradisjonelt vore meint som påverknad, han skulle bidra til
innlæring av rett tru og vedkjenning og gjera front mot vranglære og
’’papisme”. Her er han retorisk og pedagogisk, metodisk og agitato
risk. Særleg tydeleg var dette kanskje i reformasjonsåra og ortodoksi
ens tid.
I arbeidet med Luther-salmane (Nordhymn-prosjektet
’’Luther i Norden”) såg eg døme på endringar i salmetekst gjennom
revisjonane, som klart var forankra i samfimnsmessige forhold. I
salmen ’’Beholt oss Herre ved dit ord” lyder det i Den Forordnede
Nye Kirke-Psalme-Bog (1699, ”nr.” 109,1):
Beholt os/ HErre/ ved dit Ord/
Og styr Pavens og Tyrckens Mord/
Som JfEsitm Christ/ vor Frelsermand/
Ville styrtefra din høyre Haand.
Både i Luthers samtid og i ortodoksiens år då Kingos salmebok kom
ut, var tyrkisk og islamsk invasjon i Europa ein reell trussel, og det
var strid mellom den lutherske og den katolske kyrkja. I vår tid er
forholda annleis både samfunnsmessig og kyrkjeleg, og det er neppe
aktuelt å syngja som Kingos salmebok (1699) om ’’paven og tyrken” i
folkekyrkjas gudstenester. Salmeteksten er difor endra (NoS 545).
Eit anna døme, også frå Luther, er den velkjende linja
frå ”Vår Gud han er så fast en borg” om ’’gods, ære, barn og viv”
som eg syntest var heilt fortærandes urettferdig då eg var barn. Det
verka meiningslaust å setja likskapsteikn mellom kone og barn og
andre eignelutar, og heilt la det mannlege perspektivet dominera
salmesongen. Så er også denne linja endra i Norsk Salmebok (NoS,
1985): ”Og om vårt liv de tar, / og røver alt vi har, / la fare hen la gå!”.
Formuleringa er open og kjønnsnøytral. Den nynorske teksten (NoS
296) kjem dei heimlege sfærer nærare og har mindre merksemd ved

eigedomsaspektet: ”Og tek dei enn vårt liv, / oss bort frå heimen riv, /
lat fara alt...”.
I forslaget til ny salmebok for Den norske kyrkja, vil ein ta
tilbake den gamle formuleringa om ’’gods, ære, barn og viv”. Inneber
ikkje dette at salmens autoritet som allmenngyldig og tidlaus utsegn
om kyrkjeleg lære, er endra? For ingen vil vel påstå at kyrkja lærer
at kvinner og barn er mannens eigedom, eller noko i den retning?
Salmens aktualitet vik til fordel for salmens historisitet. No biir sal
men forstått som uttrykk for ei bestemt tids oppfatning, og det skal
kyrkjelyden forhalda seg til. Denne salmen står saman med andre
salmar i ei bok til gudstenestleg bruk,- så kan ein undrast på korleis
det biir oppfatta av dei som ikkje er vande med å lesa kyrkjehistoriske tekstopplysningar over notane. Eller reknar ein tvert om med at
’’publikum” er meir kompetent enn tidlegare til å sortera og vurdera
ulike tekstar? Det er fleire interessante problemstillingar knytte til
dette, både i forholdet til individets og kyrkjelydens identitet, men
også til salmens. Og vil ein kunna syngja Luthers ord om ’’paven og
tyrken” ut frå same litterære og kulturhistoriske synsvinkelen som
’’barn og viv”?
Quadriga, den mellomalderlege tolkingsmodellen for
bibelske og (etter kvart) religiøse tekstar, skil mellom fire ulike
tydingslag i teksten. Eitt av desse er det tropologiske (tropologia)
som omfattar det eksistensielle; menneskets liv i verda. Det tropo
logiske nivået er særleg interessant i forhold til samfunn, identitet
og salme. Tolka tropologisk, seier bibelteksten noko om korleis
mennesket skal agera i verda. Salmen gjer også det. Eldre salmar vart
presenterte som ’’Guds ord”, blant anna i fororda i salmebøkene.
Dei var ledd i formidlinga og udegginga av Guds ord og vilje. Om
den moderne salmediktaren ikkje vil hevda at han er Guds autoriserte talerør, gjer i alle fall salmen, også den yngre, forsøk på å tala sant
og vegleiande om menneskets levemåte. Salmen er både moralsk og
pedagogisk.
Den eldre kyrkjesalmen er for ein stor del opptatt av det
åndelege livet; at ein skal erkjenna si synd og fa tilgiving for den, at
ein skal venda om og gjera bot, at ein skal førebu seg for dommen
og det evige. Mennesket er forgjengeleg og svakt; det er avhengig av
Guds inngrep til frelse og sæle. men Gud søriiier otrså for eit trvsrt
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liv på jorda med tilstrekkeleg av mat og klede, ly og vern, fred og
fridom. Gudsbarnet er frelst og saligt på trass av alle prøvar og farar.
Det kristne synet på mennesket er representert i salmane
med ulik vekdegging og valør opp gjennom kyrkjesoga. Den eldre
salmen presenterer mennesket som født i synd:
/ Synden mig undfanget/
Min Moder, det er vist/
Jeg haver i Synden ganget/
Det veedst du HErre Christ
skriv Hans Thomissøn (1569; frå Kingos salmebok, ”nr.” 53,6).
Læra om arvesynda er ikkje borte frå nyare salmebøker, men
Thomissøns strofe er fjerna, alt ’’Landstads reviderte salmebok”
og Nynorsk Salmebok tok henne bort i 1920-åra. Strofer som sterkt
understrekar syndefordervet og menneskets låge stilling og verdi,
vert gjerne eliminerte eller omkrivne; dette perspektivet på men
nesket biir dempa. I tillegg kjem det inn andre ord og formuleringar
som betre formidlar eit meir ’’moderne” kyrkjeleg syn på mennesket,
eit syn som korresponderer med eit ailment akseptert uttrykk for
menneskeleg sjølvforståing. Mennesket framstår framleis som plaga,
lidande, tvilande og fortvila, men ikkje som syndig i same grad som
før. Tvert om kan det vera dugande og elskeleg.
Det gamle endeframme og skjematiske biletet av men
neskets identitet, og av plassen det har i verda, er bytt ut med meir
komplekse og vage framstillingar i nyare salmar, utan at eg har
underlagt dette eit systematisk studium. Og i dei eldre salmetekstane
biir dei skarpaste ’’kantane” i syndsidentiteten pussa bort gjennom
revisjonsarbeidet.
Den eldre salmen seier også noko om samfimnets oppbygning; kva som er sett på som ønskeleg eller frykteleg osv. Dels
er formuleringane normative; men endå meir er dei speglande: Dei
uttrykkjer frykt for manglar av ulike slag, for naturkatastrofer, krig,
ubalanse og pest. Salmen ønskjer og ber om fred, orden, tilstrekkeleg
tilgang på mat etc.
Dette også forhold som endrar seg; f. eks. vil strofer om
husdyr, avling; OE: oodt ver, op- høn fmdcongehus og anna styre og
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stell biir fjerna. Nye salmar vil velja andre fokus enn eldre. Når nyare
salmar er opptekne av å ta vare på jorda, er det ikkje berre gjennom
landbruket, men gjennom naturvern og kamp for miljøet.
Å kjenna samfunnet og forhold der, altså konteksten, er
nyttig i samband med salmen. Ellers vert somme salmar vanskelege
å forstå. Det biir kanskje særleg tydeleg for eldre salmars del. Ein må
kjenna til forholda då salmen vart til; ein må kanskje også kjenna til
bibelens samfunn for å kunna fatta innhaldet på eit meir kognitivt
plan. For Kingos salmeboks salmar er vel så knytte til Bibelens land,
både når det gjeld natur og andre referansar, som til Danmark-Noreg. Ørken, oljekvistar og palmegreiner, sjakalar og pelikanar fanst
det mange av i salmen før Grundtvig kom med sine ’’danske bøge”
og ’’nattergaler”, eller Landstad med snø! Visst var Petter Dass nord
norsk i salmen alt på 1600-talet, men han var ikkje i salmeboka!
Gud er til stades i samfunnet i den eldre salmen gjennom
gode ordningar og styresmakter. Og salmen ber difor frimodig for
kongehus og anna styre og stell. Gjennom inngrep i natur og daglegliv, viser Gud sin finger.
Ein kan gjerne be om tenleg ver i salmesongen. Ein salme
som i Kingos salmebok er plassert i den delen av kyrkjeåret som ligg
seint i vekstsesongen, overgangen juli - august, kort før hausting,
inneheld ei bøn om lagleg ver. Dei kunne velja om det skulle ’’bedes
om sol” dersom véret var vått, eller ’’bedes om regn” dersom det var
tørke.
No veit det vestlege mennesket at dersom det regnar for
mykje, har det seg sjølv å takka, og når det regnar for lite andre
stader, så er det også menneskeskapt forandring. Ein ber difor
ikkje lenger om Guds inngrep i det metereologiske, men om hans
skolering og hjelp til å ta vare på naturens mange vare mekanismar
så ikkje heile balansen går i oppløysing, og vi vert fortærte av våre
eigne feilsteg. Endringar i samfunnet, i naturen, globalt og lokalt, er
veldige, og vi veit mykje om dette. Menneskets makt verkar uavgrensa; samtidig kjenner enkeltmennesket seg avmektig. Gud er lenger
borte, han er mindre, verkar mindre interessert og mindre interes
sant. Salmen speglar også desse tendensane i samfunnet, og må gjera
det, ellers har han ikkje forståelege ord å låna bort til den som syng.
Men samtidig er det salmens oppgåve å bidra til å gi svar på dei store

utfordringane og spørsmåla som mennesket til alle tider står overfor,
ikkje berre formulera notidig tvil og angst: og mange av desse svara
på dei eksistensielle spørsmåla, er dei gamle; og mange av orda dei
biir utforma i, kan også vera gamle, men likevel ikkje forelda.
Det er fleire måtar å dra samlimnsperspektivet inn i
salmearbeidet på. Og ein kan nytta ulike innfallsvinklar med basis i
teksten:
Salmens bruk endrar seg samtidig med at vi held fram med
å syngja salmar i kyrkja. Tidlegare lærte ein salmar utanåt i skulen;
salmeteksten var ein felles tekst. No er det fa som kan salmar i det
heile, langt mindre utanåt.
I den grad salmeteksten er godtatt i skulen eller den breie
allmenne kulturen, er det som kulturminne eller litterær arv, til nød
som eksempel på utøving eller ytring av tru. Kulturformidlaren vil
gjerne etablera ein mest mogeleg ’’opprinneleg” eller original tekst
med gamle ord og bilete; (gjerne sungen til ein kulturminne-melodi,
og gjerne med den som utgangspunkt for framføringa og gjenopplivinga av salmen); teksten vert ei påminning om noko historisk,
(slik var det den gongen), noko eksotisk. Men han kan også verta eit
innslag som gir ei sidefortolking av tilveret.
Salmane opptrer i ulike kontekstar utanfor kyrkjerommet
eller andre kyrkjelege samanhengar. F. eks, kan salmen vera eitt av
fleire innslag på ein cd der ulike sjangrar er representerte, eller eit
nummer blant andre på ein konsert.
Den kyrkjelege bruken er også i endring. I Noreg har vi ny
leg vore gjennom ei stor innsamling av høyringsmateriale i samband
med forslag til ny salmebok for Den norske kyrkja. Dette forslaget
viser at også kyrkja, her representert ved salmebokkommisjonen, har
til dels utradisjonelle tankar om kva ein kyrkjesalme er eller kan vera.
For eksempel tar dei inn og toneset dikt som i utgangspunktet siett
ikkje er skrivne med tanke på korkje song eller kyrkje, av diktarar
som ikkje har vist særleg kyrkjeleg tilslutning, ogjamvel har vore
sterkt kritiske til kyrkja eller kristendommen i det heile. Redaksjo
nen annekterer altså desse tekstane og tar dei i bruk, truleg ut frå
ein folkekyrkjeleg tanke om at alle skal finna noko av sitt i kyrkja.
(Ein tankegang som likevel viser seg å ha sine nokså ’’finkulturelle”
avgrensingar.) I forslaget finn ein også tekstar utan melodi, det kan

vera religiøs lyrikk, både spesifikt kristen, men også meir allmenn.
Dette gjer det betimeleg å stilla spørsmålet: Kva er ein
salme? Dersom det norske salmebokforslaget vinn fram, vil ein ha
utvida og endra (det norske) salmeomgrepet i stor grad, i alle fall om
ein definerer ’’norsk salme” som det som står i ’’norsk salmebok”.
Det kan vera tale om ei polarisering når det gjeld ekstern
oppfatning av kva ein salme er: Anten ser ein på salmen som ein
kyrkjeintern sjanger som ikkje har interesse utanfor dei indre sirklar,
eller så ser ein på han som kulturberar, som eksotisk eller estetisk
objekt, eller kanslye jamvel som kommersiell. (Somme biir mistenksame når så mange artistar lagar salmeplater, eller held julekonsertar
i kyrkjer landet rundt; utan at ein dermed skal seia noko om kva for
hold utøvarane har til salmens bodskap, eller salmen som kunstart.)
Salmar spelar ei rolle for enkeltmennesket, familien og
samfunnet i særlege fasar og ved spesielle hendingar i livet. Dei har
ein rituell funksjon. Ein kan berre sjå på dei sterke kjenslene val av
songar ved gravferder, kriser og meir gledelege forhold som bryllaup, vekkjer. Her er salmen knytt til identitet så vel som til samfunn.
Salmen er, i langt større grad enn f.eks. for 50-100 år sidan,
ein fristilt sjanger som biir brukt av alle, men er kjend av få, paradok
salt nok. Også mellom dei som går til gudsteneste og syng salmar,
er repertoaret innsnevra; (det har vel også høyringsrunden for det
norske salmebokforslaget vist, det same har tidlegare rundspøijingar
gjort.) Kyrkjelydane rår over meir enn 1000 nummer i dei to offisielle
salmebøkene i Den norske kyrkja, likevel er det vanlege kyrkjerepertoaret nokså snevert, og der finst mange salmar i bøkene som nesten
aldri vert brukte. Kanskje kan eit resepsjonshistorisk perspektiv gi
forskningsmessige gevinstar når det gjeld salme, identitet og sam
funn?
Hentar ein hjelp hjå Gadamer og hans hermeneudske
sirklar og forståingshorisontar, ser ein at teksten fungerer ulikt alt
etter kva for kontekst han opptrer i, og kva for briller han biir lesen
med. Dei ulike forståingshorisontane vil vera påverka av samfunn og
identitet i høg grad; difor vil også eit hermeneutisk ’’vitenskapsmetodisk” studium vera givande ut frå eit samfunnsperspekdv.
’’Salme/åndeleg song - samfunn - identitet” er i det heile eit særs
fruktbart triangel som må kunna avføda ei rekkie interessante artiklar
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og arbeid.

Denne
ga

Tillegg:
Det følgjande er ikkje først og fremst eit litterært anliggjande, men
likevel eit aspekt ved salmen og samfunnet som godt kan drøftast. I
samband med salmehøyringa i Noreg, har det korne innvendingar
om at ein ikkje bør produsera ei mengd med bøker; argumentet for
dette har mellom anna vore miljømessig: Ein tenkjer på skogen og
miljøgiftene. Men også den kommunikative sida ved boka har vore
ffamme. Song- og salmebok er ikkje det mediet som er brukt når
yngre forsamlingar kjem saman. Like viktig som omsynet til skogen,
og kanskje jamvel økonomien, er den mangelen på fleksibilitet som
boka representerer. Det som står i boka, det står slik det står, ein
ny melodi, ei endring i teksten eller ein ny salme kjem ikkje inn. I
kristne ungdomsmiljø er tekst, og kanskje jamvel note, projisert på
veggen, anten det gjeld nyare stofif eller eldre. Songboka er ein base
der ein kan henta stofif, men ikkje fellesskapets kjelde for song.
Den raske takten i nye trendar, også når det gjeld kyrkjeliv, salme
og song, musikk og tekst, gjer at boka opplevest for lite smidig, og
for dyr. Den store mengda av materiale i salmeboka biir i liten grad
brukt, endå musikk-konsumet truleg er større i dag enn nokon gong.
Konsumet skjer berre ikkje i kyrkja eller ut frå boka, men via iPod,
podcast, mp3, internett, Spotify osv. Jamvel cd-en er gamaldags.
Ser ein rundt seg når ein for eksempel sit på ein kafé, er dei unge i
gang med sine elektroniske innretningar heile tida, samtidig som dei
er sosiale, kaffidrikkande, studerande eller kva dei no er. Vi gamlin
gane kan sitja der med bøkene våre og vår rike tradisjon og erfaring,
men kommunikasjonsverda endrar seg raskare enn vi kanskje likar
og greier å følgja med i. Og truleg forstår vi berre litt av kva samanheng denne nye kommunikasjonsverda har med f. eks. unges
identitet. Vi kan spøtja i kva grad salmen kommuniserer, ikkje berre
gjennom språkbruk og tonespråk, men reint teknisk. Difor meiner
eg medie- og kommunikasjonsperspektivet må med når salmen skal
omhandlast frå eit samfiinns- og identitetsperspektiv. Men spør meg
ikkje heilt korleis. Eg reiser berre problemstillinga.
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OMKRING AKTUELLE FORSKINGSOMRADE, OG ER DIFOR UAVSLUTTA OG
IKKJE SÅ GJENNOMARBEIDA KORKJE I INNHALD ELLER FORM.

tf/Margrét Eggertsdottir

/Udgivelsen af
Hallgrimur Peturssons (16141674) samlede
værker
En værkstedsartikel/tilstandsrapport

I de sidste par år har forskere på Arni Magnussons instituttet i Reykjavik arbejdet på en historisk-kritisk udgave af Hallgrimur Peturssons
(1614-1674) samlede værker. Udgaven er planlagt som en serie i fire hoveddele, hvor størstedelen af Hallgrimur Peturssons digtning (d.v.s.
alle salmer andre end salmecyklerne Passiusdlmar og SamueLssdIrnar. og al verdslig digtning anden end hans rimur cykler) udgør udgavens
første og største del (5 bind). Fire bind er blevet trykt på nuværende tidspunkt (2000,2002,2005 og 2010), det femte er under forberedelse.
Anden del vil indeholde salmecykler, tredje del den islandske genre rimur og fjerde del prosa; meditationer, breve og en prædiken.

Digteren
Hallgrimur Petursson var Islands største salmedigter og bestemt
en aflandets mest betydningsfirlde digtere efter reformationen, lidt
ældre end de norske og danske salme- og barokdigtere Petter Dass
og Thomas Kingo - og har faktisk forskellige ting til fælles med
dem. Hallgrimur Petursson er også blevet kaldt nationaldigter. Det
gør blandt andre den flittige håndskriftsamler, Arni Magnusson, i
begyndelsen af 1700-tallet. Dette ord, nationaldigter, bruges også på
titelbladet i udgivelser af hans digtning i 1700-tallet. Og det betyder
sandsynligvis at man mente at hans digte i en eller anden forstand
var blevet til en slags offentlig eje eller folkeeje. Det er klart, at
Hallgrimur Peturssons popularitet og berømmelse først og fremmest
skyldes Passionssalmerne, som man kan sige at det islandske folk har
taget til sit hjerte. De er ikke kun blevet trykt igen og igen og oversat
til mange sprog, det var også en tradition i Island at synge hans
Passionssalmer hver aften i fastetiden. Denne tradition forsvandt i
begyndelsen af 1900-tallet, men et par årtier senere begyndte en ny
tradition, nemlig at fa nogle kendte personer til at læse Passions
salmerne højt i radioen, én salme hver aften indtil påske. Desuden
er det for nylig blevet populært at læse salmerne højt på langfredag i
kirker rundt om i landet.
Overleveringen
Hallgrimur Peturssons popularitet, både som religiøs og verdslig
digter, kan man se af det utrolig store antal håndskrifter som inde
holder hans digtning. I Island er iøvrigt en stor del af litteraturen
kun opbevaret i håndskrifter og er aldrig blevet trykt. Hallgrimur
Petursson var en af de fa digtere, hvis digtning man anså værdig til
at komme på tryk; hans digtning blev trykt flere gange i 1700-tal
let, men alligevel er der sikkert ingen anden islandsk digter efter
reformationen der har sine digte overleveret i så mange håndskrifter;
de er omkring 600. Det kan sammenlignes med en populær digter i
England fra nogenlunde samme periode, John Donne (1572-1631);
forskere mener at der er bevaret omkring 250 håndskrifter med hans
digtning. De håndskrifter, der indeholder Hallgrimur Peturssons
digtning blev skrevet samtidig med at hans digte blev trykt, og de
trykte udgaver og håndskrifterne forbindes på forskellig måde og
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“overlapper” ofte hinanden; det er således klart at de to traditioner
(at skrive i hånden og trykke) havde indbyrdes og gensidig indfly
delse.
Hvorfor en udgave?Hvilken slags udgave?
Passionssalmerne er blevet udgivet flere gange og findes i mange
forskellige udgaver, f.eks. en faksimileudgave,1 udgave med kommen
tarer,2 udgaver med illustrationer,3 d.v.s. udgaver både til forskere og
f.eks. konfirmander. Disse udgaver er næsten i alle tilfælde baseret
på et håndskrift der er skrevet i digterens egen hånd. Men Hallgri
mur Peturssons øvrige digtning er til gengæld ikke opbevaret i hans
egen hånd men i et stort antal kopier. På hvilke tekster udgaverne af
hans øvrige digtning er baseret er temmelig tilfældigt. Et forsøg (den
blev ikke fuldendt) på en udgave af Hallgrimur Peturssons samlede
værker er Grimur Thomsens udgave Sdlrnar og kvædi Hallgrims
Péturssonar fra 1888-1890, hvor udgiveren i fleste tilfælde har valgt
tekster fra den udgave som udkom i Holar 1773.
Baggrund
Forberedelsen af den udgave som her beskrives startede kort efter
at Arni Magnussons instituttet i Reykjavik blev oprettet i forbin
delse med at de islandske håndskrifter blev udleveret til Island
fra Danmark i 1971. En af instituttets medarbejder, mag. art. Jon
Samsonarson, fik lavet et katalog over de håndskrifter som inde
holder Hallgrimur Peturssons digtning og begyndte at forberede
en udgave på forskellige måder. Arbejdet på selve udgaven startede
i 1991 da forfatteren til denne artikel fik en stilling på instituttet,
senere blev Svanhildur Oskarsdottir, Kristjån Eirfksson og borunn
Sigurdardottir ansat for at deltage i udgivelsen. Størstedelen af de
håndskrifter der skal bruges i forbindelse med udgaven findes i
Islands nationalbibliotek-Universitetsbilioteket, som opbevarer den
største samling af yngre islandske håndskrifter. En del af håndskrif
terne er andre steder, bl. i Arni Magnusson-instituttet i Reykjavik,
men også i forskellige håndskriftsamlinger i udlandet, f.eks. Oxford,
København, Trondheim og Winnipeg.

Den gamlefilologi
Udgaven er som før sagt planlagt af Ami Magnusson-instituttet i
Reykjavik og baseret på instituttets udgivelsesprincipper. Den er
tekstkritisk eller på tysk historisch-kritisch. Den kaldes historisk
fordi formålet er at beskrive tekstens udbredelse, dens ophav/kilde
og udvikling. Og kritisk i den forstand at udgiveren skal bedømme
eller evaluere alle de oplysninger og fakta som findes om teksten på
en videnskabelig måde. Dette indebærer at alle bevarede håndskrif
ter og de ældste trykte udgaver bliver undersøgt inden man vælger
den tekst som skal danne grundlaget. Denne metode er blevet kaldt
“the best-text-method” eller “Leithandschriftmetode” og dens
ophavsmand er den franske forsker Joseph Bédier (1864-1938).
Formålet er at finde den tekst som kan anses som den mest pålidelige
og at kunne argumentere for dette valg. Derfor bliver alle variationer
af teksten integreret i et stemma som viser teksternes indbyrdes
forbindelse. Teksterne bliver trykt med deres oprindelige ortografi.
Det er muligt at udgiveren anser det for absolut nødvendigt at rette
teksten i det håndskrift som han/hun har valgt. Hvis det bliver gjort
er det markeret med en stjerne og en anden læsemåde vælges fra et
andet håndskrift. Det betyder med andre ord at teksten aldrig kun
bliver rettet ifølge udgiverens smag og at den rettede læsemåde må
existere i en anden kilde til teksten. Udgaven er således baseret på
traditionelle metoder indenfor editionsfilologien, hvor der er fokus
på enkelte værker, d.v.s. salmer og digte skrevet af landets kendteste
digter i 1600-tallet. Formålet med udgaven er at undersøge hele
håndskrifttraditionen i hvert tilfælde, udforske forholdet mellem
de bevarede tekster og derefter vælge og trykke en tekst som efter
udgiverenes mening er den mest pålidelige.
Nye idéer
Indenfor filologien er der sammen med kritik af gamle metoder
opstået nye idéer i det sidste par år som gerne betegnes som den nye
filologi (new philology eller material philology; se f.eks. Stephen G.
Nichols 1990 og 1997). Som ophavspunkt kan nævnes bøger af de
amerikanske forskere, Jerome J. McGann (1983) og D.F. McKenzie
(1986). McGann diskuterede og satte spørgsmålstegn ved tradi
tionelle idéer om den litterære produktions væsen og tekstuelle

autoritet. Han ville se anderledes end før på tekstens udvikling og
gøre hele tilblivelseshistorien til et værdigt og interessant forsknings
emne, hvor bl.a. posthume ændringer lavet af udgivere, trykkere,
venner og slægtninge kan anses som en vigtig del af tekstens sociale
konstruktion. Fokus er på tekstens sociologiske forhold og teksten
er noget som går ud over den traditionelle bibliografiske forstand,
idet hele kulturen forstås som “tekst”. Dette har ført til at tværfaglige
forskningsområder som boghistorie er blevet meget populære, hvor
temaer som tekstens tilblivelse og udbredelse i historisk og social
sammenhæng undersøges samt dens forhold til trykte bøger. I bogen
Scribal Publication in Seventeenth Century England (1993) præsen
terede Harold Love idéen om manuscript culture, håndskriftkultur,
et system hvor grænserne mellem forfatter, skribent og læser hverken
er enkle eller klare og hvor forfatterens stilling er en anden end den
vi kender fra tryk-kulturen. Disse idéer er blevet udviklet videre af
f.eks. Arthur F. Marotti i bogen Manuscript, print, and the English
Renaissance lyric (1995). Margaret Ezell tilføjede flere argumenter i
samme retning og åbnede nye aspekter med bogen Social Authorship
and the Advent ofPrint (1999) og forskellige artikler som “Early
Modern Women and Manuscript Texts” trykt i English Manuscript
Studies 1100-1700 (2000).
Det store antal afskrifter
Det største problem ved at udgive Hallgrimur Peturssons digtning er
imidlertid, at meget fa af hans egne håndskrifter er bevaret, selvom
man regner med at han selv må have skrevet, eller har ladet nogen
skrive, alle sine salmer og længere digte. Det er derfor en særlig
situation, at der ikke er overleveret nogen samling med digte af
Islands mest betydningsfulde digter i 1600-tallet. En flittig udgiver af
Hallgrimur Peturssons digtning, Halfdan Einarsson rektor på Holar
i 1700-tallet bekræfter, at der allerede på hans tid var meget fa af
Hallgrimur Peturssons egne håndskrifter tilbage.
Forklaringen kunne være den, at Arni Magnusson havde samlet på
Hallgrimur Peturssons håndskrifter og at de senere gik tabt i den
store brand i København 1728, men der er ingen kilder som kan
bekræfte denne hypotese. På den anden side ved man, at der var
brand på digterens gård Saurbær i 1662. hvor hele pården brændte
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ned, og det kan muligvis forklare den ringe overlevering af hans egne
håndskrifter. Der eksisterer kun to håndskrifter med hans hånd. Det
ene er i Islands nationalbibliotek (JS 337 4to) og indeholder Pas
sionssalmerne, samt to salmer som i tidens stil handler om død og
forfængelighed. Det andet håndskrift er opbevaret i British Library i
London (BL Add 11.193) °g indeholder Hallgrimur Peturssons kom
mentarer til skjaldestrofer fra Olafs saga Tryggvasonar i Flatøbogen
(GKS 1005 fol), en opgave han påtog sig på opfordring fra Islands
biskop, Brynjolfur Sveinsson. Håndskriftet i Islands nationalbiblio
tek er blevet udgivet i en meget elegant faksimilieudgave 1996.
De tabte håndskrifter
Det er sandsynligt, at Hallgrimur Peturssons søn, Eyjolfrtr, har lavet
en samling af sin fars digtning. Denne samling har sikkert været
i familiens besiddelse men senere har Påll Vfdalfn, embedsmand
og digter, faet den i eje. I sit forfatterregister, Recemus poetårum et
scriptorum, hvor han blandet andet behandler Hallgrimur Peturs
sons digtning, siger han: ,Jeg har faet hos hans sønnesønner et
hefte i octavo, beskadiget og dårligt bevaret på grund af mange slags
råddenhed, indeholdende både salmer og digte af Hallgrimur; de
sagde at dette hefte ikke var med digterens egen hånd men skrevet
af hans søn, Eyjolfur. Men fordi det var udelukket at bevare dette
hefte fik jeg mine skrivere til at lave en omhyggelig kopi af det og det
har jeg endnu, rigtignok med mange lakuner, hvor det ikke lykkedes
at læse den lasede stump“ (Påll Vfdalm 1985:55 min oversættelse
fra islandsk). Desværre ser det ud til at både håndskriftet som her
beskrives og dets kopi er gået tabt.
De bevarede håndskrifter
Alligevel er der bestemte håndskrifter som vi efterhånden har opda
get er nært beslægtet med digterens egne håndskrifter. F.eks.JS 208
8vo skrevet af Gudmundur Runolfsson som det fremgår af hånd
skriftets titelside, den første del i Grindavfk 1730 og den sidste del
på Vestmannaøerne 1736. Dette håndskrift indeholder ikke Passions
salmerne, men en stor del af Hallgrimur Peturssons salmer og digte;
ham tilskrives i begyndelsen alt det der står i bogens første del og
dietenes orden er noeenlunde den samme som ordenen i et par an-
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dre afskrifter af hans digte samt ordenen i den første udgave af hans
digte (1755). Disse to ting kunne hentyde til at netop dette håndskrift
er en levning fra en original digtsamling. Desuden er håndskriftet et
af de fa som helt sikkert er ældre end trykte udgaver af Hallgrimur
Peturssons digtning. Alligevel er sagen ikke så enkel, at alle digtene
kan udgives i den fonn de har i dette håndskrift, det viste sig at være
nødvendigt at vurdere hver enkelt tekst for sig.
Udgiverens muligheder
Den som skal udgive Hallgrimur Peturssons digtning - i hvert fald
udover Passionssalmerne - må vælge mellem håndskrifter som ikke
stammer direkte fra forfatteren og som i mange henseender må være
kommet i uorden. Det står ikke i udgiverens magt at rekonstruere
eller genskabe digtets oprindelige version, til gengæld er det muligt
for ham/hende at give et troværdigt billede af digtenes overlevering,
det er udgiverens rolle at vælge den tekst som sandsynligvis har stået
den oprindelige nærmest og give læserne lejlighed til at lære de for
skellige versioner af digtet at kende og deres indbyrdes forbindelse.
Det betyder at den der udgiver denne digtning må vælge mellem
opskrifter som ikke er lavet af forfatteren selv og derfor er mere eller
mindre forstyrrede. Faktisk er tekstens forstyrrelse eller ustabili
tet interessant i sig selv og nye retninger i tekstkritik bekræfter at
ændringer, rettelser og forbedringer af tekster før i tiden har været
meget almindelige.
Den flydende tekst
Den amerikanske håndskriftforsker Arthur Marotti hævder at
moderne editionsfilologi og litteraturforskning stadigvæk er alt for
meget præget af idéen om individuelt forfatterskab, d.v.s. „individual
authorship and the fixing of authorized texts14 (Marotti 1995:159).
Meget tyder på, at forfattere i perioden efter refonnationen har reg
net med og ikke haft noget imod de forandringer som modtagerene
ville lave i deres værker. Det er klart at litteratursystemet i perioden
før romantikken slet ikke var så fokuseret på forfatteren som det
senere blev. Alligevel ser det ud til at digteren Hallgrimur Petursson
ikke var ligeglad med hvordan man i fremtiden ville behandle hans
digte. I indledningen til Passionssahnerne udtrykker han et ønske

om at man ikke ændrer de ord han har skrevet, hvilket naturligvis
vidner om frygt for at netop dette vil ske.
Det er klart, at digte og salmer som nedskrives i håndskrifter i det
syttende og attende århundrede næsten uden undtagelse har under
gået store forandringer. Det har mange forskellige grunde. Ofte har
skriveren læst forkert, men det kan heller ikke udelukkes at skriverne
med vilje har ændret på teksten og anset det for en forbedring. Des
uden har man sandsynligvis lært digtene udenad og skrevet digtet
eller salmen op som man huskede den. Dertil kommer at forskellige
versioner muligvis kan skyldes digteren selv. Det er bekendt, at Hallgrimur Petursson skrev Passionssalmerne op nogle gange og sendt
opskrifterne til sine venner (eller sine venner og velgøreres hustruer)
og at der var en vis forskel i teksten nogle steder. Af disse grunde kan
man godt regne med, at to eller flere versioner af et digt stammer fra
digteren selv.
Tekstens brugbarhed

Det er vigtigt at forstå at digte og salmer er blevet nedskrevet fordi
de skulle bruges. Folk sang salmerne og fremsagde digtene til deres
egen glæde og fornøjelse, for at trøste sig i nød og for bedre at forstå
verdens gang. Håndskrifter blev skrevet til bestemte personer og
de gik rundt, ofte indenfor den samme familie, fra én generation
til en anden. Hvis skriveren selv var digterisk begavet, ville han
gerne skrive sine egne digte med. Forfatterens navn var som oftest
ikke det vigtigste og derfor ser det ud til at være nærmest tilfældigt
om forfatterens navn nævnes eller ikke. Man har påvist at salmer i
England i 1700-tallet hurtigt blev til en slags offentligt eje meget kort
efter at de blev forfattet. Det at lade salmerne fungere og tilpasse dem
de forskellige sammenhænge, ofte ved at ændre lidt på teksten, var
vigtigere end forfatteren og hans oprindelige version.
Ofte var det hensigten selv som var det vigtigste når et digt blev
nedskrevet, d.v.s. at det samme vers eller strofe meget vel kan dukke
op i forskellige digte med en forskellig funktion. Der er et par strofer
tilskrevet Hallgrimur Petursson, som i to håndskrifter har titelen:
„At man stadig husker på og overvejer sin død“ og som således ser
ud til at være en meditation over døden. På den anden side er nogle
af disse strofer opbevaret i et andet håndskrift som del af en lykønsk

ning (også tilskrevet Hallgrimur Petursson) til en vis embedsmand
i anledning af hans udnævnelse. I endnu et håndskrift dukker de
samme vers op som indledning til et begravelsesdigt, som Hall
grimur Petursson skrev over en af sine bedste venner. Til gengæld
finder man ikke disse vers i digtets andre opskrifter. Det er svært
at konstatere, om digteren selv har brugt sine vers med forskellige
hensigter, eller om skriverne er ansvarlige for versenes forskellige
funktion. Man har hævdet, at skrivere/kompilatorer mente de havde
lov til at afskrive hvilken som helst del af et digt som de havde brug
for.
Som jeg før har nævnt kan udgiveren/udgiverne af Hallgrimur
Peturssons digtning ikke regne med at kunne finde tekstens oprin
delige version, men er nødt til at bruge tekster som på forskellig
vis er anderledes end forfatteren selv ville have ønsket sig. Et andet
problem er digtenes rigtige identifikation. Det er meget almindeligt
at tekster som er tilskrevet Hallgrimur Petursson også er tilskrevet
andre digtere. Dette er et kendt fænomen; berømte digtere har ten
dens til at tiltrække sig andre forfatteres værker.
Tekstens indhold

Fordi det er meget vanskeligt at datere Hallgrimur Peturssons digt
ning på en sikker måde har vi besluttet os til at inddele hans digte
efter emne eller temaer i udgaven, selv om det heller ikke er helt
uproblematisk. Det vækker mange spørgsmål om genrer og deres
klassificering, om de forskellige genrers oprindelse og udvikling,
noget som det er vigtigt at man ser på i sammenhæng med den euro
pæiske litterære tradition. Det har vist sig at en stor del af Hallgrimur
Peturssons digtning har et klart forbillede i den samtidige europæi
ske litteratur, både den religiøse og den verdslige, og at de forskellige
strømninger som var på mode i europæisk digtning faktisk nåede
hele vejen op til Island.
Formålet og det vi har lært

Udgaven er oprindelig baseret på den idé at det ville være muligt at
fa et overblik og fuldstændig kortlægge overleveringen af en bestemt
tekst. Det skulle være muligt, bl.a. fordi det nu er blevet nemt at
samle oplysninger om håndskrifterop- deres indhold i forskellige
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biblioteker. Det viser sig alligevel at så enkelt er det ikke. Vi er i
mange tilfælde blevet nødt til at se i øjnene at en tekst vi allerede har
udgivet faktisk findes i endnu et håndskrift (eller flere) som vi ikke
vidste noget om. Det betyder trods alt ikke at vi har arbejdet forgæ
ves. Det er nemlig langt nemmere at inkludere det nylig opdagede
håndskrift og dets tekst i overleveringshistorien når man allerede har
kortlagt de andre håndskrifter og/eller trykte udgaver. Men desuden
må man acceptere at den metode vi bruger er begrænset, d.v.s. at
idéen om at teksten så at sige kan hæmmes og fastlægges holder ikke;
teksten vil altid være flydende og kan til alle tider dukke op hvor
man ikke havde forventet det!
Den nuværende udgave indeholder mange oplysninger
som ikke er nødvendige for en almindelig læser men alligevel er der
også en del oplysninger som ikke kan videregives i denne type ud
gave. Det handler om forskellige ting som yngre forskere i den senere
tid er blevet opmærksomme på og gerne vil fokusere på: hvem ejede
håndskriftet, hvem skrev det og af hvem blev han/hun betalt eller var
det privateje, hvordan blev det brugt og hvilken betydning havde det
for ejeren/familien?
Et nytforskningsprojekt baseret på udgaven
Udfra disse nye vægtpunkter opstod idéen om et nyt forskningspro
jekt, baseret på udgivelsen af Hallgrimur Petursons værker, som ville
give nye muligheder for at bruge den viden vi allerede har faet, stille
nye spørgsmål og finde nye veje til at formidle vores resultater. 1 2010
fik forfatteren til denne artikel støtte fra Islands forskningscenter
til et nyt projekt som stræber efter at bruge den viden og de mange
oplysninger om håndskrifter som er opnået og samlet i forbindelse
med udgaven for at stille anderledes forskningsspørgsmål, baseret på
nye holdninger til teksten og dens funktion. Formålet er at undersø
ge islandske manuskripter fra efter reformationen ud fra nye teorier
indenfor tekstkritik og editionsfilologi - baseret på den såkaldte
material eller new philology. Pointen i denne metode er at se på hvert
enkelt håndskrift som en helhed og undersøge den bevarede teksts
sociale, historiske og kulturelle sammenhæng. I stedet for at fokusere
på hvert enkelt digt, som det har været nødvendigt under arbejdet
oå udpaven. er nieninpcn at undersøge hver enkelt tekst i sin egen
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sammenhæng og udfra de tekster der omgiver den. Deltagerene (tre
litteratur/håndskriftforskere, en musikforsker og tre studerende)4
vil se på håndskriftet som en helhed, i overensstemmelse med den
holdning at en litterær tekst ikke er et isoleret fænomen, men at lit
terære produkter er afhængige af deres materielle ydre forhold og at
man derfor er nødt til at se på hele bogen. Der vil ikke mindst blive
fokus på håndskrifternes social-kulturelle kontekst. Vi vil beskrive
hvert enkelt håndskrifts individuelle historie, samle information om
skriverene som producerede dem, samt oplysninger om deres ejere/
beskyttere, det kulturelle miljø de er blevet til i, og ikke mindst rede
gøre for forholdet mellem håndskrifter og mellem skrivere og ejere.
Projektet vil benytte sig af de resultater som udgaven af Hallgrimur
Peturssons samlede værker har ført til, i første omgang ved at vælge
20-30 håndskrifter, hovedsagelig fra tre områder i Island, nemlig
landets sydvestlige hjørne, Holar i Hjaltadalur, og Vestfjordene. I det
førstnævnte område vil fokus være på håndskrifter som indeholder
salmer med noder og deres indbyrdes forhold, samt redegørelse
for hvem har skrevet håndskriftene, hvilken musikuddannelse de
havde faet, hvordan det at skrive og opbevare håndskrifter reflekterer
ejerens identitet og daglige liv, og til sidst hvordan dette forholder sig
til virksomheden på bispesædet i Skålholt. Angående håndskrifterne
som stammer fra Holar, hvor landets eneste trykkeri på den tid be
fandt sig, er formålet at undersøge forholdet mellem digtning som er
opbevaret i håndskrifter og den digtning som blev trykt, og hvordan
og i hvilken grad ansatte og beboere på bispesædet påvirkede tryk
ning og transkribering af tekster på Holar. Vestfjordene var en slags
center for litterær virksomhed, især omkring godsejeren Magnus
Jonsson i Vigur og hans familie. De håndskrifter som blev skrevet på
hans opfordring, især de som indeholder sagaer, gamle og nye, origi
nale og oversatte, er allerede blevet undersøgt. I dette projekt vil vi til
gengæld kaste søgelyset på dem af hans håndskrifter som indeholder
religiøs og veridslig digtning, for at finde ud af om skriverene har
specialiseret sig i bestemt type af litteratur, forholdet mellem forskel
lige litterære genrer i håndskrifter, fremmed indflydelse på tekster
både i håndskrifter og trykte bøger, samt mellemvirkningen mellem
magtcentre og håndskriftkultur. Formålet er at fa et overblik og bedre
forståelse af produktionen, virkningen og receptionen af digtning på

Island efter reformationen.
Vores bidrag ogfremtidsplaner
Den udgave, som her er blevet beskrevet, har som formål at være en
omfattende redegørelse for hele håndskrifttraditionen og et udgangs
punkt for folkelige udgaver og udgaver for studerende, samt oversæt
telser. Den indeholder en masse oplysninger som ikke er nødvendige
for den almindelige læser som interesserer sig for og gerne vil nyde
Hallgrimur Peturssons digtning. Men den er et vigtigt udgangspunkt
og basis for andre typer udgaver, f.eks. udgaver med moderne orto
grafi. Udover selve udgaven har dette arbejde resulteret i beskrivelser
af omkring 350 efter-reformatoriske håndskrifter, som dels er trykt
bagerst i hvert bind, dels er tilgængelige i en elektronisk database
hvor der findes oplysninger om hvert enkelt håndskrift som bruges i
udgaven. Udgaveprojektet har på den måde allerede bidraget til for
ståelsen af håndskriftcirkulationen og håndskriftkulturen på Island i
det syttende, attende og nittende århundrede.
Det vi nu drømmer om er at lave en læsevenlig udgave, et udvalg af
Hallgrimur Peturssons værker, med moderne stavemåde, kommenta
rer og billeder, en udgave som desuden indbefatter nye aspekter som
den at præsentere teksten i sin oprindelige sammenhæng, d.v.s. give
oplysninger om håndskriftet eller den trykte bog den stammer fra;
hvor den er skrevet, hvem der har ejet den og hvordan den er blevet
brugt gennem tiderne. På den måde håber vi, at vi kan forbinde det
gamle og det nye i mere end én forstand.
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ordforklaringer, liste over bibelcitater, den første linje af hvert salmevers
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av Åge Haavik

Funderinger over et særlig perspektiv
De to universitetsbyene Lund og København ligger ikke langt fra hverandre. I vår tid, med den kjempemessige broforbindelsen over sundet
som skiller, er kontakten lett å holde ved like. I en del år har den nære forbindelsen vært utnyttet til beste for nordisk hymnologi. Kontakten
mellom hymnologer i de to byene har skapt et hymnologisk kraftsenter i denne delen av Norden. Den kreativiteten dette stadig skaper, har
særlig vært kanalisert gjennom Nordhymn.
Nordhymn er et nettverk som ble stiftet i 1988. Håpet var at dette samarbeidsorganet skulle kunne realiseres etter mønster av Nordisk
kirkehistorisk Institutt. Det er et nettverk mellom nordiske kirkehistorie-forskere, hvor det administrative senter har ambulert mellom de ulike
kirkehistoriske instituttene i Norden. Prosjektet har hatt offendig støtte i en størrelsesorden som har muliggjort forskerstillinger.
For Nordhymn har det så langt blitt med drømmen. Men til tross for at det ikke har vært mulig å fa plassert Nordhymn permanent på de
offendige budsjetter, for eksempel på et eller annet kapittel i Nordisk Råd, så har kløkdge og flinke medarbeidere gjennom disse årene likevel
greid å trylle frem penger som har gjort det mulig både å holde konferanser og å realisere to store prosjekter, nemlig Dejlig erjorden og Martin
Luthers psalmer i de nordiska folkens liv.
Bøkene dette har resultert i, viser hva samarbeidet har muliggjort, og hvilken imponerende innsats som er lagt ned i disse prosjektene.
Men en annen institusjon som også både nyter godt av og stimulerer den hymnologiske interesse rundt om i hele Norden, er Koralseminariet i
Lund. Siden oppstarten i 1988 har det stort sett vært arrangert en seminardag hvert semester. Denne institusjonen er altså eldre enn Nordhymn.
Seminardagen er i utgangspunktet et rent Lunda-fenomen, men i senere har den gjeme vært kombinert med Nordhymns hymnologiske dag.
15. mars i år ble nok et i raden av disse seminarene gjennomført. I år dreide det seg om en sammenligning av salmesangens rolle og preg i

Danmark og Sverige i dag. Undertegnede er blitt bedt om å komme
med en respons, nærmest i form av en rapport om hva jeg hørte og
hvilke tanker det har satt i gang.
Til å komme i gang med drøftelsene var det engasjert to innledere:
Hanne Sanders - født i Danmark - er professor i historie ved
Lunds universitet og forstander for universitetets Centrum for
Danmarkstudier. Jan Løvborg er også danskfødt, men for tiden
kyrkoherde i Bosjokloster i Skåne. Han har stadig tette kontakter
med Danmark, bl. a. som foreleser ved Teologisk Pædagogisk Center
i Løgumkloster.
Samtalen etter innledningene konsentrerte seg fort om den ulikheten
mellom de to nasjonale salmebøkene som det er lett å fa øye på, nemlig
at den svenske synes å være åpnere for det en med et enkelt stikkord
kan kalle vekkelsens åndelige sanger enn det den danske er. Er dette
inntrykket riktig? Og hva er i så fall årsaken? Hva gjenspeiler dette
av det kirkelivet bøkene springer ut av? I løpet av samtalen fremkom
det noen momenter som kan gjøre det vel verd å undersøke dette
forholdet nøyere.
De åndelige bevegelser som i forskjellige fasonger gjorde seg
gjeldende i hele Norden på 1800-tallet, var også virksomme i
Danmark. Dette nybruddet har en rekke ulike elementer. På det
politiske område skulle nasjonalstater i hele Europa bygges opp igjen
etter Napoelonskrigenes ødeleggelser og omveltninger. Dette faller
sammen med romantikkens oppkomst og innflytelse på åndslivets
område. Både litteratur, billedkunst og musikk ble sterkt preget
av den Umwertung aller Werten som fulgte av oppgjøret med den
forutgående periodens fornuftsdyrkelse.
På kristenlivets felt ble de nordiske land arena for impulser og
bevegelser som nok var forskjellige, men som sett i et veldig høyt
fugleperspektiv likevel lar seg innordne som fornyelser av den
pietistiske vekkelse drøyt hundre år tidligere. I tillegg til den fornyelse
av tro og liv som sikter på den enkelte, var det også et sterkt element
av protest mot den rasionalismen som hadde preget kirkelivet i
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generasjonene før.
Det første poenget som det er verd å merke seg, er da at i Danmark
ble det enorme kraftsenteret som N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
utgjorde, katalysatoren for mye av dette åndelige oppbruddet. Det
førte til at utviklingen på det hymnodiske området kom til å te seg
vesentlig annerledes i Danmark enn i de andre nordiske land. Dette
gjelder ikke minst i forhold til Sverige, hvor det var vekkelsen rundt
C.O.Rosenius (1816-68) som ble dominerende og sentral innen
Svenska kyrkan, og som ble særlig fruktbar for den kristne sangen. I
tillegg til Rosenius selv må en da nevne Lina Sandell (1832-1903) og
Oscar Ahnfelt (1813-82).
Hvis en anlegger en slik synsvinkel, lar saken seg snu helt om. En
kan hevde at ingen av de nordiske salmebøkene er så sterkt preget av
1800-tallets vekkelse og nybrudd som den danske. Denne sangen er
bare ikledd helt andre gevanter enn vi er vant til å se etter. Ikke minst
gjelder dette i tiden etter Thomas Laub (1852-1927). Hans strenge
definering av kirkelig musikkstil førte til at den grundtvigske sangen
aldeles skiftet musikalsk ikledning.
Når vi tenker på vekkelsens sanger, gjør vi gjerne det angloamerikanske preget både i tekst og tone til et kjennemerke. Her kunne
den danske hymnologen Peter Balslev-Clausen gi den interessante
opplysning at dette særpreget gjennom to viktige generasjoner
konsekvent ble brukt som negativt kriterium i Danmark - ikke først
og fremst i strengt kirkelige kretser, men i Kirkelig Forening for
Indre Mission i Danmark, som ble den virksomhet som forvaltet
vekkelsen innenfor den danske folkekirke. Saken er den at den store
Indremisjonshøvdingen Vilhelm Beck (1829-1901), som fra 1881
var formann for Indremisjonen, ikke hadde noe til overs for disse
sangene. Dette ble fulgt opp av sønnen Johannes Beck, som førte
farens arbeid videre.
For Vilhelm Beck var det særlig tekstene som var utslagsgivende. De
holdt som regel ikke for en luthersk vurdering, mente han. Johannes
Beck var musiker, og for ham var det den søtladne musikkstilen som ble
feilende. Fra disse kretsene kom sangboken Hjemlandstoner i 1895.

Fra et norsk orienteringspunkt kan en si at dette er den boken som
nærmest svarer til Sangboken på de norske bedehusene. Gjennom
boken Hjemlandstoner far også denne delen av den åndelige sang i
Danmark andre gevanter og dermed et annet preg enn det vi kjenner
som karakteristisk både i Norge og Sverige.
Samtalen frembrakte ikke så mye som kan gi lignende nøkler til
forståelsen av Den Svenska Psalmbokens karakter. Men det går jo an
å la tankene fare og se om det er mulig å fa tak i noen trådender som
en kan nøste i.
Svenska kyrkan fremtrer med et særpreg som er markert forskjellig fra
Den Danske Folkekirke. Et av særtrekkene kan en komme på sporet
av gjennom tittelen på en liten pamflett professor Gustaf Wingren
(1910-2000) utgav i 1959: Svenska kyrkan s ekumeniska ansvar.' Den
kirke som fostret Nathan Soderblom (1866-1931), og som fra 1914
gav ham en arena som erkebiskop, er også avgjørende preget av hans
visjoner og engasjement. I en norsk leksikonnotis uttrykkes hans
betydning slik: ”Som erkebiskop hadde S. en innflytelse som strakte
seg langt utenfor Sveriges grenser, og i sitt arbeide for å virkeliggjøre
den kristne enhetstanke trådte han fram som en av samtidens fremste
kirkemenn; bl.a. ble det økumeniske møtet i Sthlm. 1925 holdt etter
hans initiativ.”2
Stockholmsmøtet i 1925 og senere Uppsalamøtet i 1968
(generalforsamling i Kirkenes Verdensråd) kan stå som
materialiseringer og synliggjøring av det som preger denne kirken.
I den store sammenheng - i alle fall i den protestantiske del av
kristenheten - har Svenska kyrkan et særpreg og en plassering
som setter den i tydelige relasjoner til ulike kirkefamilier. Gjennom
1900-tallet ble det derfor utviklet en kirkelig selvforståelse som går
ut på at Svenska kyrkan har en formidlerrolU blant kirkesamfimnene.
Når Wingren utreder denne ekumeniske orientering i det nevnte
lille skriftet, fokuserer han særlig på tre relasjoner: 1) Den første er
Svenska kyrkans relasjon til Den anglikanske communion. Denne
relasjonen er formalisert, gjennom en offisiell henvendelse til Svenska

kyrkan fra Lambeth Conference og det svenske bispemøtets svar
av 21. april 1922. 2) For det andre nevnes selvsagt Svenska kyrkans
relasjon til andre lutherske kirker. Forholdet til en lang rekke av disse
er formalisert gjennom medlemskap i Det lutherske verdensforbund,
men i tillegg utfolder slike inter-lutherske relasjoner seg stadig i
praktisk fellesskap. 3) For det tredje settes reslasjonen til den svenske
frikirkeligheten i fokus. Alle disse gjenfinner innen Svenska kyrkan
det de hver for seg holder for å være det vesendige og nødvendige
som grunnlag for kirkens liv, henholdsvis det historiske bispeembetet,
de lutherske bekjennelsesskriftene og ’’nådens mottagande i ett
manniskohjårta”, eller med andre ord den personlige tro.3 Svenska
kyrkan kan ikke anerkjenne at noen av disse tre størrelser biir gjort
til nødvendige betingelser for kristen enhet. Til tross for dette
bevarer Svenska kyrkan enheten og fellesskapet i alle disse tre
retninger. Å ivareta denne prinsipielt åpne holdning på grunnlag av
forkynnelsen av det evangeliet som troen vekkes av, og en forvaltning
av sakramentene i overensstemmelse med innstiftelsen er Svenska
kyrkans ekumeniska ansvar.4
I vår sammenheng er det det ’’hemmaekumeniska problemet” som er
interessant. Nok en boktittel kan trekkes frem i denne sammenheng:
Den svenske hymnologen Emil Liedgren (1879-1963) gav i 1927
ut en liten studie med tittelen Den andliga sången på anglosaxisk
mark. Selv om andlig sång her har en videre betydning enn det vi
har i fokus, nemlig vekkelsens åndelige sanger, så vitner tittelen om
en annen holdning enn den som på samme tid gjorde seg gjeldende
både i Norge og Danmark. Sangen, så vel i kirken som i de frikirkelige
vekkelsesbevegelsene i England, var lite anskrevet blant danske
og norske hymnologer på den tiden. Liedgren var fremragende
både som hymnolog og som salmedikter. Den norske salmedikter
og hymnolog Svein Ellingsen har kalt Liedgren ’’portalen til den
moderne salmediktning i Norden”. Liedgren ble også medlem av den
komiteen som utarbeidet Den Svenska Psalmboken i 1937.
Når en ser saken i dette lyset, kan en kanskje se det rett nok begrensede,
men likevel godt synlige, innslaget av vekkelsesrepertoaret som en
finner allerede i 1937-års psalmhok. like nive som ånenhet mot den
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hjemlige frikirkeligheten som mot indrekirkelige bevegelser av en
annen hymnodisk observans.
Dette vil neppe ha vært mulig uten den programmatiske ekumeniske
orientering som her er kort beskrevet. Men denne holdningen får
etter hvert støtte også fra en annen bevegelse. Fra midten av århundret
hadde prinsippet om stilriktighet i musikken vind i seilene. Noen av
de salmene som var tatt inn i 1937, hadde måttet gi slipp på sin egen
melodi til fordel for en nyskrevet melodi av mer kirkelig karakter.
Og de som hadde fått beholde melodien, noen ganger riktignok i
utjevnet form, var utstyrt med en harmonisering som tilfredsstille
kirkemusikalske krav, men virket fremmed i forhold til melodiens stil.
Både i 1953 og i 1963 ble det fremmet såkalte motioner til Kyrkombtet
om å gjøre noe med dette.
Initiativet i 1963 resulterte i et vedtak om at ’’melodiarna bor åtfbljas
av sina tidstypiska harmoniseringar”. Det førte til at tre av de fremste
kirkemusikalske ekspertene - Henry Weman (1897-1992), Harald
Goransson (1917-2004) og Jan Håkan Åberg (1916- ) - ble satt til
å saumfare mer eller mindre apokryfe melodisamlinger for å finne
de originale (eller i alle fall de mest mulig autentisk klingende)
harmoniseringene til disse melodiene. Resultatet forelå som et lite
hefte i 1966: Våckelsetidens melodier till i psalmboken upptagna
sanger. Det er et tynt lite hefte, men det fremtrer som et offisielt
koralbokstillegg. I 1969 ble det forsynt med en fortale, en ”KUNGL.
MAJ:TS SKRIVELSE”, hvor det fra Stockholms slott den 24
januari 1969 gjøres kjent at dette heftet ”får [...] brukas vid den
allmanna gudstjansten och andra heliga fbrratningar som alternativ
till koralbokens melodier” - undertegnet av Gustav Adolf og Olof
Palme. Allerede i 1939-års koralbok forelå et titalls slike melodier.
Heftet i 1966 bringer to til. Alle melodiene har i heftet fått sin originale
form og altså en stilriktig hamonisering.
Innslaget av åndelige sanger i 1937 er likevel bare den spede begynnelse.
Slutten av århundret er preget av Anders Frostenson (1906-2006)
og hans enorme virksomhet både i Hymnologiska Institutet og i
Psalmbohskommitten. Frostensons hynmologiske radarskjerm var i
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hvileløs virksomhet og søkte alt som kunne tyde på og bidra til at ”ny
psalm biir till”.51 tillegg til alt han selv har skrevet, har han lett opp,
hjemført og oversatt en mengde salmer. Dette har bidratt kraftig til at
1986-års psalmbok inneholder et veldig synlig nærvær av salmer fra
andre tradisjoner, heriblant også av vekkelsens åndelige sanger.
Men aller viktigst er det at arbeidet med denne nye utgaven av Svenska
kyrkans offisielle salmebok i avslutningsfasen ble kombinert med et
annet prosjekt. Dette hadde navnet Sampsalm. I erkebiskop Bertil
Werkstroms Forord fra 1986 er det redegjort slik for dette:
For Svenska kyrkan ar det en stor gladje att få dela
de 325 forstå psalmerna med Adventistsamfundet,
Fribaptistsamflindet, Frålsningsarmén, Helgelsefbrbundet,
Katolska kyrkan i Sverige, Liberala Katolska kyrkan,
Metodistkyrkan, Pingstroreisen, Svenska Alliansmissionen,
Svenska Baptistsamfundet, Svenska Frålsningsarmén,
Svenska Missionsforbundet och Orebromissionen. Med
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen delar vi hela vår nya
psalmbok.
Vi har altså å gjøre med to salmebøker i én perm. Bok nr. 1, som
består av 325 salmer, er helt identisk for 15 kirkesamfunn! Etter disse
325 felles salmene føyer den enkelte kirke til sitt eget ’’tillegg”. For
Svenska kyrkan omfatter det 375 salmer. De to bøkene er inndelt likt.
Salme 326 står altså i likhet med salme 1 under overskriften Lovsang
och tiUbedjan. Dette er så langt jeg vet en enestående ordning i hele
verden. Ordningen bidrar selvsagt enormt til å gi Svenska Psalmboken
og sangen i Svenska kyrkan det preget som vi her har hatt i fokus - ved
siden av sterke innslag i helt andre retninger!
Vi ser i altså at i Danmark har forskjellige ikke offisielt planlagte eller
styrte utviklinger ført til en avstengning i forhold til det vekkelsens og
frikirkelighetens særpreg i tekst og tone som var tema for samtalen.
Mens i Sverige har utviklingen i kraft av beslutninger og tiltak med en
helt annen offisialitet gått i motsatt retning. Her er mye som det kan
være interessant å undersøke nøyere og fremskaffe sikker viten om.

Ved slutten av denne dagen var det en liten markering. Gjennom
en årrekke har vi mottatt innbydelsen til koralseminaret fra Rossen
Krastev. Han er en bulgarsk fiolinist som i et par tiår har arbeidet
i Lund, halvt ved universitetet og halvt ved Svensk Koralregistrant.
Nå har han trådt over i pensjonistenes rekker. Han ble takket for sin
innsats ved Svensk Koralregistrant og som et minne fra denne epoken
mottok han en utskåret G-nøkkel, som han ofte hadde beundret
i Elisabet Wentz-Janaceks stuer i Kyrkogatan. Hun hadde med
andre ord hektet den ned av veggen og stilt den til rådighet for dette
formålet, noe som skapte stor giede hos mottakeren.
Når hr. Krastev i tiden som kommer, opptrer som avsender på
informasjon om koralregistrant og koralseminar, er det i egenskap av
frivillig medarbeider.
Til slutt skal det kort nevnes at seminardagen denne gangen var
kombinert med en hymnologisk dag arrangert av Nordhymn
med temaet ”Den signade dag - den nordiska dagvisan i et
mångvetenskapligt och internordiskt perspektiv”. Biskop emeritus
Lars Eckerdal har samlet stoff fra hele Norden om Den signede
dag. Dette er han i full gang med å bearbeide. Det minner om
den enorme mengde data han og Åke Andrén på 70- og 80-tallet
samlet og systematiserte til utmerkede historiske fremstillinger for
Handbokskomittén, utgitt i SOUer som det nå er komplett umulig
å få tak i. Men der de finnes i biblioteker, er de stadig til stor nytte
for alle som arbeider med liturgikk og hymnologi i de nordiske land.
På høstens koralseminar skal den musikalske siden av saken stå i
fokus.
Og helt til slutt skal det med takk nevnes at den som stadig med
uforminsket energi holder hjulene i gang - i bokstavelig forstand egne
sykkelhjul og figurlig talt en inciterende samtale - er prof. em. Folke
Bohlin. Han finner frem til stadig nye bidragsytere med spennende
forskningsmessige innfallsvinkler og rapporter. Denne institusjonen
må være et av de viktigste rekrutteringstiltak til hymnologenes laug.
Så fort Folke har parkert og far av seg sykkelhjelmen, kommer den

velkjente høye pannehvelvingen til syne. Om han greide å skrive ned
det veil av kunnskap om nordiske forhold som befinner seg bak den,
kunne det visst bli en ny Troels-Lund6, denne gang fra musikkkulturens område.
Noter:
1
Gleerups, Lund 1959
2
Gyldendals Ett-binds Leksikon 4. utg. 1958, sp. 4278.
3
Wingren side 23
4
Ib side 26
5
Anders Frostenson: Når ny psalm biir till - Foredrag vid
Wallinsamfundets årsmote i Wallingården, Stora Tuna den 24 maj 1964.
Anders Frostenson: Ny psalm. Bidrag i Kirkens arv - kirkens fremtid,
festskrift til biskop Johannes Smemo 1969
6
Troels Frederik Troels-Lund (1840-1921) forfatteren til “Dagligt
liv i Korden i det sekstende århundrede”, der udkom i 14 bind 1879-1901.

af Ove Paulsen

jorden,
som jeg spytter
paa” blev til “Børne-Tøy” for “en
sindig Mand”
Hans Adolph Brorsons salmer udsat for saks og lim i salmebogen 1778

Den reformatoriske messes forandringer

Salmebogen 17781 blev til på initiativ fra landets mægtigste mand, statssekretær Ove Høegh Guldberg, der havde en fortid som professor i
teologi, og arbejdet blev udført ved Sjællands biskop Ludvig Harboe. Guldbergs salmebog, som den kaldes i daglig tale, hviler på samme
liturgiske princip som salmebogen 16992, nemlig Kirkeritualets3 bestemmelser for højmesse og aftensang. Da Kirkeritualet trådte i kraft 1685,
gik den danske reformatoriske messe fra 1520erne ind i en ny fase. Medens man hidtil havde tiilgt en simplificeret version af den klassiske
messe, hvor de bevarede sungne gudstjenesteled kunne synges af menigheden som salmer på dansk, og der kun var sket begrænsede

forskydninger mellem de to kategorier sungne led, Ordinarium4
og Proprium5, skete der i 1685 afgørende forandringer. Introitus
og Halleluja var dele af Proprium og derfor oprindelig forskellige
fra gudstjenestedag til gudstjenestedag. De kunne efter Niels
Jesperssøns graduale6 dels synges på latin, et nyt sæt til hver søn- og
helligdag, dels i form af danske salmer. Disse var forholdsvis fa, og
måtte derfor synges i kortere eller længere perioder af kirkeåret.
Begge led bortfaldt helt, og al latinsk sang, der især havde været
muligjuledag, påskedag, pinsedag og trinitatis søndag, led samme
skæbne.
Introitus blev afløst af orgelpræludium, hvor det var muligt, og
indgangsbøn. I stedet for Halleluja kom der en salme, der skulle
komme overens med dagens epistellæsning. Den ny salmebog havde
et afsnit med salmer, der blev sunget hele kirkeåret, eller længere
perioder af det, som et modificeret Ordinarium, og et kirkeårsafsnit
med salmer, der blev fornyet fra gudstjenestedag til gudstjenestedag.
Dette afsnit bestod af hver søn- og helligdags epistelsalme, et eller
flere vers, der skulle synges, mens præsten gik på prædikestolen,
og en pro exitusalme ved højmessens afslutning. De to sidstnævne
skulle komme overens med dagens evangelium. Desuden indeholdt
afsnittet en indgangssalme og en udgangssalme til aftensang. Den
første skulle komme overens med epistelen eller evangeliet, den
sidste skulle være en katekismussang eller en aftensang.
Salmebogen 1778, som jeg i det følgende ofte blot vil kalde
’’Guldberg”, noget uretfærdigt, men som en nem måde at
identificere en salmebog og dens ophavsmænd på, blev
karakteristisk ved, at en meget stor del af salmerne i begge afsnit
blev skiftet ud. For en stor del var det nye salmedigteres strofer, der
fortrængte salmer, typisk fra 1500-tallet og begyndelsen af 1600-tallet.
Til udskiftningen kom en indskrænkning, idet kirkeåret var blevet
reduceret, da en del helligdage blev afskaffet ved forordningen af
26. oktober 17707. Salmebogsredaktionen var sig bevidst, at den var
én i rækken af danske salmebøger, og kom lige efter salmebøgerne
17408 og 1699. De to indeholdt identiske liturgiske salmemønstre.
Salmebogen 1740 (’’Pontoppidans salmebog”, ’’Pontoppidan”)

kunne også bruges, hvor Kirkeritualets liturgi ikke var gældende,
såsom i de danske menigheder i Slesvig, og til busandagt. Som
udgangspunkt i 1778 blev de gamle salmer stående på deres plads,
hvor der ikke blev sat noget nyt ind i stedet. Birgitte Boyes bidrag
var enormt: over en tredjedel af alle numre, men Hans Adolph
Brorson fik også en pæn placering. Der blev ikke reduceret meget i
Thomas Kingos salmer. Til gengæld gik det hårdt ud over salmerne
fra Martin Luther til Hans Christensen Sthen.
De Brorson-salmer, der blev indført som sungne led i liturgien,
blev stort set alle hentet i Pontoppidans salmebog. Her stod 92
af Brorsons salmer, hentet fra de ældste tryk, hefterne 1732-35,
med få ændringer. Der blev kun optaget nogle fa af Brorsons egne
ændringer af de samme salmer i Troens rare Klenodie 1739 (TrK),
som altså blev færdigredigeret efter Pontoppidans salmebog, men
udkom før. Det ejendommelige ved indsamlingen af Brorson-salmer
til Guldbergs salmebog er, at der kun er salmer fra hefterne. Salmer
fra det sidste hefte om Troens Kamp og Sejr (1735) mangler endda
helt. Der er ingen spor af salmer med oprindelse i andre kategorier
end Troens Fryde-Fest, Troens Grund og Troens Frugt. Intet fra de
andre fire kategorier i TrKs syvdelte struktur. Ikke engang Troens
Midler, der med sit indhold af bl.a. dåbs- og nadversalmer kunne
have gjort god nytte i den nye salmebogs liturgiske indretning. Når
dette er sagt, er det ganske logisk, at man heller intet ser til salmerne
ffa den posthumt udgivne Svane-Sang 1765. Af de 92 Brorsonsalmer hos Pontoppidan optog Guldberg 51. Derudover indførtes
strofe 9 af Brorsons Slaaer sammen alle hænder9, der er hentet
andetsteds ffa, men dog stadig stammer fra et af de hefter, der senere
udgjorde Troens Fryde-Fest i TrK. Det er den unge Brorson, vi mø
der i salmebogen 1778, over 40 år efter, at salmehefterne udkom, og
14 år efter hans egen død.
Af de i alt 52 salmer anvendes otte to forskellige steder i kirkeåret,
mens to kun anvendes som passionssalmer. Det vil sige, at de udgør
60 mulige sungne led i liturgien. Af hefterne med salmer til kirkeåret,
senere i TrK kaldet Troens Fryde-Fest, nemlig de første fire hefter
fra 1732-34 og heftet med nassionssalmer fra 17‘t/i. i alt >18 salmer.

159

anvender Guldberg 14. Fra hefterne, der danner basis for Troens
Grund i TrK, fra 1734 og 1735, i alt 57 salmer, anvender Guldberg 22.
Fra heftet, der danner basis for Troens Frugt i TrK, fra 1734, i alt 42
salmer, anvender Guldberg 16. Der er altså relativt større interesse
for de mere konventikel- eller husandagtsorienterede salmer, end for
de kirkeårsorienterede.
Med dette udpluk blev et pænt udvalg af pietismens salmer anbragt
bag lås og slå i det gamle liturgiske system, som den pietistiske
salmerevolution var et oprør mod. Guldbergs konservatisme kom
til udtryk i hans 1685-liturgi, men indførelsen af nye og nyere
salmer gav salmebogen et mere progressivt præg. Det var bare ikke
ligegyldigt, hvad der stod i den. Pietismens og anden ældre digtnings
sprog, der frejdigt talte om legemsdele, legemsfunktioner, lidenskab
og lidelse, måtte skæres kraftigt tilbage for ikke at krænke den ny
tids dannede kirkegængere, og især pietismens mange feminine
udtryk og billeder, helt fra sjælens konsekvente hunkøn til håndfaste
erotiske billeder, måtte, uanset hvor meget de forestillede Jesus
og den kristne, beskæres kraftigt, så vel som Kristi blodstrømme,
Helvedes rygende svovlpøle og andre pietistiske fordybelsesemner.
Guldbergs udvalg fortæller blandt andet, at hans idéer ikke lå fjernt
fra pietismens. Blot tålte den nye oplysning ikke stærk fysisk og
lidenskabelig sprogbrug.
Den pietistiske salmerevolution var med sine forgreninger til ny
undervisning, ny lærdom, social forsorg, ikke mindst børneforsorg,
sygehuse og apoteker, håndværksmæssig og anden dygtiggørelse,
uløseligt knyttet til konventiklens indforståede kreds, til folk der
delte syn på omvendelse, retfærdiggørelse og helliggørelse. Her
kunne Brorson tale frit gennem sine salmer fra hjerte til hjerte i et
sprog alle fattede dybt ind i sjælen.

Christian 5.s reformer og altså skabt i den lutherske ortodoksis
sammenhæng i et helt anderledes udvendigt og objektivistisk syn,
meget langt fra pietismens meditative og kontemplative inderlighed
og subjektivisme. Desuden var salmebogen beregnet til offentlige
gudstjenester og ikke til konventikelbrug. Derfor blev der klippet
af salmerne og klistret på dem, nogle blev meget forandrede, andre
(dog kun otte) kom igennem helt uden ændringer.
Efter Guldberg kom kun fa af disse salmer med i Evangelisk
kristelig Psalmebog 1798, hvor de gennemgående blev forandret,
så de næsten ikke kunne identificeres. Se herom i min artikel
Og giv, vi altid tænke paa,/Ved Dyd dit Velbehag at naae! Brorson i
Evangelisk-kristelig Psalmebog 1798. Hymnologiske Meddelelser
1998 nr. 4, s. 191-208. En ny interesse for Brorsons salmer førte til,
at der især i anden halvdel af 1800-tallet blev indført mange af dem
i de autoriserede salmebøger, hvor de for en stor del er blevet indtil
vore dage. Det drejer sig om de fleste af salmerne fra Guldbergs
salmebog, hvor man kan følge fra salmebog til salmebog, hvordan
omsætningerne fjernes og salmerne føres tilbage til deres oprindelige
form, ganske vist samtidig med, at de bliver kortet ned. Men det
drejer sig også om salmer fra den del af Brorsons forfatterskab, som
Guldberg ikke satte sig ind i, nemlig de fire uberørte afsnit af TrKs
syvdelte struktur og Svane-Sang.
En del af de salmer, Brorson har gengivet efter tyske forlæg, stammer
fra Freylinghausens Geist-reiches Gesang-Buch (1704 og 1714). For
at vise bestandighed og afvigelser, flytninger i kirkeåret m.v. har jeg
anført på hvilke helligdage Freylinghausen anbringer disse salmer.
Brorsons salmer i Guldbergs kirkeår
1. Advent, jul og helligtrekonger

I Pontoppidans salmebog havde dette stadig kunnet finde sted, idet
alle Brorsons salmer befandt sig uden for gudstjenesteliturgien efter
Kirkeritualet. Derfor beholdt Pontoppidan dem stort set uændrede.
I Guldbergs salmebog skulle de noget andet. Her skulle de være
sunpne litunnske led i en pudstienesteform. der var kommet med
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I adventstiden indføres Hvorledes skaljeg møde10 som epistelsalme
1. s. i advent. Den træder i stedet for et udvalg bestående af HERR’
Christ Guds Søn Eenbaaren Vinterpartens11 version af Elisabeth
Cruzigers Herr Christ der eynig Gottes Sohn fra 1524, som havde

stået i danske salmebøger siden 1529, eller Kom O Hedning-Frelser
iawd af Martin Luther 1524, dansk 1569 i Hans Thomissøns
salmebog12. Salmen kommer hverken mere eller mindre overens
med epistelen Rom 13,11-14 (frelsen er nar) end sine forgængere.
Den omstændighed, at Brorson har skrevet den som adventssalme,
sikrer harmoni med kirkeårets begyndelse. Freylinghausen har også
salmen 1. søndag i advent.
I anledning af optagelsen i Guldbergs salmebog er der foretaget
nogle ændringer i teksten fra Pontoppidans salmebog. I str. 1 ændres
Ogfavne dig, min skat? til Og ære dig? Min Skat! Dette er et tydeligt
eksempel på, at Guldbergs salmebog undgår referencer til fysiske
emner, i særdeleshed menneskelegemet og dets funktioner.
I str. 2 ændres Mit hierte dig til ære Skal grønnes som en skov, Og alt
mit liv skal vare Din kierlighed til lof til At brede ud din Ære Min
Tunge er bereed, Og alt mit Liv skal vare Din Lov og Kierlighed.
- Redaktionen underkender voldsomme billeder som hjertet,
der grønnes som en skov, men erklærer sig beredt til at udbrede
Guds ære. I redaktionen far kristendommen form af (kærligheds-)
lovreligion - ikke som hos Brorson et liv i glæde over Guds
kærlighed.
I str. 5 ændres Hvormed du vilde spande Al verden til dit bryst, Og
hendes jammer vende Til herlighed og lyst til Hvormed du vilde drage
Aid verden til dit Bryst, Og vende aid dens Plage Til Herlighed og
Lyst. Her er tale om en let beherskelse af Brorsons udtryk.
I str. 6 ændres Lad denne glade drive Igennem sjel og sind til Lad
denne Glade blive Indtrykt i Siel og Sind Brorsons udtryk beherskes
igen. Bevægelsen i det standses.
I str. 8 ændres Du tør og ey forskrakkefor dine synder stort, Ney
JEsus til vil dakke, Hvad du har ilde gjort, til Lad dig da ey
forskrakke Afdine Synders Tal, Din Jesus dem tildakke Og vist
udslette skal Her ser det ud til, at redaktionen har ment det på
sin plads at orientere om, at det ikke bliver ved tildækningen af
synderne, men at de også en dag bliver udslettet.
I str. g Lad dig kun ikke true Afsatans list og mord, Din JEsus ham
kan kue Det koster kun et ord; Hand gaaer med dig i striden Med
konge-magt og mod—>Lad dig kun ikke true AfSatans List og Mod,
Din Jesus ham kan kue. Det Ord han høre lod: Jeg gaaerfor dig

i Striden Med Viisdom, Vælde, Moed; Både Brorson og Guldberg
kommer tæt på Luthers ”Ein feste Burg”, dog ynder redaktionen
ikke Satans mord, men gør det til mod, der så - noget uelegant gentages i næste rim. Det er måske teologisk justitsmord når går
med dig i striden bliver til gårfor dig i striden. Brorsons intention er
evangelisk nok.
I str. 10 Saa er der kommen nok. —>Saa har den Glade nok. Dette må
nærmest siges at være en sprogæstetisk renselse.
Ændringerne synes ikke i nævneværdig grad at forbedre salmen
til liturgisk brug. Her er snarere, som andetsteds, tale om at gøre
salmen sangbar i den menighed, Harboe og Guldberg forestillede sig
i salmebogens forord, hvor Den Eenfoldige skal efter sin Kundskabs
Maade her ikke savne, hvad der kan styrke hans Hierte i Guds og
Jesu Christi Kierlighed; Og den Oplyste troe vi og at skullefinde den
Aands Opløftelse, han attråer. Heraf fremgår det klart, at vi taler
pænt i kirken, ikke appellerer til stærke følelser og ikke gerne nævner
kroppen med dens funktioner. Selve formuleringen af forventningen
til den oplyste viser klart Guldbergs program: at tilføje Gud,
åbenbaret i Kristus, til den ’’naturlige religion”, deister og fritænkere
hævdede, et styrende overled over naturalismen: supranaturalismen.
Dette er salmebogens gennemgående teologi.
Yderligere indførelse af Brorson-salmer i adventstidens liturgi
omfatter Du est allene, store Gud'3, som bliver slutsalme til aftensang
1. s. i advent. Den træder i stedet for 0 stiememes skaber i himmelske
huns. En adventshymne fra 6. årh., på dansk, måske ved Hans
Tausen ca. 1535, der var valgfri med Var glad du hellig christenhed
af Olavus Petri ca. 1530, dansk 1533. Pontoppidan anbefaler den
i salmebogen 1740 til aftensang påskedag, højmesse 8. s. e. trin.
og aftensang 14. s. e. trin. Harboe og Guldberg følger ofte disse
anbefalinger, men langtfra altid. Her er altså tale om en selvstændig
placering. Umiddelbart er fornyelsen ikke nogen klar forbedring.
Guldberg har strøget stroferne 5,9,14 og 18. De første 3 er krasse
beskrivelser af synd og vantro. Str. 18 er selvfremhævende. Følgende
steder er ændret:
str. 1 Man skulle gribe dine bud. Som p uld op sølv, saa tanlip til Man
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skulle agte dine Bud, Dem elske, følgefærdig-, og Som hungrig mave
til sit bord til Langt meer end hungrig ved sit Bord; redaktionen slår i
begge tilfælde mere beherskede toner an end Brorson. Igen ser vi, at
man undgår nævnelse aflegemsdele.
str. 2 Kun an som en fortiet sag, Der afsig selv maaefalde! til Kun
an som en opdigtet Sag, Der aldrig opfyldt bliver. Man må spørge
om det har været for kryptisk for Guldberg, at en sag, der forties, må
falde. Sagen er ud fra sammenhængen dommedag. Hvad gør den
dumme vantro? Anser den for fortiet (fordi den må falde)? Anser
den for opdigtet (hvorfor den aldrig kan opfyldes)? Umiddelbart ser
det ud som om Guldberg gør Brorsons tanker klarere.
Heller ikke i dette tilfælde synes ændringerne at yene den liturgiske
sammenhæng.
Brydfrem, mit hiertes trang at lindre'4, som bliver epistelsalme 3.
s. i advent, hvor epistelen var 1 Kor 4,1-5 (om apostlenes tjeneste).
Den træder her i stedet for Gud Fader, Søn og Hellig Aand Martin
Luthers Nv frewt euch, lieben Christen gmeyn fra 1523. På dansk
ved Claus Mortensøn 1528. Pontoppidan anbefaler den til aftensang
2. s. i advent og 6 andre placeringer på kirkeåret. Udskiftningen
er ikke umiddelbart en fordel. Luthers stærkt evangeliske salme
giver aposdenes tjeneste en baggrund, som ikke kommer frem med
Brorsons salme på dette sted.
Omsætninger: str. 7 Og støder an paa hver en steen — Mig give kraft
og kæmpe-been bliver til Og støder an ved lidt og stort — Bekræfte
mig og hielpefort. Desuden: sig til mig. Brorson bar givetvis været
klar over, at bønnen har strakt sig noget ud over, hvad dogma
tikken kan holde til, men til gengæld givet et formidabelt, omend
grovmalet, billede af, hvad mennesker ønsker og beder Gud om.
Guldberg behøver kun at blive bekræftet i sine antagelser og
hjulpet. Det er formentlig forandringen af den anden sætning, der
medfører forandringen af den første. Guldbergs supranaturalistiske
teologi, hvor Gud kun behøver at hjælpe det dydige menneske,
ikke at foretage drastiske forandringer for at det syndige menneske
overhovedet skal kunne udrette noget, medfører poetiske
nydannelser, ofte af ringere kvalitet end det oprindelige.
str. 8 Mit onde op- sbedalske sind? 0! sode 7F.su. kom at give Mig

derimod dog noget ind, Kun dine vunder kand alleene bliver til
Den Synde-Sygdom ond og leed? Det kan du Jesu! kom at blive Mig
Viisdom, bliv mig Hellighed: Din Død og Lærdom kan alleene.
Heller ikke her står det så galt til med synderen hos Guldberg. Hvor
sindet hos Brorson er ondt og spedalsk (smitsomt? uhelbredeligt?),
som kun Jesu vunder er modgift mod, er Synde-sygdommen hos
Guldberg nok ond og led, men kan ordnes ved at Jesus mere ånde
ligt bliver ham visdom og hellighed ved sin død og lærdom. Så skal
han nok klare den selv. Visdom og lærdom er de to nye begreber,
som tjener til at nyvurdere mennesket som Guds fornuftige partner.
Det Gud har at give kan optages på fornuftig vis og tilegnes. Heller
ikke disse ændringer synes indført for liturgiens skyld.
Er Gudfor mig, saa træde'5, der bliver epistelsalme 4. s. i advent,
hvor epistelen var Fil 4,4-7 (opfordring til glæde og ubekymrethed),
erstatter Fra mennesken haverjeg vendt min hu. Den latinske
original Ad te Domine leuaui animam meam blev i Andreas
Knopkens gendigtning 1527 til Van allen minschen affgewant.
Dansk 1533. Hos Frcylinghausen anbefales salmens tyske original
til 3. søndag i advent eller Invocavit, altså 1. s. i fasten, samt 5. s.
e. trinitatis. Pontoppidan anbefaler den til højmesse 4. s. i advent
og 6 andre funktioner i kirkeåret. Her følger redaktionen altså
anbefalingen. Salmen selv er givetvis af en højere kvalitet end den
gamle reformationstidssalme, men dens kommen overens med
epistelen er ikke synligt større.
Omsætninger: str. 4 Hand giør mig smuk ogfin, Men vilde hand ey
være, Den milde Frelser min ændres til Min Tilflugt og min Trøst,
Men skulde jeg ey være Ved Jesu Blodforløst. Ændringen skyldes
formentlig et kombineret teologisk-æstetisk motiv. Guldberg skal
have minimeret nådegaven for at give plads til det medhjælpende
menneske. Ligeledes bearbejdes tilgivelsen som nyskabelse og
lignende gammellutherske træk i Brorsons teologi. Samtidig har
smuk ogfin næppe været anset for en passende formulering. Tilflugt
og trøst kan gå og endda forløsningen ikke i, men ved. Jesu blod, som
Guldberg ellers ikke sværmer meget for.
str. 5 Hand har mig toet og tvettet Saa deylig i sit blod til Min Siel,
afSynden plettet, Er renset ved hans Blod. Igen foregår ting ikke

/'Jesu blod, men ved det. Brorsons malende allitteration toet og
tvettet, efter den gammeltestamentlige poetiske teknik parallellismus
membrorum, ændres formendig af æstetiske grunde til renset. Sjælen
er kun plettet af synd, arvesynden er i hvert fald ikke noget, man
gerne nævner, og den skal ikke på hovedet ijesu blod, men kun
forbindes ulegemligt med det. At jeg mig ret kandfryde, Ogfrygter
ingen dom, Lad helved-pølen syde, Hvad skiøtterjeg derom bliver til
Nu kan min Siel sigfryde, Ogfrygter ingen Dom, Thi hvo ham vil
adlyde, For Dommen aldrig kom. Her skaber Guldberg rum for det
etiske krav om lydighed. Hvor Brorson tegner et billede af tilstanden
efter frelsen som fryd og frygtløshed over for helvedespølens syden,
er vi med Guldberg reduceret til, at det at adlyde Kristus befrier for
dommen, og det far sjælen lov til at fryde sig over.
str. 6 Slet intet mig kan dømme, Mig intet giør beklemt, De grumme
svovlestrømme, De ere mig kun skiemt bliver til Mig intet kan
fordømme, Forsagt mig intet giør, For Helveds Svovel-Strømme
Jeg ikkefrygte tør. Guldberg har ikke afskaffet Helvede eller dets
svovlstrømme. Han gør her et hæderligt forsøg på at følge Brorson
på hans vanskelige vej. Men han er ikke meget for at borttage
dommen. Af æstetetiske grunde reduceres derpå beklemt til forsagt.
Af lignende grunde, måske etiske, tager vi igen afstand fra Brorsons
skæmten med Helvedes svovlstrømme. Frygdøshed er her mere
passende, j/eg kiender ham saa vel bliver til Han sine vogter vel. Igen
et eksempel på det hjertelige pietistiske samfund, der så let bryder
etiketten.
str. 8 Kand Gud dog overvinde bliver til Kan dog Guds Naade vinde.
Der foretages en teologisk affarvning.
str. 11 Ogflyer den ondesflok ændres til Ogflyer den onde Flok. Satan
er ikke afskaffet, men stærkt nedtonet. Jfr. at Helvede også er der
endnu, men fjernt.
Ingen af disse ændringer har noget med liturgien at gøre. De
repræsenterer den officielle teologi.
Min Jesus han er min Begyndelse og Ende'6, som blev indgangssalme
til aftensang 4. s. i advent, hvor epistelen er den samme Fil 4,4-7 og
evangeliet Joh 1,19-28 {Johannes Døbers vidnesbyrd). Den træder i
stedet for Kingos Op, glædes alle, glades nu! fra 1689, som er digtet

over epistelteksten, men hos Guldberg indsættes som slutsalme til
aftensang. Udskiftningen er god, set som en selvstændiggørelse af
de sungne led i forhold til bibellæsning og prædiken. Pontoppidan
anbefaler salmen til højmesse 1. s. e. H3k., hvorfor Guldberg altså er
gået sine egne veje her.
Omsætninger: str. 5 Jeg som en burre vil henge ved digfast~* Jeg som
et kierligt Barn mig ved dig hengerfast. Burre modificeres til kærligt
bam, men hænger stadig fast. Forskellen kunne ligge i, at barnet,
modsat burren, er bevidst om sin hængen fast.
str. 6 Dig viljeggandske mig med rod og top hengive Dig viljeg
gandshe mig med Aand og Siel hengive. Rod og top bliver forvandlet
til ånd og sjæl. Bortset ffa, at vi går fra planteriget til de åndelige
værdier, går vi også fra et stærkt, klart udtryk til et mere vagt.
I denne søde Jule-tiid'' blev epistelsalme til juledag med epistelen ffa
Hebræerbrevet 1,1-5 {om Guds søn) i stedet for Den signede dag er
os beted, anonym og af ukendt alder. Desuden blev den sidste strofe
Sekvens ffa jul til kyndelmisse, i stedet for Nu lader os alle tacke
Gud, vor HErre. Denne storslåede julesalme har givetvis højnet
niveauet i forhold til sin forgænger. Skabt som julesalme anbefaler
Pontoppidan den til højmesse juledag, hvad Guldberg så også har
gjort.
Omsætninger: str. 2 En liden Søn afDavids rod—* En Søn, den Søn
afDavids Rod. Den nyfødte Søns lidenhed slettes med sådan en
energi, at Søn gentages på en let stammende måde. Den præcise
årsag til rettelsen fremgår ikke klart. Teologisk, pædagogisk rettelse,
men liturgisk ligegyldig.
Pontoppidan var (jf. note 17) vel orienteret om den ny str. 7 i Troens
rare Klenodie, men ikke om omredigeringen af str. 6. Guldberg
gengiver Pontoppidan uden ændringer, hvad der peger i retning af,
at redaktionen ikke har haft noget selvstændigt kendskab til TrK.
Hvordan takke vi vor HErre'6 blev pro exitu-salme juledag med
evangeliet Luk 2,1-14 {Jesufødsel) i stedet for Et Barm erfød i
Betlehem, på latin ffa 14. århundrede, tysk 1545 og dansk 1544 og
1569. Den simple jubelsalme blev afløst af en salme, der går i rette
med menighedens formodedeligep-vldiphed. Litnrvisk set er skiftet
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et skridt mod mere prædikenstof i de sungne led. Salmen er digtet
som julesalme og anbefales af Pontoppidan til højmesse 2. juledag.
Den har fået en højere prioritering i forhold til den vurdering og den
blev valgfri med den næste.
Omsætninger: str. 3 At du vil i dine lyster Farefort, som du er van,
Og dig dog vedJEsum trøster, Gaaer i evighed ey an—> Den, som
Verdens vilde Lyster Følge blindt og elske tør, Sig omsonst vedjesum
trøster, Og sin Bøn forgieeves giør; hvor ’’dine lyster” udvides til
’’Verdens vilde Lyster” for at blive alvorligt diskvalificerende.
Desuden går vi fra anden til tredje person, så det bliver let at slippe
for at se sig selv i øjnene som synder.
str. 7 Vil man ikke lyset kiende, Skal man sigpaa lyset brænde. —>
Den, som ey vil Lyset kiende, Skal i Mørkheds Rige brænde. Her sker
der det, at et klart og letfatteligt billede og tanken om, at straffen kan
falde på stedet, erstattes af et billede af en straf et andet sted og en
understregning af at dette er tredje person, hvor det hos Brorson kan
tolkes som både første, anden og tredje person. Ændringerne er ikke
sket med henblik på liturgien.
Vor JEsus kand ey nogen herbergfinde'9 blev en anden mulighed for
pro exitu juledag med samme evangelium. Udgivet i adventsheftet
er dette dog en julesalme, som Pontoppidan anbefaler til højmesse
juledag. Det synes også redaktionen af Guldbergs salmebog at mene.
Her er ingen omsætning sket. Pontoppidans og Guldbergs versioner
er helt ens.
Som afslutningssalme til aftensang 2. juledag blev Hvo vil mig
anklage1-0 indsat i stedet for O trofaste Gud, oJEsu min Herre af
Nicolaus Selnecker 1578, på dansk ved Hans Ravn cirka 1620. Begge
salmer kan gå for katekismussalmer. Brorsons er mest elegant og
stærkest i udtryk. Pontoppidan anbefaler den netop til aftensang
2. juledag, som Harboe og Guldberg her også har valgt. Det er én
blandt fem anbefalinger. Heller ikke her er der sket omsætninger. De
to versioner er helt ens.
Hvo hiertet vil omskiere1' blev epistelsalme til nytårsdag, hvor
eoistelen er Gal 2.22-20 (o7n loven op- Guds løfter) i stedet for Af
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Høyheden oprunden er af Philipp Nicolai 1599, gendigtet på dansk
af Hans Christensen Sthen ca. 1600. Valget bringer dette sungne
led tættere på prædikenen og de bibelske læsninger, fjernere fra at
have sit eget udtryk. Skønt udgivet i adventsheftet er salmen dog
skabt til nytår. Også hos Freylinghausen hører den til på Nytårsdag.
Pontoppidan anbefaler højmesse nytårsdag.
Omsætninger: str. 1 Detsforhud tage af, Den gamle Adam bære Til
døden og sin grav —> Og vil den onde Lyst Ey føde og ernære, Men
drive afsit Bryst. Guldberg dæmper igen det kødelige, nærværende,
samt stærke henvisninger til synden.
Sørger du endnu, min sieP2 blev pro exitu-salme til 2. s. e. H3k med
evangeliet Joh 2,1-11 (brylluppet i Kano). Den trådte i stedet for Ps
23-parafrasen De ml som migføder, der er anonym fra Vdkaarne
Psalmer 1620. Her er ingen anbefalinger fra Pontoppidan, men man
har tilstræbt en lignende opmuntrende salme om Guds gode gaver.
Ingen omsætninger, begge versioner er helt ens.
Hvor seer det ud i verdens ork1' kom ind som indgangssalmc
til aftensang 3. s. e. H3k, hvor epistelen var Rom 12,16-21
(menighedsregler) og evangeliet Matth 8,1-13 (centurionen i
Kapemaum). Den trådte i stedet for / Christne, hvo I ere af Thomas
Kingo fra 1689, der til gengæld var digtet over epistelteksten.
Kingos detaljerede gengivelse kan være blevet vraget til fordel for en
behersket udgave af Brorsons lovprisning af troens styrke. Dermed
træder vi også et skridt bort fra teksternes og prædikenens temaer og
gør det sungne led en smule mere selvstændigt. Valget følger ingen af
Pontoppidans i alt fire anbefalinger.
Følgende forekommer hos Pontoppidan, men mangler hos
Guldberg:
str. 6 Det er Guds egen slægt og art, Som ikke agter detfor svart, At
giøre deresfiendergot, Oggieme derfor lide spot; Thi kierlighed er
just den stie, Som de medJEsu vandre i. str. I3b-i4a Faaer kierlighed
først saadan magt, Saa er hans rige altfor svagt, Saa vil hans hierte
sprekke ved, At see Guds kirkes sødefred. //Da samler hand sin hele
magt Afvold, af løgne ogforagt. Uanset grunden til at slette disse
dele, indeholder de både irrationelle værdier og stærke udtryk, som

kan have været uforenelige med Guldbergs supranaturalisme, eller
kunnet anses for at vække forargelse hos dannede kirkegængere.
Omsætninger:
str. 2 Hvad er dog bitterhed gemeen? Hvad er det rart atfinde én,
Som ey erpaa en anden vred? Dog tør i slig u-enighed Sig rose af
Guds naade-favn, Og trodse paa det christennavn. —*Hvor gaaer
dog Bitterheden vidt? Man seer og treffer altfor tidt, At én er paa den
anden vred, Dog de i slig Ueenighed Sig rose af Guds Naade-Favn,
Og trodse paa det Christne-Navn. Dette synes udelukkende at være
en sproglig modernisering. Det er tydeligvis gemeen og rar, der skal

udskiftes, formentlig på grund af skred i betydningen. Brorson har
brugt ordene i betydningen ’’almindelig” og ’’sjælden”,
str. 3 I sine kiere venners tal? —> I med-forløste Brødres
Tal? Det pietistiske mikrokosmos omkring de omvendte i
konventiklen ændres til det rationalistiske brodersamfunds store
solidaritetsforsamling. Eller sagt med andre ord: fra hedehus til
offentlig gudstjeneste.
str. 7/6 Men det er ret det tegn, hvorpaa—*Og det er ret det
Tegn, hvorpaa. Det er en mindre rettelse, der måske ændrer
hovedsætningens retning. Eller Guldberg har ikke kunnet se nogen
modsætning, der berettiger et men. At Guldberg stryger str. 6
ændrer intet.
Taalmodighed behøves14, som blev sat ind som udgangssalme til
aftensang 3. s. e. H3k i stedet for Paa dig Haaberjeg min HErre
from af Reusner, på dansk ved Hans Ravn 1620.
Salmen hører hos Freylinghausen til på Reminiscere, dvs. 2. s. i
fasten, men anbefales af Pontoppidan netop til aftensang 3. s. e.
H3k, som en af tre mulige placeringer. Begge salmer kan gå for
katekismussalmer, men Brorsons vers har lydt betydelig mere
nutidigt.
Guldberg mangler: str. 8: Taalmodighed kand bie, Naar tiden bliver
lang, Fordriver hendes svie Med en spatsere-gang I ordets urte-gaard
Med sang og dybe sukke, Der kand hun urter plukke Mod alle hendes
saar. Udeladelsen kan skyldes strofens stærke vægdægning på den

følelsesmæssige og uafklarede tilgang til frelsen.
Omsætninger: str. 6 Taalmodigheden hælder Sig op ad Christi blod,

Naar satan sig anmalder, Saa fatter den et mod: Taalmodigheden
sikker Sig seer ved Christi Blod, Mod satans Magt og Strikker Den
taber ey sit Mod. Kristi blod bevares, men i Guldbergs version fatter

tålmodigheden ikke mod over for Satan ved det. Den ser sig blot
sikker og taber ikke modet ved hans intriger. Der kan spores en vis
tendens i retning af ”Lad os nu være fornuftige” i rettelsen. Desuden
har det givetvis været problematisk at håndtere Brorsons hælder.
str. 9/8 Naar hannem synes til ~*Jeg slaaer min Liid dertil. Brorsons
sætning har næppe forekommet anvendelig overhovedet. Desuden
må vi sige, at Guldberg rammer et sprog, der er klarere for os.
Ach! himmelsøde ord1’’ blev epistelsalme 5. s. e. H3k, hvor epistelen
var Kolos 3,12-17 (om kærlighed i menigheden), og trådte derved i
stedet for AfAdams Fald er platforderv’d af Lazarus Spengler 1524,

dansk ca. 1538. Salmerne er begge illustrerende til epistelteksten i
en vis afstand. Spenglers salme begynder med syndefaldet og slutter
ved næstekærligheden, mens Brorson bevæger sig frajesu ord mod
en række formaninger. Dette, eller Brorsons mere moderne stil, kan
være grunden til udskiftningen. Pontoppidan anbefaler højmesse 5.
s. e. H3k blandt syv anbringelser over kirkeåret.
Guldberg mangler: str. 9: Bort denne stank og pest, Sotn snart al
verden dræber, Til satans ofringsfest Og hen i pølen slæber; Ved
synden ey bestaaer Den sande livsens troe, Den stank maae rømme,
naar Gud skal i sielen boe. Denne krasse beskrivelse af synden har

passet slet til redaktionens teologiske opfattelse.
Mindre omsætninger i str. 2 Ey mere torde skrekke~*Nu ikke meere
skrække; Saa mange hierter rørt/De mange Hierter rørt. str. 6 Hand
kiender ikke Gud-* Han kiendes ey af Gud. Der kan næppe udledes
meget af de ændringer.
2. Fra forfaste-søndagene til Den stille Uge.
/ dag er naadens tiidle blev indsat som pro exitu-salme på søndag
septuagesima, hvor evangeliet var Matth 20,1-16 (arbejderne i
vingården), og trådte derved i stedet for den trinitariske 0 Fader vor,
barmhiertig og god, som formodes at være af Olavus Petri og skrevet

omkring 1528, på dansk ved Arvid Pedersen 1529. Ingen af salmerne
er tæt på evangelieteksten og kan derved have deres særpræg
som gudstjenesteled. Pontoppidan anbefaler den til højmesse
septuagesima sammen med to andre placeringer.
Omsætninger: str. 9 Som barnet ikkefør I moders arm vil tie,
Saaledes siden bør ForJEsu saar sig vrie, I verden for sin død Ey
søge meer behag, Men naadens milde skiød; Nu heder det: i dag. —>
Som Paulus eenefandt I Jesu aid sin Glæde, Og agted’ altfor Tant
Mod ham i Guddotns Sæde: Saa bør vor Hu og Lyst Kun ofres hans
Behag: Da, da er han vor Trøst: Nu heder det i Dag. Billedet med
barnet og moderen fjernes, som i Guldbergs udgave afAm bede vi
den Helligånd 27. At vride sig er tilsyneladende også for stærkt et

udtryk. Først og fremmest synes der at være grebet ind mod stærke,
følelsesladede billeder.
str. 10 Hvor defordømte ned I svovle-pølen sænkes, Hvor got det er hos

str. 9 Her skal man sin forbandet synd Veemodelig begræde-* Her
skal man sin den fæle Synd Veemodelig begræde. Det ser ud til, at
forbandet i mellemtiden er blevet en ed.
str. 11 Ja dem, dig ønske baal og brand, Og uden aarsag hade-*Beed
Herren for den onde Mand, Som uforskyldt vil hade. Her flyttes fokus
fra dig til det mere upersonlige. Ligeledes ændres fjendebilledet
fra dem der hader uden årsag og ønsker dig bål og brand, til den
blot hadende, onde mand. Hekse- og kætterbål er tydeligvis både
åndeligt og tidsmæssigt længere borte nu. Som sædvanlig er
ændringerne ikke væsentlige for liturgien.
Nu harjegfundet det, sig grunder29, en salme om frelsen i Jesu død

Gud, Kom, hierte, snart og tag —* See de Fordømte ned I Vredens Søe
at sænkes; See Salighed hos Gud; O! kom da, Hierte! tag. Svovlpølen
til Vredens sø; hvor godt det er til det mere upersonlige salighed.

på korset, blev pro exitu-salme fastelavn med evangeliet Matth 3,1317 (Jesu dåb), og trådte således i stedet for den trinitariske Ære,
lov, priis og herlighed. Begge salmer er langt ffa evangelieteksten,
men Brorsons er forekommet mere nutidig i sin stil og sine temaer.
Pontoppidan anbefaler ikke Brorsons salme hertil.
Omsætninger: str. 5 Derijeg mig vil troligsenke ~* Deri viljeg min

Sammenlagt en lettere afkøling af udtrykkene.

Siel nedsænke;

0 siel, som daglig, glad og sund2*, der blev epistelsalme søndag

Sjælen sættes ind i stedet for ”mig”. Guldberg adskiller sjæl og
legeme og spiritualiserer nedsænkningen. Han fjerner dermed det,
der kunne tydes som et dåbsbillede.

sexagesima med episden 2 Kor 12,2-9 (magtesløshedens styrke), og
dermed kom i stedet for Fra mennesken haverjeg vendt min hu af
Andreas Kndpken 1527, på dansk 1533. Igen det moderne valgt frem
for det gamle og uden teksttematisering. Anbefales af Pontoppidan
blandt i alt fire anbringelser til højmesse sexagesima.
Omsætninger: str. 1 0! siel, som daglig glad og sund~* 0 du, som
daglig glad og sund.
Siel dækker hos Brorson almenheden. Guldberg opfatter måske den

sjæl, der kan tiltales som ens egen og understreger derfor 2. person,
str. 4 Dog i det bare haab, atfaae Et bytte med tilbage-* Dog i det
gode Haab atfaae En frelset Eed tilbage. Vi er i felten, hvor reglerne
også ændrede sig gennem 1700-tallet. En gendeman forestår ikke
mere plyndringer. Den slagne fjendes ’’frelsede” ed er, hvad man
går efter. Kan inspirationskilden være den samtidige amerikanske
revolutionskrig, hvor en afsværgelse af uafhængighedserklæringen
fra 1776 kunne være ”Er
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0! Gud, fornuften fatter ey30, der indsættes som pro exitu-salme 2. s.
i fasten, hvor evangeliet var Matth I5,2i-28(dew kanaanæiske kvinde).
Dermed trådte den i stedet for 0 vi arme Synder! af Hermann Bonn,
på dansk ved Hans Tbomissøn 1569. Ræsonnementet synes at være
i stil med det der ser ud til at begrunde de foregående udskiftninger.
Pontoppidan anbefaler ikke salmen hertil.
Guldberg mangler str. 5 Du stiller dig som du var vred, Forskrækker

vore tanker, Du støder os i skarnet ned, Os truer, slaaer og banker,
Befinder du os deri troe, At vi det trofast mene Med dig eene, Saa faae
vi liv og roe I siel i marv og bene. Her er der tydeligt både fysiske og

følelsesmæssige træk, der ikke har kunnet forliges med Harboes og
Guldbergs dagsorden, herunder hentydningen til, at pryglestraffen
ikke er afskaffet i forholdet mellem Gud og mennesker.

str. 8 Saa gaaer du giennem tom og krat Og mange mørke stræder,
Atfaae de arme sielefat, Som sig i verden glæder, At de sig siden
uden tvang Dig gandske overgive, Troe forblive, Og satan mangen
gang Forfølge ogfordrive. Også her har vi krasse billeder. Desuden

Hierte O HErre min af H.C. Sthen 1586. Dermed understreges

optræder verden som et ondt sted.
str. 12-13 Du viser altid det, der staaer Imod den deel, du tænker,

i muld Ved din blodregn at bedugge Siden under korsets skugge-* 0!
hvorfylder himmelsk Lyst Og erkiendtlighed mit Bryst, Naar min
frelste Siel betænker Alt, hvad Jesu Død den skienker.

Naar veyen hen til kronen gaaer, Saa viser du os lænker, Tit lader
du osfalde, naar Du osfrafald og snare Vil bevare, Og lægedommen
gaaer Da ud afgift ogfare.//Du giør os nøgen, bar og blot, Naar
du os vil berige, Og trapperne erspee og spot Til ærens krandis at
stige, Naar vi slet intet andet kand, End onde lasters vinde I os
finde, Saa setter du i stand De synd-beklemte sinde. Beskrivelsen af

Guds styrelse som på én gang irrationel og kærlig har ikke kunnet
accepteres, ej heller de stærke fysiske udtryk,
str. 19 O! ladfornuften aldrig dig / dine veye dømme. Og kiødet ey
bedrage sig I sine egne drømme, Og naar du giør ved korsets tugt, At
synden os skal smage Salt som lage, Vi da forstaae den frugt, Som
vi afkorset tage. Også her er der stærke fysiske udtryk og desuden

utilsløret mistillid til fornuften.
Omsætninger: str. 11/9 Og det er nu din gamle viis -* Og dette er din
Godheds Viis; Her har gammel tilsyneladende i mellemtiden fået en
forkert klang.
Store Prophete med himmelske lære*' om Jesus som profet, præst og

konge blev indgangssalme til aftensang på Mariæ bebudelsesdag,
hvor lektien var Es 7,10-15 (Immanuel-tegnet) og evangeliet Luk
1,26-38 (Mariæ bebudelse) og trådte i stedet for de mere bebudelses
tematiske Lov Gud, du Christenhed af Hans Thomissøn eller HERR’
Christ Guds Søn Eenbaaren af Elisabeth Cruziger 1524, på dansk
ved Andr. Kolding eller Claus Mortensen. Vi bevæger os dermed
en smule bort fra tekstpåvirkningen og gør gudstjenesteleddet mere
selvstændigt. Pontoppidan anbefaler ikke salmen til denne dag.
Teksten er helt ens hos Pontoppidan og Guldberg.
Vær velsignet, naadethronp1 blev som passionssalme anbragt som
udgangssalme til aftensang palmesøndag i stedet for Velsignet
være JEsu Navn af Laurentius Gothus Petri eller Et trofast

passionstemaet og Den stille Uges helhed. Pontoppidan anbefaler
ikke salmen hertil.
Omsætninger: str. 1 Ach! hvad erjegfrydefuld, Naarjeg kaster mig

Brorsons følelsesstorm og stærke billeder beherskes og
ulegemliggøres.
Str. 4 Lad mig her i støvetfinde Det, du lod paa korset rinde-*Lad
mig her i Støvet kiende Din Forsonings Maal og Ende! Igen kommer
vi bort fra det fysiske mod afklaring og erkendelse. Som helhed sker
ændringerne igen af hensyn til supranaturalismens fremgang og ikke
af liturgiske hensyn.
Strofe 3 og 4 af Du skenker mig dig selv, du selv min deel vil
værd* kom til at danne vers mens præsten går på prædikestolen
skærtorsdag med evangeliet Luk 22,14-20 (nadverens indstiftelse) og
trådte i stedet for kommunionssalmen J/wwj Christus er vor salighed
(str. 1-2) af Martin Luther 1524, dansk 1528. De to strofer af Brorsons
salme kan med lidt god vilje gøres til et svagt nadversymbol,
hvorved tematiseringen bliver den samme som med Luthers salme.
Pontoppidan anbefaler ikke salmen nogen steder på kirkeåret.
Da strofe 3 og 4 er overtaget uden ændringer ffa Pontoppidan,
er nedenstående ændringer helt uden liturgisk relevans og sigter
snarest på salmen som læsesalme.
Guldberg mangler str. 5, hvori bruden taler direkte til Kristus, og
str. 11 med en stærkt anatomisk skildring af brudens hjerte og Kristi
sidesår.
Omsætninger: str. 7/6 Tag dog til takke med det, jeg igien kandføre
—> Tag dog til Takke med det, jeg igien kan giøre. Her bliver det gjort
muligt at gøre Gud gengæld. Alt det, som i mig er, begynder sig at
røre —* Mit Hierte længselsfuldt begynder sig at røre. Formendig
er dette en æstetisk ændring: Alt det, som i mig er, er jo en hel
del. Hjertet derimod kan bestemmes klart som troens organ; min
leylighed du seei—> jeg selv min Ringhed seer. Igen synes et ord at
have ændret betydning: lexlighed er ikke lænpere beskaffenhed.
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formåenhed, evne.
str. 9/8 mask —> beesk. Mask er en grødlignende masse, der bliver
tilbage af væskeholdige plantedele, når vædsken er trukket eller
presset ud, og som tidligere brugtes til svineføde. Så er det pænere at
sige besk.
str. 10/9 Al hende intetfra din kierlighed skal skille —> At intet Sielen
fra din Kierlighed skal skille. Generelt rettes Brorsons ”hun” om
sjælen til ”den”. Disse ændringer har heller ingen betydning for
liturgien.
Her seerjegjo et Lam atgaae (Brorson: da)34, en anden
passionssalme, blev til indgangssalme til aftensang skærtorsdag
med evangeliet Joh 13,1-15 (fodvaskningen)e\\er epistelen 1 Kor
11,23-29 (nadverens indstiftelse) og kom i stedet for Hielp Gud at
jeg nu kunde den danske gendigtning af Heinrich Mullers salme
fra 1524. Som tilfældet var palmesøndag kan der være tale om at
passionssalmen skal tjene til at binde Den stille Uge sammen. Hos
Freylinghausen hører salmen til Quinquagesima eller Esto mihi,
altså fastelavn, og Judica, som er 5. s. i fasten. Pontoppidan anbefaler
ikke salmen til denne dag.
Omsætninger: str. 3 Ja Fader!ja afhiertens grund, Legpaa,jeg
vil det taale, Lad komme kun den bitre stund, Jeg drikker denne
skaale. Hvo vidstefør slig kierlighed, saa høy, saa dyb, saa lang, saa
bred... —> Jeg, Fader! vil af Hiertets Grund Mig i din Villie skikke,
Lad komme kun den bittie Stund; Jeg denne Skaal vil drikke, Hvo
hørtefør slig Kierlighed, Saa høy, saa dyb, at ingen veed.... Her

har redaktionen fjernet Brorsons tale om den af Gud påførte og
nødvendige lidelse.
str. 5 Mit hierte viljeg dag og nat Med leengsel til dig vende, Hver
time viljeg dig, min skat! / kierlighed omspænde. —>Mit Hierte Dag
og Nat til dig Afhellig Langsel brander, Jeg mig i troen iidelig Til
dig, min Frelser! vender... . Brorsons intime tone er dæmpet, men

2a. Kun passion
JEsu, sulens lyse dag" optræder kun som passionssalme. Den

er digtet til det formål og anbefales af Pontoppidan til højmesse
langfredag.
Omsætninger:
str. 2 Næsten gaae til grunde—>0! hvo kan udgrunde. Redaktionen
afparerer et direkte udtryk, men tanken afspores en smule,
str. 5 Mine lysters vilde green ... Og indtil det hvide been —>Mine
Lysters vilde Riis ... Ogpaa grumme Bødlers Viis. Bødler sat ind
for at afparere det hvide ben. Et krast fysisk billede er tæmmet.
Grumheden er stadig klar.
str. 7 Ach! mit hiertes hierte, kast—>Ach! min Gud og Frelser kast;
hjertes hjerte bliver til Gud og Frelser. ]esus befries dermed for en
bastant legemlighed.
str. 10 Til man efter dødsens striid Sige skal med glade—*Ja!jeg efter
Dødens Striid Sige skal med Glade. En skærpelse af første person.
O! verden, kom al skutd6. Også kun som passionssalme, som den er
digtet til. Hos Freylinghausen hører den også til på Quinquagesima
eller Esto mihi, som er fastelavn, og på langfredag, og den anbefales
af Pontoppidan til aftensang fastelavn og højmesse langfredag.
Omsætninger: str. 1 O verden! kom at skue Dit liv paa korsets bue
I døden siunket ned, Hvor himlensfryd og are Saa hart sig lod
besvare-* O! Verden see din Skaber Sit Liv paa Korset taber, I Døden
synker ned, Aid Himlensfryd ogÆre For dig sig lod besvare. Dette

virker som en opstramning af en tekst, der er ved at fortabe sig i
poetiske finurligheder.
str. 3 Hvem har dig dog saa slaget? Min skat! saa piint og plaget? Din
skikkelseforbrændt?-* Hvo har dig dog saa slaget, Min Gud! saa piint
og plaget, Din Skikkelseforvendt? At min skat bliver til min Gud, kan

sproget er stadig hedt og præget af længsel.

ingen undre sig over. Vi rykker fra intimsfæren ind i den offentlige
gudstjeneste. Det b'\\\eåY\gtforbrændt ændres, ikke uden elegance, til

Skal du mit hierte blive—>Ald min Fortrøstning blive... . Det fysiske

forvendt.

hjerte erstattet med begrebet fortrøstning.
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3. Fra påske til pinse.

mindelsen om bueskydning. Jiwtt blod bliver til Jesu Ord.
Str. g jo meer man kæmper, Især naar Gud tit underlig Vorfiende

Hvad er dog Paaske sod og bliid'1 blev udgangssalme til aftensang
påskedag og trådte i stedet for Fra døde opstod den HErre Christ

slaar og dæmper, At man i troen haabe kand ~*jo meer der kiempes,
/ sær naar Synd og Kiødets Svig Med hellig Iver dempes, Og vi paa
Herren haabe kan. Kampen mod det onde føres hos Guldberg af os

Latin 14. årh. På dansk i Vdkaarne Psalmer 1620. Da den er digtet
som påskesalme anbefaler Pontoppidan den til højmesse påskedag.
Omsætninger: str. 4 All spee, Suk, vee, Dødsensfagter Jegforagter—>
Aid Nød, Sorg, Død Nu ey smerte Kan mit Hierte. Brorsons stærke
følelser og foragt for dødens fagter omskrives, til gengæld indføres
hjerte og smerte.
O! JEsu, troens dyre skal3* blev epistelsalme 1. s. e. påske med
episden 1 Joh 5,4-12 (troens sejr over verden og livet i Guds Søn) og
kom i stedet for Afdybeste nød lader os til Gud en Ps 130-parafrase

af Michael Weisse 1531. På dansk ved Arvid Pedersøn. Brorsons
udpræget pietistiske salme virker tættere på epistelteksten end
forgængeren. Pontoppidan anbefaler salmen hertil af i alt fire
placeringer, men til aftensang.
Omsætninger: str. g For alting, naar det gieide vil. Ved livets maal
og ende, Da hielp, atjeg i troen til Dig ret mig veed at vende-* For
alting lad mig Bistandfaae Afdig ved Livets Ende, Hielp, atjeg mig
med Tillid maae I Troen til dig vende. Afsvækkelsen af Brorsons

sprog afslører en begrænsning af almagten, der nærmest bliver en
bistandsyder.
Vor troe er denforvisning pad39 er sat ind som indgangssalme til
aftensang 1. s. e. påske til samme epistel og evangeliet Joh 20,19-31
(den vantro Thomas) i stedet for Det er Guds villie, det er hans bud
af Niels Lauridsen Arctander 1591. Koncentrationen om troen hos
Brorson ligger betydelig tættere på bibelteksterne end Arctanders
trinitariske salme om frelseshistorien. Leddet bliver dermed
tættere bundet til bibeltekster og prædiken. Pontoppidan har otte
anbringelser af Brorsons salme, heriblandt aftensang 1. s. e. påske.
Omsætninger: Str. 2 At vi ey mere staae i tvil, Men løbe ligesom en piil
Til JEsu blod og vunder ~*At vi ey mere staae i Tvivl, Men løbe i en
hellig Hl Til Jesu Ord og Vunder.
Piil bliver til lil i et dårligt rim, der vel hovedsagelig skal Ijerne

selv i hellig iver. Hos Brorson er det et under - Guds værk.
Str. 11 Mit gandske levnetføre, IJEsu vunders søde roe Mit hierte
lystig giøre ~*Mit gandske Livfremdrage, Og i min Jesu søde Roe En
himmelsk Glæde smage. Her uddrager Brorson som også andetsteds

lystighed afjesu vunder. Guldberg må dreje kontra og kun tillade en
himmelsk glæde afjesu søde ro.
I dag er naadens tiid. Se ovf. (pro exitu søndag septuagesima og

note 26). Den anvendes i højmessen Almindelig bededag med
lektien Es 55,6-7 (om at søge tilgivelse hos Gud) og går i stedet for
Ach levende Gud! jeg bekienderfor dig af Nicolaus Selnecker 1564, på
dansk ved H.C. Sthen 1578. Begge salmer beskriver i en vis afstand
af bibelteksten hver sit aspekt af tilgivelsen. Pontoppidan henviser
salmen til tre forskellige steder på kirkeåret, men ikke denne dag.
0! Gud, hvad est du meer end skien40 blev udgangssalme til aftensang
4. s. e. påske i stedet for Mit hierte, hvi græmmer du dig (de 5 sidste
vers), af E. Alber 1557. På dansk ved Hans Thomissøn 1569. Begge
kan gå for katekismussalmer. Pontoppidan anbefaler salmen til
aftensang 4. s. e. påske.
Omsætninger: str. 9 De blide Seraphiner ... Med himmel-syngem inet—*De blide Engle-Hære... Til Himmel- Viisdoms Ære. Dette
er en æstetisk ændring med klaring, ulegemlighed og fjernelse af
farverigdom.

O! seyer-rige Frelsermand4' der blev epistelsalme Kr. Himmelfartsdag
med lektien ApG 1,1-11 (himmelfarten) og trådte i stedet Wn Jesus
Christus er opfaren af Hans Thomissøn 1569. Freylinghausen
knytter den til Kristi himmelfartsdag. Den er digtet som
himmelfartssalme og anbefales af Pontoppidan til højmesse Kr.
himmelfartsdag. Den ene himmelfartssalme afløser den anden.
Omsætninger: str. 1 Som bar al verdens ssnders band-*Som kom til
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Dødeliges Land.
Omskrivningen er svagere end originalen. Den må derfor have været
vigtig for redaktionen. Der skiftes ffa synd til død. Det problem,
frelsermanden løser, er dødeligheden, mod Brorsons al verdens
synder.
str. 2 Støder Frisk tilsammen-*Støder Glade sammen. Frisk har
bibetydninger. Glad er glad.
str. 6 Latter-milde-*Hierte-milde. Kirken har ikke altid været glad
for latter.
Slaaer sammen alle hænder42. Den sidste strofe (9) blev Sekvens
Kristi himmelfartsdag og søndagen efter. Den gik i stedet for
Christus JEsusfor os Ofret af Wipo af Burgund 11. årh. Dansk: Claus
Mortensen og Arvid Pedersøn 1529 med Christ stod op afDøde Tysk
12. årh. Dansk 1528 og 1642. Dette er den eneste Brorson-salme i
Guldbergs salmebog, der ikke er hentet hos Pontoppidan. Den er
digtet som himmelfartssalme og er derfor langt tættere på dagens og
bibelteksternes tema, end den gamle Sekvens.
Ændring i forhold til Troens rare Klenodie:
Str. 9 Den store HErres store magt -*Den store Herres høye Magt.
Ingen større forskel.
Bort verden af mit sind og øye!43 blev pro exitu-salme Kristi
himmelfartsdag, hvor evangeliet var Mark 16,14-20 (himmelfarten)
og gik i stedet for Til himmelsfoer den Herre sand Latin 15. årh.,
dansk o. 1620, eller 0 siel, som troer af Thomas Kingo 1699. Her er
tale om en større afstand til himmelfartstemaet og bibelteksterne.
Hos Freylinghausen hører den til på pinsedag. Pontoppidan
anbefaler blandt fem anbringelser aftensang Kr. Himmelfartsdag,
men Guldberg flytter salmen til højmessen som tyngdepunktet den
store evangeliesalme til sidst.
Omsætninger i str. 1 beholde maae ... Endjorden, som jegspytter
paa —* beholde kan ... End Bøme-Tøy en sindig Mand. Guldberg
forkaster Brorsons formulering. Derfor må begge linjer ændres af
hensyn til enderimet. Dette forklarer vel ændringen fra maae til kan.
Det egentlige revisionsærinde har Guldberg tilsyneladende haft med
det farveri ve billede af. at jorden er novet "jeg" spytter på, som må
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erstattes af den måske knap så klare formulering, det mindre levende
vers med ’’børnetøj”, legetøj, for den ’’sindige”, altså kløgtige,
forstandige, eftertænksomme mand. Brorsons stærke billede viger
for en logisk modsigelse, som enhver med dannelse kan forstå,
str. 2 Min daglig lyst og tiidsfordriv... Thi JEsus han er selv mit
liv —> Min Videnskab og Siele-Lyst... Thi Jesus han er aid min
trøst. Sammensætningen af tidsfordriv og lyst har givetvis været for
kødelig for Guldberg, så vi far indført videnskab og sjælelyst i stedet.
Hovedproblemet har dog nok ligget i den ubeherskede bemærkning:
Jesus han er selv mit liv. Udsagnet beskæres til Jesus han er al min
trøst. Og så kan trosforholdet stadig gå videre i uberørt tilstand. Men
hele udsagnet bliver ikke så lidt tammere.
str. 4 liv Lys. Samme tendens synes at ligge bag erstatningen af liv
med lys.
str. 6 Hansfiende maae i græsset bide —> Hans Fiende jages langt
til Side. Brorsons udtryk ville nok heller ikke være nogen nutidig
salmebogskommissions livret. Guldbergs alternativ giver igen et
langt svagere og mere uklart udtryk.
Dine vunders huler44 blev udgangssalme til aftensang 2. pinsedag
i stedet for de sidste fire vers af Christus vor HErre og Skaber
kier, anonym efter En Ny Psalme-Bog, Laurentz Benedichts
folkeudgave af Hans Thomissøns salmebog 1586. Brorsons salme
er en slags trygheds-mysticisme og ligner hverken katekismus eller
aftensang. De fire vers af den gamle salme er derimod dåbskateketik.
Pontoppidan har blandt fire anbringelser en anbefaling til aftensang
2. pinsedag. Pontoppidans og Guldbergs versioner helt ens.
4. Trinitatis
Op! all den ting, som Gud har gjort45 blev indgangssalme til
aftensang trinitatis søndag med epistlen Rom 11,33-36 (Gud som
Israelsfrelse) og evangeliet Joh 3,1-15 (Nik ode m nssam tale n). og
trådte i stedet for Ps 67-parafrasen Nu er os Gud miskundelig. Martin
Luther 1523. Dansk 1528. Begge salmer synes lige selvstændige
i forhold til teksterne og kaster samtidig lys ind over dem.
Pontoppidan anbefaler ikke salmen til denne dag.

Omsætninger: str. 13 Alt det, som haver aande, skal Vor Skabere
begegne-* Alt det, som haver Aande, skal Sin Skabers Friis betegne.
Lovsang, ikke noget med at møde Gud fysisk,
str. 15 Slaaer, allefolk paa dennejord-* Stem Slægtens Hær paa
denne Jord. At slægtens hær er bedre end alle folk skyldes måske den
politiske ændring som Indfødsretten 1776 betød.
0! dyre Siel, opmuntre dig'1' en salme om Guds væsen og egenskaber
blev udgangssalme til aftensang trinitatis søndag og kom i stedet
for trinitetssalmen Vi takke dig o Gud, vor Fader, kiere! Også her
kan vi se en bevægelse bort ffa tematiseringen. Freylinghausen har
salmens original på både Cantate, altså 4. s. e. påske, og trinitatis.
Pontoppidan anbefaler den til aftensang trinitatis.
Omsætninger: str. 6 Ved andres trusel vel tilfreds Og u-forferdet blive,
Kun dig allenefrygte
Og lad mig altiid vel tilfreds I din Frygt ene
blive, Dig over alting ære'.
Der fjernes tilfredshed trods andres trusler og uforfærdethed. Verbet
ære afbalancerer (Guds-) frygt. Truslerne synes at have været det
største problem.
str. 11 Anseelig est du, Gud, ogfrie-* Almægtig est du Gud! ogfrie.
Anselig til almægtig. Et sjældent eksempel på, at Brorsons sprog ikke
har været stærkt nok for Guldberg.
str. 12 Tiljeg ved dig i Engle-stand Mig evig skalfomøye, Og i en
u-ophørlig brand Din liflighed ophøye ~* Og naar omsiderjeg ved
dig Skal Himlens Glæde nyde, Da skal din Lov evindelig Fra mine
Læber lyde. En klar beherskethed i forhold til Brorsons farverige
forventninger.
Første strofe af Hvor kand du dog i synden lee47 blev vers mens
præsten gik på prædikestolen 1. s. e. trin med evangeliet Luk 16,19-31
(den rige mand og Lazarus) i stedet for de 2 første strofer af enten
Mit hjerte, hvi græmmer du dig af E. Alber 1557, på dansk ved Hans
Thomissøn 1569, eller Ps 121-parafrasen Jeg løfter høit op øine
mine af Hans Thomissøn 1565. Brorson kan tænkes at tale til den
rige mand, mens Alber taler til Lazarus og Thomissøn priser Gud.
Fornyelsen skærper tematiseringen med evangelium og prædiken.
Pontoppidan anbefaler salmen til højmesse netop 1. s. e. trin.

Guldberg mangler str. 10 og 11, der handler om syndernes forladelse:
10. Har hand dogfør din syndforladt, Og ladet sigformilde, Naar
du ham bad, og sagde, at Du digforbedre vilde, Hans himmelfor dig
aaben stod, Naar dit beklemte hierte lod Sigforhen op i sukke. 11. Saa
vil hand og af hiertens grund Dig nu din syndforlade, Lad hiertet
svare til din mund, Alvorlig synden hade, At den dig bliver ganske
leed, Saa skal hans store miskundhed Dig snarlig aabenbares.
Omsætninger: str. 1 Er al din frygt da udenlands, Al eftertanke, vidd’
og sands—>Saa svandt da bort aid Frygtfor Gud, Aid Eftertanke om
hands Bud. Måske et modtræk mod Brorsons mistillid til fornuften.
Skal kierlighed sin prøve staaeif> blev indført som udgangssalme
til aftensang 1. s. e. trin i stedet for Gud Fader udi himmerig afj.
Freder eller Claus Mortensøn. Begge salmer har katekismuskarakter.
Pontoppidan anbefaler ikke salmen til denne dag.
Omsætninger: str. 9 Naar vi ved troens lys og brand VorJEsu hierte
finde kand, At handfor sine mordre bad, Da de kun stod og loe der
ad. ~*Naar vi med en oplyst Forstand Vor Jesu Hierte skue kan,
Da han for sine Mordre bad, Skiøndt de kun stod og loe derad. Helt
symptomatisk bliver troens lys og brand til en oplystforstand. Ogjesu
hjerte skal man ikke ligge og famle efter med sine følelser, men skue i
en vis afstand.
str. 13 Den slaaer al verdens aske ned-*Den slaaer aid Verdens
Stolthed ned. Her har redaktionen fundet, at aske var et for
indforstået udtryk.
str. 15 Da løb tilJEsu vunder hen~*Da beed og see tiljesum hen.
Harboe og Guldberg er gennemgående meget utilfredse med al
Brorsons løben. Det ny samfunds fornuftige borger går adstadigt,
str. 17 0! lad mig hiertens inderlig, Min sødeJEsu elske dig, Og
komme dine vunder nær, Saafaaerjeg nok min fiende kier. ~* O! lad
mig see og kiende dig, Saa bliverjeg dig, Jesu! lug, Og kommer dit
Eksempel nær, Som du atfaae min Fiende kier. Brorsons vej brolagt
med følelser, med hjerte og kærlighed og fornemmelse afJesu sår
frem til fjendekærligheden, erstattes med erkendelse og den dannede
form for Kristi efterfølgelse, hvor vi kun nærmer os eksemplet med
fjendekærligheden.

Kristi efterfølgelsessalmen Min sid, hvo vilde være4'’, der blev til pro
exitu-salme 2. s. e. trin., hvor evangeliet var Luk 14,16-24 (den store
nadver), og således afløste lovsangen Al verden fryde sig denne tid af
Philip Malanchton 1625, på dansk ved H.P. Resen 1625. Der er tale
om et teologisk skred fra lovprisning af Gud til forsagelse af verden,
eller kun dens lyster, men begge aspekter kan bruges på den store
nadver. Hos Freylinghausen hører salmen til så forskellige steder
som juledag, septuagesima og 23. s. e. trin. Pontoppidan anbefaler
den ikke til denne dag.
Omsætninger: str. 5 Bort verden, veerforbandet Med al den deel, dig

Hvor seer det ud i verdens ørk. Se ovf. (indgangssalmen til aftensang
3. s. e. H3k og note 23). Epistelsalme 6. s. e. trin. med epistelen Rom
6,3-11 (dåben forener med Kristi død og opstandelse) i stedet for Guds
Søn er kommen af Paul Speratus 1523. Dansk ved Arvid Pedersen
1529. Aspektet troens styrke afløser reformationens lyse glæde.
Begge holder god afstand til bibeltekst og prædiken. Pontoppidan
anbefaler ikke salmen til denne dag.

Kun lysten, ikke verden, forbandes. Verden var i 1778 ikke længere
det gængse billede på det onde.
str. 7 Miar skal den vexel skee Og den Forandring skee. Formentlig
forklarende rettelse.

Vor siel er dertilfød og baaren5' blev udgangssalme til aftensang 6. s.
e. trin. og kom i stedet for Ach levende Gud!jeg bekienderfor dig af
Nicolaus Selnecker 1564, på dansk ved H.C. Sthen 1578. En salme
om syndefaldet afløser en syndsbekendelse. Forskellen er ikke stor,
men begge dele hører børnelærdommen til. Pontoppidan anbefaler
salmen til aftensang 6. s. e. trin.
Omsætninger: str. 2 Her var en adel-stand at hitte, Som himlen

Veer i korset troe og stille50 blev indgangssalme til aftensang 4. s. e.
trin., hvor epistelteksten var Rom 8,18-23 (a^ skabning sukker) og
evangeliet Luk 6,36-42 (om at dømme andre), og trådte i stedet for
Hiertelig mig nu leenges af Christoph Knoll 1599, dansk 1639. Igen er

selv har agtet skiøn, Og ey den allermindste smitte I sielens væsen,
art og kiøn, Her kunde ingen mangel være Thi Gud var hendes
lys og ære-*Her var en Adel-Stand at hitte, Som Himlens Præg og
Mærke bar, Og ey den allermindste Smitte I Sielens Art og Væsen var,
Her kunde ingen Mangel være; Thi Gud var selv dens Lyst og Ære.

de to salmer to aspekter i en vis afstand fra bibeltekst og prædiken.
Hos Freylinghausen hører salmen til septuagesima. Pontoppidan
anbefaler den til seks steder i kirkeåret, heriblandt aftensang 4. s. e.
trin.
Omsætninger: str. 6 Lad det bide, lad det brænde, Lad det koste sveed

Gennemgående rettes sjælens køn fra ”hun” til ”den”. Det største
problem for Guldberg var givetvis, at der iflg. Brorson ikke var ”den
allermindste smitte i sjælens ... køn”. Udtrykket er forekommet for
fysisk.
Str. 9 Giv atjeg dig kand elske meget, Ogføer mig i dig selv til roe Der

og damp, Er dog al vor trængsel her Ikke herligheden værd ~*Lad
det lyne, lad det brænde, Striid og see kun Røg og Damp! Vist er
aid vor Trængsel her Ikke Herligheden værd. Sproget beherskes og
mennesket sniges frem som aktør. Bide og sved synes kasserede som
kødelig-sanselige udtryk, erstattet af lyne og røg.

stinker, hvad der er mit eget, Atjeg ey hos mig selv kand boe ~*Lad
mig din Kierlighed indtage, Skienk mig i dig den sande Roe, Lad
Kiødets Gieming mig mishage, Og lad mig altiid hos dig boe\

hører til

Bort Verden, værforbandet I aid den Lyst, dig hører til.

Er Gudfor mig, saa træde. Se ovf. (epistelsalmen til 4. s. i advent og
note 15). Udgangssalme til aftensang 4. s. e. trin. i stedet for Paa Gud
alene haverjegsat min lid. Dansk 1611. Begge kommer inden for

katekismus-kategorien. Hos Freylinghausen hører salmen til på tre
andre dage i kirkeåret. Anbefales af Pontoppidan til aftensang 4. s. e.
trin.

Brorson skildrer i dels erotiske, dels lettere uhumske vendinger
forholdet til Kristus. Guldberg fører det hele ind på dydens vej, men
går glip af forlæggets farver og spændinger.
Str. 12 De bryste, som jeg til er vant, De give rette livsens kræfter, O!
gid jeg ved dem laa saa sandt ~*Det Gode, som jeg til er vant, Det
giver rette Livsens Kræfter, Det danner Hiertet høyt og sandt. Som
i Mu bede vi den Helligånd, jf. ovf., er bryster og die bandlyst fra

salmeteksterne. Ligeledes er tanken om Gud som altings leverandør
forældet. Det sande dannede menneske kan selv.

str. 14 Min herlighed og tiidsfordriv, Min skat, jeg hand i hiertet hære,
Min evig deel i dette liv-*Min herlighed og Siele-Lyst, Min Skat, jeg
kan i Hiertet bære, Og eene Sindets ædle Trøst! Det er fattigt at skulle
nøjes med sindets ædle trøst, når man kunne have faet sin evige del i
dette liv. Tidsfordriv har heller ikke været et godt ord, da man netop
søgte at effektivisere arbejdsindsatsen, så sjælelyst bedre kan gå i
spand med kravet om aktivitet.
Gud skal alting magé,x blev epistelsalme 7. s. e. trin med epistelen
Rom 6,19-23 (syndens trælle og Guds) og gik i stedet for Mit hierte,
hvi græmmer du dig af E. Alber 1557, på dansk ved Hans Thomissøn
1569. Freylinghausen bruger originalsalmen søndag efter nytår og
Lætare, altså midfaste. Pontoppidan anbefaler blandt andet salmen
til højmesse 7. s. e. trin. Begge salmer er fri af bibelteksten, men
belyser epistelen. Pontoppidans og Guldbergs versioner er helt ens.
Min siel, hvo vilde være. Se ovf. (pro exitu 2. s. e. trin. og note 47).
Pro exitu-salme 8. s. e. trin. med evangeliet Matth 7,15-21 (falske
profeter) i stedet for O HErrefrels mig og døm min sag af Hans
Sachs 1526, på dansk ved Hans Tausen cirka 1544. Begge salmer er
på afstand af bibelteksten, men belyser teksten. Hos Freylinghausen
hører den til på tre andre dage. Pontoppidan anbefaler ikke salmen
til denne dag.
Hvo vil med til himmerige?* blev udgangssalme til aftensang 8. s. e.
trin i stedet for Jeg vil mig HErren love. Det er en dansk Mariavise
fra 15. årh., revideret af Hans Thomissøn 1569. Begge salmer kan gå
som katekismussalmer. Pontoppidan anbefaler ikke salmen til denne
dag.
Omsætninger: str. 2 Gaaer det ey i pølen ned? —> Det gaaerjo til
Helved’ ned. Guldberg gør sit yderste for at følge Brorson. Dog må
pølen gøres til Helved’.
str. 5 Du maae vrie dig og vende —> Du maae krympe dig og vende. At
vride sig er et stærkt udtryk.
str. 6 Agter det dog overflødigt —► Og dog agter overflødigt. Mindre
sprogændring.
Skulde man ham mere lyde, Maeitte det en steenfortryde. —> Vil du

da din Tiende lyde, Og det evig haardtfortryde? Igen et hårdt og
præcist udtryk af Brorson, sløret en smule af Guldberg. Bortset fra,
at udtrykket med stenen, der fortryder, er forældet, kunne det vel gå
an i en moderne salmebog.
KOm, Hierte! tag dit Regne-Bræf'' blev, meget originalt, gjort til
epistelsalme 9. s. e. trin. med epistlen 1 Kor 10,6-13 (advarsel mod
afgudsofferkød) i stedet for OJEsu livsens HErre af H.C. Sthen
1589. Det er en oprindelig nytårssalme. Pontoppidan anbefaler den
til højmesse nytårsdag. Den er meget anderledes end sin forgænger,
men kaster også lys ind over epistlen uden at rumme stof fra selve
perikopen.
Omsætninger: str. 3 De mange blodig bander—* De mange stygge
Bander. Blodig rettet til styg: det fysiske kommer lidt på afstand,
str. 6 Din nytaars-dag begynder —> Din Leve-Dag begynder.
Nytårsdag til levedag: salmen kan herefter henlægges til epistelsalme
9. søndag efter trinitatis.
Ach! vidste du som gaaer i syndens Lenke ' ' blev epistelsalme 10. s. e.
trin., hvor epistelen var 1 Kor 12,2-11 (Åndens gaver) og gik i stedet
for Afdybsens nød raaberjeg til dig Martin Luther 1523, nedertysk
1525, dansk 1529. Opgør med sløve kristne har afløst den fælles
syndebyrde. Begge salmer har en vis afstand til epistelteksten.
Pontoppidan anbefaler ikke salmen til denne dag.
Mindre omsætninger i str. 6 undfange —> Naadefange; str. 7 Det
giør saa got —* Men o! hvor sødt. Begge steder erstattes udtryk for
kroppens funktioner (6) og behag (7) med mere sjælelige udtryk,
idet sødt (7) her må skulle forstås som skønt, dejligt, behageligt,
tiltalende.
Ach! himmelsøde ord. Se ovf. (epistelsalmen 5. s. e. H3k og note
25). Salmens strofe 10/9, der blev vers medens præsten går på
prædikestolen 10. s. e. trin., hvor evangeliet var Luk 19,41-48 (Jesu
gråd over Jerusalem og tempelrensningen), gik i stedet for Vil Gud,
vor HErre ei med os staae (1) afJustus Jonas. På dansk ved Hans
Thomissøn 1569. Igen ser begge salmer frit på teksten og kaster nyt
lys over den. Pontoppidan anbefaler ikke salmen til denne dap'.
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Drag ind ad dine porte’1' indgangssalme til aftensang 10. s. e. trin.,
jf. epistelen og evangeliet ovf., i stedet for Kom Gud skaber o Hellig
Aand af Rabanus Maurus 9. årh. Martin Luther 1524. Dansk
1529. Oprindelig pinsesalme. En pinsesalme afløser en anden
pinsesalme og skal da formentlig mest knytte sig til epistelen.
Hos Freylinghausen bruges salmen pinsedag og 17. s. e. trin.
Pontoppidan har ingen anbefalinger.
Omsætninger: str. 2 Din Guddoms lys og brand —> Din Guddom,
Trestermand-, Og sletforbrande hand —> Og overvinde kan. Billedet
af Gud som ødelægger, en der bør frygtes, deles ikke af Guldberg.
Det er en pinsesalme, hvor Brorson griber fra ildtungerne til
Johannes Døbers ildprædiken. Guldberg regulerer efter sin
beherskede dogmatik.
str. 7 De trette-kiere sinde At samle ogforbinde —» Aid Trette at
formeene, Og Siele atforeene. I stedet for at samle de trættekære
ønsker Guldberg trætter forbudt for at forene sjælene,
str. 8 Kand vrie dem og vende —> Dem lede kan og vende. At vride sig
er et stærkt ord jf. ovf. Guldberg koncentrerer sig om, at Gud kun
leder og (om)vender.
str. 13 Naar her er sagt god nat —» Og Verdens Lys er Nat. Det
er næppe kun et smagsspørgsmål, når Brorson bruger krasse
dagligdags begreber som ’’sige godnat” = dø. Guldberg flytter
diskret fokus til hele verdens undergang, der beskrives på en måde,
der næppe kan støde nogen.
Skal kierlighed sin prøve staae. Se ovf. (udgangssalmen til aftensang
1. s. e. trin. og note 46). Epistelsalme til 13. s. e. trin. med epistlen
Gal 3,15-22 [loven og Guds løfter) i stedet for AfAdamsfald er plat
forderv’d af Lazarus Spengler 1524, dansk ca. 1538. Den lutherske
lære afløses af et udpenslet kærlighedsbud, som næppe er Paulus’
hensigt. Pontoppidan anbefaler ikke salmen til denne dag.
Vor troe er denforvisning paa. Se ovf. (indgangssalmen til aftensang
1. s. e. påske og note 37). Indgangssalme til aftensang 13. s. e.
trin. med epistelen Gal 3,15-22 og evangeliet Luk 10,23-37 (den
barmhjertige samaritaner), i stedet for Ær«, lov ogpriis i høieste
throne af H. P. Resen, Det er et spørgsmål om troskoncentrationen
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ikke er bedre til evangeliet, end den trinitariske lovsang. Til epistlen
derimod forholder det sig omvendt. Blandt 8 anbefalinger nævner
Pontoppidan også aftensang 13. s. e. trin.
Brydfrem, mit hiertes trang at lindre. Se ovf. (epistelsalmen 3. s. i
advent og note 14). Pro exitu-salme 14. s. e. trin. med evangeliet Luk
17,11-19 (de ti spedalske) i stedet for HErreJEsu Christ! Min Frelser
du est af H. C. Sthen 1588. Det ser ud til at aspektet på evangeliet
dermed skifter fra objektivisme til subjektivisme. Pontoppidan
anbefaler ikke salmen hertil.
Saa skal da mammon vige'1 blev epistelsalme 15. s. e. trin. med
epistlen Gal 5,25-6,10 (Kristi lov) i stedet for den anonyme O
menneske! vilt du betenke. Den lutherske belæring kompliceres af
Brorsons udfald mod de dårlige kristne. Pontoppidan anbefaler
salmen til højmesse 15. s. e. trin.
Omsætninger: str. 3 Og give sig hen i Den haarde verdens plage, At
ofre sine dage Til evigslaverie ~*Skal vi os give i Den haarde Verdens
Plage, og ofre vore Dage Til evigt Slaverie? Her gør Guldberg
undtagelsesvis første person af tredje person og prioriterer den
personlige tilegnelse højt.
str. 6 Er verden dig saa skien, Og himlen dig saa liden, Saa tag til
takke siden Med helvede til løn~*Ney! hvis du Himmerig Mod Verdens
Lyst ey agter, Da viid: hvad du foragter, Skal evig nægtes dig. En
større omsætning grundet i, at verden ikke anses for helt forbandet,
men alene verdens lyst. Glosen Helvede fjernes og hele retorikken
satser på et princip om løn-som-forskyldt.
str. 7 Dermed er sagen klar, Som hykleren er van, Paa mammon kun
at haabe, Paa Gud sig dog beraabe, Det gaaer umuelig an~* Thi saa
er Sagen klar: Hver Hykler dette kan; AfMammon alting haabe, Paa
Gud sig dog beraabe; Men gaaer vel dette an? Igen forsøger Guldberg
en mere elegant stil, og ikke Brorsons djærvhed. Vigtigst er vel, at
Brorsons Det går umulig an ændres til et spørgsmål: Men går vel
dette an? Vi appellerer til den oplyste og dannede kirkegænger.
Str. 8 Men er dig verden stor, Og skien i dine tanker-*Men er dig
Verden stor Og alt i dine Tanker. Verdens skønhed er ikke noget
negativt hos Guldberg. Verden er ikke forbandet, men på godt og

ondt.
str. g / ret oplyste sinde, SomJEsnm har udvalt, Som kiende, søge,
finde I Eders JEsu alt, Forsmaaer, som støv og sand Al verdens gods og
evne, Som ey er værd at nævne Mod eders herre-stand ~*Ney! Fred og
Roe I vinde, Som Jesum har udvalgt, Som kiende, søge, finde I eders
Jesu alt; I bygge ey paa Sand, Thi verdens Gods og Evne Er ikke værd
at nævne Mod eders Herre Stand. Brorsons brug af oplyst har måske
en falsk klang for Guldberg. I hvert fald harforsmår som støv og sand

været for farverig for Guldberg, der igen kommer tæt på den anden
grøft med / bygge ej på sand. For Guldberg står det ikke helt galt til,
alverdens gods og evne skal ikke mere forsmås som støv og sand,
men de gode oplyste borgere bygger ikke på sand, og så betyder de
to sidste næsten ikke forandrede linjer ikke, at verden er kassabel,
men at den trods alt ikke kan måle sig med frelsens stand,
str. 10 Thi har I Gud til Fader, Hvad er at lide paa, Saa glædes kun
og lader Al verdens kummer gaae, Hvad skal u-nyttig sorg-^Naar
/ har den til Fader, som er at lide paa, Og eders Kald ey lader Som
dovne ledig staae: Hvad da unyttig Sorg Brorson har glæden der

fordriver al kummer, Guldberg har kaldet, der fordriver lediggang,
frelsen i de borgerlige værdier.
str. 11 Da er det meer end meget Da sagen erforklar-* Hvad er
dog dette meget?Jo Sagen erfor klar. Her undgår Guldberg et
pleonastisk udtryk (mer end meget). Til gengæld bliverforklar
(oplyst, belyst) tilfor klar - klar til overmål.
str. 12 Komfrisk Ifromme hierter~* Kom da Ifromme Hierter. F risk
er helt tydeligt gjort tvivlsomt af sine bibetydninger.
Eet er nødigt, dette eene’* blev indsat som en anden mulig

epistelsalme 15. s. e. trin. med samme epistel, som ovf. Den træder
også i stedet for den anonyme O menneske! vilt du betenke. Kristi
lov far en kraftig undertone af Marta og Maria, som blev dagens 2.
tekstrække-evangelium i 1885. Pontoppidan må have haft lignende
tanker, for mellem syv anbefalinger finder vi højmesse 15. s. e. trin.,
medens Freylinghausen bruger salmen på juledag.
Omsætninger: str. 1 Skiønt det synesfint og slet-* For en Siel den
findes slet. Med slet mener Brorson ’’jævn, glat”, Guldberg mener
’’dårlig”. Det er et påfaldende betydningsskred.

str. 3 hierterødder ~* Troes Rødder. Igen et indgreb mod Brorsons
fysiske billeder. Søgte denne ene skat ~* Heftede til denne Skat.
Guldberg ændrer følelsesbetonet søgen til afklaret hæftning, og
bevægelse til stilstand; sødhed ~* Godhed. ”Sød” er øjensynlig ved at
ændre betydning, så det ikke uden videre kan betyde skønt, dejligt,
behageligt, tiltalende.
str. 4 Saa viljeg dog efter dig løbe og rende ~* Saa skal du dog blive
tnit Maal og min Ende. Guldberg ændrer igen følelse til tanke, hvad
der pudsigt nok giver den forskel, at Brorson henviser til selve løbet,
men Guldberg til målet.
str. 5 Din viisdom hand søge og liflig undfange ~* Din Viisdom kan
søge ogJVaade erlange. Her opnås nåden, snarere end at visdom
undfanges i liflighed. Visdommen bliver endvidere midlet til at opnå
nåden, hvis ”og” skal forstås konsekutivt.
str. g (Sjælen) Hun erført afhendes Hyrde -* Den erført ud afsin
Hyrde. Som ovf. rettes ”hun” om sjælen konsekvent til ”den”.
Hvor got er det i JEsu armf9. Brorson: Hvad er det got, i JEsu arme.

Denne salme indførtes som endnu en mulig epistelsalme 15. s. e. trin.
og træder også i stedet for den anonyme O menneske! vilt du betenke.
Her er det luthersk mod luthersk. Kristi lov opfyldes ved Jesu
mellemkomst. Anbefalet af Pontoppidan til højmesse 15. s. e. trin.
Omsætninger: str. 4 At vi maae skamme os ihiel~* O! skam dig dog
bekymret Siel! Som tidligere udglattes et af Brorsons stærke udtryk.
Min Fader, fød mig til dit billede at bære60 blev indgangssalme til
aftensang 16. s. e. trin. med epistelen Ef3,13-21 (Bøn for menigheden
om styrke og indsigt) og evangeliet Luk 7,11-17 (enkens søn fra Nain),
i stedet for O Gud efter dig migforlænger H. C. Sthen 1589. Begge

salmer passer bedst til epistelen og er ganske enige om, hvorfra
styrke og indsigt nødvendigvis må komme. Freylinghausen bruger
originalsalmen Misericordia, dvs. 2. s. e. påske, 3. pinsedag, trinitatis
og 24. s. e. trinitatis. Af seks anbefalinger nævner Pontoppidan også
aftensang 16. s. e. trin.
Omsætninger: str. 13 Lad mig dit kys dogfaae Og deylig brude
smykkes, Atjeg i dine saar mig speyle kand med lyst ~* Lad mig din

Aand dogfaae til deylig Brude-Smykke! Saa skal jeg see din Dag
med reene Aanders Lyst! Brorsons inderlighed med fysiske billeder
ændres til ånd og renhed.
Forsøger eder selv, om li troen ereM blev epistelsalme til 18. s. e. trin.
med epistelen i Kor 1,4-8 (Tak for Guds nådegave til menigheden) og
trådte i stedet (or AfAdams fald er platforderv’d af Lazarus Spengler
1524, dansk ca. 1538. Trostesten indføres i stedet for ren trinitarisk
jubel. Takken og nåden er blevet afløst af noget mere aggressivt.
Pontoppidan har syv anbefalinger, deraf højmesse 18. s. e. trin.
Omsætninger: str. 3 I Jesu kand den faae meer end den har behov,
Den bliverfuld, dog alt til HErrens priis og lof~* I Jesu kan den
faae alt, hvad den ønsker sig, Hans Gunst opholder den, og giør den
seyerriig. Rent bortset fra, at Guldberg må have set, at ’’fuld” kunne
misforstås, kæmper han også en lille strid mod den guddommelige
mangel på rationalitet (”meer end den har behov”).
Kommer, hvo vil viisdom leere62 blev udgangssalme til aftensang 20.
s. e. trin og trådte i stedet for O Gud! vi takke og love dig af N. Boie
1538. Instruks i ret kristenpraksis træder i stedet for glæden over
Guds gaver. Mellem fem af Pontoppidans anbefalinger Huder man
aftensang 20. s. e. trin. Helt ens hos Pontoppidan og Guldberg.
Jeggaaer ifare, hvorjeg gaaer33 kom med som epistelsalme 21. s. e.
trin. med epistelen Ef 6,10-17 (Gudsfulde rustning) og gik i stedet
for Fromme Christne haver etfrit mod afj. Giga 1561. Dansk ved C.
A. Erickssøn 1645. Fortrøstningen i Guds fulde rustning synes afløst
af udmaling af grundlæggende risici. Blandt tre anbefalinger har
Pontoppidan også højmesse 21. s. e. trin. Helt ens hos Pontoppidan
og Guldberg.
Du hiertensfrydfor rene sinde64 blev sat ind som epistelsalme 26.
s. e. trin. med epistelen 1 Tess 5,12-23 (Formaninger) i stedet for
Kommer til mig, sagde Guds Søn af Georg Griienwald. På dansk
ved Hans Thomissøn 1569. Objektivismen afløses affonnanende
subjektivisme. Pontoppidan anbefaler intet.
Onisætninper: str. 1 Du hiertens frvd for rene sinde, Udvalte, kydske
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jomfru-frugt, Som vil med alle digforbinde-* Du høye Frydfor reene
Siele, Ogfor din Stamme salig Frugt Som vil til alle dig meddeele.
Typisk ændring bort fra Brorsons fysiske billeder hen mod noget
som ikke vil vække anstød i en dannet verden.
str. 2 Som stod i baadefryd og smerte I kierlighedens brand til
dig~*Jegføler baade Fryd og Smerte I Kierligheds Attraae til dig. Her
har Brorsons sprog været så acceptabelt, at kun brand behøvede at
blive til attrå. En meget mild omsætning.
str. 5 Ey an med magt og kraftens Aand~*Ey an med Magt og
Kraftens Haand. Ændringen er så beskeden, at den kan være en
afskrivningsfejl.
str. 6 End mask og rodden pølevand^*End vel vant Mund det raadne
Vand. Det er igen Brorsons stærke billeder fra virkelighedens verden,
’’mask”: se ovf., udtrykt i et ligefremt sprog, der er blevet ændret.
Afsluttende bemærkninger

Gennemgående må man sige, at de nyvalgte salmer bevæger sig en
anelse væk fra dc bibeltekster, de har skullet lyde sammen med. Til
gengæld er der sket en indholdsmæssig drejning mod det subjektive,
selvransagende, irettesættende. Liturgisk er de sungne led blevet
selvstændiggjort en smule og adskilt let fra mere pædagogiske dele
af gudstjenesten, som har eksisteret siden reformationen og ikke blot
for det gode, især ikke for liturgien.
Udeladelser og ændringer synes gennemgående ikke at have haft
nogen betydning for liturgien, men har været stedet, hvor Guldbergs
og Harboes supranaturalistiske teologi med tilhørende filososfiske,
etiske og æstetiske anskuelser er indført i gudstjenesten og lagt
i munden på den syngende menighed, der blot skulle udfylde
messens sungne led. Til den ende er Brorsons tekser blevet
rippet for farverige og stærke formuleringer og forvandlet til noget
langt blegere. Fritænkernes og deisternes ’’naturlige religion”
tilsat en overbygning af Gud i Kristus og således afsluttet som
supranaturalisme.

Forkortelser:
jf.: jævnfør,
ovf: ovenfor,
str.: strofe,
årh.: århundrede.
e.: efter.
I I'jk: helligtrekonger, epifani.
s.: søndag,
trin.: trinitatis.
Freylinghausen: Johann Anastasius Freylinghausen: Geist-reiches
Gesang-Buch (1704,2. del 1714).
Schrader: Johann Hermann Schrader: Vollståndiges Gesangbuch
1731. „Tøndersalmebogen“.
TrK.- Troens rare Klenodie 1739.
P: Pontoppidan = Den Nye Psalme-Bog. 1740.
G: Guldberg = Psalme-Bog eller En Samling afgamle og nye
Psalmer. 1778.
EkP: Evangelisk-kristelig Psalmebog 1798.
EkPT: Tillag til den evangelisk-christelige Psalmebog 1845.
DDS: Den Danske Salmebog (1953 og 2002).
DDS02: Den Danske Salmebog 2002.
Ps: Salmernes Bog.
Es: Esajas’ Bog.
Matth: Matthæusevangeliet.
Mark: Markusevangeliet.
Luk: Lukasevangeliet.
Joh: Johannesevangeliet.
ApG: Aposdenes Gerninger.
Rom: Paulus’ Brev til Romerne.
1 Kor: Paulus’ Første Brev til Korintherne.
2 Kor: Paulus’ Andet Brev til Korintherne.
Gal: Paulus’ Brev til Galaterne.
Ef: Paulus’ Brev til Efeserne.
Fil: Paulus’ Brev til Filipperne.

1 Tess: Paulus’ Første Brev til Thessalonikerne.
1 Joh: Johannes’ Første Brev.

Noter:
1
Psalme-Bog eller En Samling af gamle og nye Psalmer. 1778.
’’Guldbergs salmebog”, ’’Guldberg”, ”G”.
2
Den forordnede Nye Kirke-Psalme-Bog. 1699. ’’Kingos
salmebog”.
3
Danmarks Og Norgis Kirke-Ritual. 1685.
4
Den latinske messes sungne led, der var ens kirkeåret igennem.
5
Den latinske messes sungne led, der varierede.
6
GRADVAL. En Almindelig Sangbog. 1573.
7
Hvilke helligdage, det drejede sig om, kan ses i Haandbog i den
danske Kirkeret udgivet... af Henning Matzen ogjohannes Timm 1891,
395f
8
Den Nye Psalme-Bog. 1740. ’’Pontoppidans salmebog”,
’’Pontoppidan”, ”P”. Således opkaldt efter udgiveren Erik Pontoppidan
(1698-1764).
9
Se note 40.
10
Nogle Advents-Psalmer, tillige med et Tillæg til de forhen
udgifne Jule-Psalmer gud til ære og Hans Kircke til opmuntring
sammenskrevne af H. A. B. Tunderne Hosz Clausz Kieszbuy og findes hos
hannem tilkiøbs 1733. Indhold: 4 adventssalmer, ajulesalmer, 3 nytårssalmer,
2 helligtrekongerssalmer, 1 kyndelmissesalme, 1 Mariæ bebudelsessalme.
TrK nr. 4.10 strofer. Afsnit: Troens Fryde-Fest. Advents-Psalmer. Ingen
væsendige ændringer. Gendigtning efter Paul Gerhardt (Vie soli ich dich
empfangen. (Findes hos Freylinghausen og Schrader). Salmebøger:
P nr. 7,10 strofer. G nr. 50,10 strofer. Melodiangivelse: TrK Hiertelig mig nu
længes eller Jeg vil nu HErren love. P Hiertelig mig nu længes. G Hiertelig
mig nu længes.
Tekstvarianter TrK-Pontoppidan: 8 ' TrK: Ney, JEsus vil tildekke P: Ney
JEsus til vil dække 87 TrK: At dampe deres vaade P: Vil dampe deres vaade.
P: Afsnit Om Christi Tilkommelse i Kiødet eller Advents-Sange.
11
Danmarks og Norges Kirckers Forordnede Psalme-Bog.
Vinter-Parten. Efter sær Kongel. Befalning, af Salig D. Morten Luthers,
saa og andre Gudfrygtige Lærde Mænds Sange og gamle Kirke-Psalmer
sammendragen, og med en stoor Deel til Højtiderne, Søndagene og Fasten
igiennem forbedret af Thomas Kingo, D. Biskop udi Fyen (Vinter-Parten)
1689.
12
Den danske Psalmebog, met mange Christelige Psalmer,

Ordentlig tilsammenset, formeret og forbedret. Aff Hans Thomissøn 1569.
’’Hans Thomissøns salmebog”. Facsimileudgaver ved Det danske Sprog- og
Litteraturselskab 1933 og ved Samfundet Dansk Kirkesang 1968.
13
Nogle Psalmer om Troens Frugt forferdigede af H. A. B. Tryckt i
Aar 1734 og findes til kiøbs hos Hans Christian Kiesbuy i Tunder. Indhold:
42 salmer (TrK nr. 150-191). TrK: nr. 152.19 strofer. Afsnit: Troens Frugt.
Om en hellig Frygt for Gud. Str. io! Saa^Som. Ellers: Ingen væsentlige
ændringer. Gendigtning efter J H Schrader HErr du bist wiirdig preisz und
mhm (Findes hos Schrader).
P nr. 228,19 strofer. G nr. 55,15 strofer. Melodiangivelse: TrK Alleneste Gud
i himmerig. P Alleneste Gud i himmerig. G Alleeneste gud i Himmerig.
64 TrK: De! kande kind P: Det kolde kiød S2 TrK: folkes P: folkets il1 TrK:
Hun leerer os P: Den lærer os.
P: Afsnit Om den sande og falske Christendom.
14
1734- Hefte uden titelblad og årstal. Indhold: 12 salmer under
overkrifterne Om JEsu Navne, Embeder og Ståender, Om Guds Kald, Om
Oplyysningen (TrK nr. 92-l03).TrK: nr. 102.10 strofer. Troens Grund. Om
Oplysningen. 84 dog noget rettes til din balsom. Ellers: Ingen væsentlige
ændringer. Gendigtet efter L A Gotter Erquicke mich, du Heyl der siinder.
(Findes hos Schrader).
P nr. 289,10 strofer G nr. 64,10 strofer. EkpT. Melodiangivelse: TrK Hvo
ikkun lader HErren raade. P Vaag op, og slaae paa. G Vaag op og slaae paa
dine Strænge!
46 TrK: Som satans vælde giør til skamme P: Som satans volde gier
tilskamme.
P: Afsnit Om Oplysningen og den sande Christi Kundskab.
15
tySS- Nogle Psalmer Om Troens Grund. (Den anden Deel.)
Udgivne af H. A. B. Tønder, Trykt udi Wæysenhuset, og paa dets forlag, af
Herman Henrich Rotmer, 1735. Indhold: 24 salmer (TrK nr. 105-128). TrK:
nr. 125.15 strofer. Troens Grund. Om Retfærdiggiørelsen. Ingen væsentlige
ændringer. Gendigtning efter Paul Gerhardt 1st GOttfur mich, so trete gleich
alles wider mich. (Findes hos Freylinghausen og Schrader). Basis i Rom
8,31-34. P: nr. 440,15 strofer. G: nr. 69,15 strofer. Melodiangivelse: TrK
Hiertelig mig nu. P Hiertelig mig nu længes. G Hiertelig mig nu længes.
P: Afsnit Om aandelig Frimodighed og Glæde i Gud.
16
1734- Nogle Psalmer om Troens Frugt jf. ovf. note 13 (TrK nr.
150-191). TrK: nr. 160. 8 strofer. Troens Frugt. 61 Dog
Dig. I øvrigt ingen
væsendige ændringer. Om Kierlighed til Gud. Gendigtning efter JC Zieglers
MitJEsu fang’ich an, mitJEsu will ich enden (Findes hos Schrader).
P nr. 370,8 strofer. G nr. 72, 8 strofer. EkPT. Melodiangivelse: TrK O Gud!

du fromme Gud. P O! Gott, du frommer. G O Gud! du fromme Gud.
1’ TrK Og intet uden ham udi mit hierte boer. P Og intet uden hand udi mit
hierte boer. 3® TrK Med JEsu tænkerjeg i graven glad at gaae,/Hvad skader
mig, naarjegkunJEsum have maa? P Med JEsu jeg enga ng ganer til mit
hvile-sted, /Det erjo ey at doe, naar livetfølges med. 6,r TrK Ach! tag det offer
an, endskiønt det er kun slet,/Og lad din ville skee, saa gaaer det altid ret. P
Forsmaae dit offer ey, lad mig dog være din,/Giør med mig hvad du vil, din
villie er min.
P: Afsnit Om kierlig Længsel og Begierlighed efter Gud.
17
1732. Nogle Jule-Psalmer, GUD til Ære og Christne-Siæle, i sær
siin elskelige Meenighed til Opmuntring Til den forestaaende Glædelige
Jule-Fest Eenfoldig og i Hast sammenskrevne Af H. A. B. Tundern,
Hosz Clausz Kieszbuy og findes hos hannem Tilkiø(b)s 1732. Indhold:
7 julesalmer, 2 nytårssalmer, 1 påskesalme. (TrK nr. 5-11,18-19 °g 53)TrK: nr. 6.7 strofer. Troens Fryde-Fest. Jule-Psalmer. Ændringer: jf. nedf.
Originalsalme. Luk 2,14. P: nr. 20,7 strofer. G: nr. 75,7 strofer. EkPT
Teksten hos både P og G i str. 6b baseres på Brorsons original ffa Nogle
Jule-Psalmer. Brorson omdigtede imidlertid 6b, da han lagde str. 7 til i TrK,
så det kom til at lyde som DDS-versionen. Pontoppidan var altså orienteret
om str. 7, men ikke om at str. 6 blev omredigeret. Pontoppidan i str. f: den
lyst er uden lige. Brorson: Den fryd har ingen lige, således også DDS02.
Melodiangivelse: TrK Et lidet barn saa lystelig. P Et lidet barn saa. G Et lidet
Barn saa lysteligt.
l2 TrK bør P (= Nogle Jule-Psalmer) Tør 67lr Nogle Jule-Psalmer At dend
hand bedre lyde,/Saa Kaarset selv, naar JEsus vil,/Maa ogsaa hielpe Siælen
til/Med Psalmer ad udbryde TrK At den kan bedre klinge,/Og knuste hierter
føle bedst,/Hvad denne storefryde-fest/For glæde har at bringe. P At den hand
bedre lyde,/Saa korset selv, naar JEsus vil,/Maa ogsaa hielpe sielen til,/Med
psalmer at udbryde, f Se ovf. ~f TrK/>g vil herfra V jeg gaaer herfra.
P: Afsnit Om Christi Fødsel eller Jule-Sange
18
1732. Nogle Jule-Psalmer jf. note 17 (TrK nr. 5-11,18-19 og 53).
TrK: nr. 8. 8 strofer. Troens Fryde-Fest. Jule-Psalmer. Ingen væsentlige
ændringer. Originalsalme. P: nr. 21,8 strofer. G: nr. 77,8 strofer. EkPT.
Melodiangivelse: TrK Nu vel an vær frisk til mode. P Nu vel an, vær frisk til.
G Nu vel an! vær frisk til Mode.
P: Afsnit Om Christi Fødsel eller Jule-Sange.
19
1733. Nogle Advents-Psalmerjf. note 10 (TrK nr. 1-4,12-16,
20-22 og 42). TrK: nr. 13.5 strofer. Troens Fryde-Fest. Jule-Psalmer.
Ingen væsentlige ændringer. J D Herrenschmidt Das JEsuIein kan keine
herberg’finden. (Schrader). P: nr. 19,5 strofer. G: nr. 78,5 strofer. ET.
Melodiangivelse: TrK Hand smelter hen. P Hand smelter hen. G Ingen.

i1 Nogle Advents-Psalmer nogen TrK noget P nogen. TrK afslangens bidske
tand P som kom afslangens tand. 5“ TrK Og hvad vi er og har, til evig offer
givet P Og hvad vi har, til tak, og evig offer givet.
P: Afsnit Om Christi Fødsel, eller Jule-Sange.
20
1735- Nogle Psalmer Om Troens Grund. (Den anden Deel.)
jf. note 15 (TrK nr. 105-128). TrK: nr. 127.3 strofer. Troens Grund. Om
Retfærdiggiørelsen. Ingen væsentlige ændringer. Originalsalme. Rom 8,3334. P: nr. 345,3 strofer. G: nr. 87,3 strofer. Melodiangivelse: TrKJEsu du
min Glæde. P JEsu, meine Freude. G Jesu! Du min Glæde.
l5 TrK Men tilJEsum render P OgtilJEsum vender.
P: Afsnit Om aandelig Kamp og Seyer.
21
1733- Nogle Advents-Psalmer jf. note 10 (TrK nr. 1-4,12-16,
20-22 og 42). TrK: nr. 15. 9 strofer. Troens Fryde-Fest. Nyt-Aars-Psalmer.
Ingen væsentlige ændringer. Gendigtet efter L. Laurenti Wer sich im geist
beschneielet. (Freylinghausen + Schrader). Luk 2,21. P: nr. 26,9 strofer. G:
nr. 92,9 strofer. Melodiangivelse: TrK Guds godhed ville vi prise. P Guds
godhed ville vi. G Guds Godhed ville vi prise.
Is TrK: Og korsets orden ind. P: I korsets orden ind. 3'’ TrK: Det stene-haarde
hierte P: Dit stene-haarde hierte.
P: Afsnit Nyt-Aars-Psalmer.
22
1734- Nogle Psalmer om Troens Frugt jf. note 13 (TrK nr. 150191). TrK: nr. 181. 6 strofer. Troens Frugt. Om Hiertets Overladenhed og
Hengivenhed. Ingen væsentlige ændringer. Gendigtning efter G. Schmolkes
Bist du, seelel noch betriibt. (Schrader). P: nr. 415,6 strofer. G: nr. 112,6
strofer. EkP 311. Melodiangivelse: TrK: ingen (Nogle Psalmer har: Jesus
meine Zuversicht). PJEsu, meine Zuversicht. GJesus han er Syndres Ven.
P: Afsnit Om taalmodig Overladelse i Guds Villie.
23
1734- Nogle Psalmer om Troens Frugt jf. note 13 (TrK nr.
150-191). TrK: nr. 187.17 strofer. Troens Frugt. Om den almindelige og
broderlige Kierlighed. Ingen væsentlige ændringer. Originalsalme. P: nr.
386,17 strofer. G: nr. 118,15 strofer. Melodiangivelse: TrK Jeg løfter høyt op
øyne mine. P Fader vor udi himmerig. G Fader vor udi Himmerig.
TrKs hun om verden(s ørk) modsvares af Ps den 36 TrK: Blant P: /11' TrK:
Veyvise den P: Veyvise dem 15' TrK: vor daabes eed P: vor daabesfred.
P: Afsnit Om Kierlighed til Næsten.
24
1734- Nogle Psalmer om Troens Frugt jf. note 13 (TrK nr.
150-191). TrK: nr. 173.14 strofer. Troens Frugt. Om Taalmodighed.
Ingen væsentlige ændringer. Paul Gerhardt Geduld ist euch von nbthen.
(Freylinghausen + Schrader). P: nr. 419,14 strofer. G: nr. 119,13 strofer.
Melodiangivelse: TrK Fra Gud vil jeg ey vige. P Guds godhed ville vi prise.
G Guds Godhed ville vi prise.

23 TrK Hun veed sig ey at skikke P Det veed sigey at skikke. 6 TrK
tålmodigheden hun P tålmodigheden den. il * / det, hvad hiertet trænger P
Alt det, hvad hiertet trænger.
P: Afsnit Om taalmodig Overladelse i Guds Villie.
25
1734- Hefte uden titelblad og årstal. Indhold: 12 salmer under
overkrifterne Om JEsu Navne, Embeder og Ståender, Om Guds Kald, Om
Oplyysningen (TrK nr. 92-103). TrK: nr. 100.10 strofer. Troens Grund. Om
GUds Kald. Kun mindre sproglige ændringer. Gendigtet efter L. Laurenti O
siisses gnaden-wort. (Schrader). Basis: Missionsbefalingen efter Markus (Mk
16,15-18). P: nr. 190,10 strofer. G: nr. 127,9 strofer. Melodiangivelse: TrK O
GUd! du fromme GUd. P O! Gud, du fromme Gud! G O Gud! du fromme
Gud.
5'’: TrK og P Men
P: Afsnit Om Guds Ord og Kald.
26
1735- Nogle Psalmer Om Troens Grund. (Den anden Deel.)
jf. note 15 (TrK nr. 105-128). TrK: nr. 108.10 strofer. Troens Grund. Om
Omvendelsen. fJ: Betænk dit eget gavn-* Betænk din evig gavn. I øvrigt
ingen væsentlige ændringer. Gendigtning efter (anonym) Heut’ist der tag
des heyls (Schrader). Hebr 3,13.15. P: nr. 275,10 strofer. G: nr. 141,10 strofer.
Melodiangivelse: TrK O GUd! Du fromme GUd. P O! GUD, du fromme. G
O Gud! du fromme Gud.
102 TrK Hun maatte nok betænkes P Den maatte nok betænkes
P: Afsnit Om den Bodfærdige Synders Poenitentse.
27
Her har redaktionen elegant udskiftet den hidtidige ordlyd i str. 3
Du sode Aand skienck osforvist/eit vi maa Dricke afdit Kierlighedsens Bryst
med Du søde Aand! Gyd i vort Bryst Jesu Kierlighed og Ordets ædle Lyst.
28
1734- Nogle Psalmer om Troens Frugtjf. note 13 (TrK nr. 150-191)
TrK: nr. 150.11 strofer. Troens Frugt. Daglig Prøve om et helligt Levned.
Ingen væsentlige ændringer. Originalsalme.
P: nr. 310 11 strofer. G: nr. 144 11 strofer. Melodiangivelse: TrK Jeg beder
dig, min HErre. P Jeg beder dig, min HErre. GJeg beder dig, min Herre og
Gud.
4' TrK Som sorte helved-trolde P Som saar og død forvolde.
P: Afsnit Om Troens Sande Frugt i et gudeligt Levnet.
29
1735. Nogle Psalmer Om Troens Grund. (Den anden Deel.)
jf. note 15 (TrK nr. 105-128). TrK: nr. 120. 10 strofer. Troens Grund. Om
Troens Egenskab. Ingen væsentlige ændringer. Gendigtning afj A Rothe
Ich håbe nun den grundgefunden, der meinen ancker ewig halt. (Schrader).
P: nr. 299,10 strofer. G: nr. 153,10 strofer. Melodiangivelse: TrK Hvo kun
vor GUd vil lade raade. P Vaag op, og slaae paa. G Vaag op og slaae paa dine
Strænge.
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g2 TrK Der afforbarmelse erJuld P Afviisdom er hans eyefidd. 91 TRK Saa
er hand naadig, troe og huld P Saa er hans hierte tro og huld.
P: Afsnit Om den sande Troe.
30
1734- Hefte uden titelblad og årstal. Indhold: 8 salmer under
overskrifterne Om Skabelsen, Om Guds Forsyn og Regiering (TrK nr. 7784). TrK: nr. 84.20 strofer. Troens Grund. Om Guds Forsyn og Regiering.
l7:alleDage
lede, drage. 13'’ lasters / lysters. Orig.: hist zu .sunden.
Gendigtning efter J H Schraders Wie unerforschlich sind o GOW. wie
wunder-voll die wege. (Schrader). P: nr. 178,20 strofer. G: nr. 162,15 strofer.
EkPT. Melodiangivelse: TrKJeg raaber til dig o HErre Christ. PJeg raaber
til dig, o! G Jeg raaber til dig, o Herre Christ!
l6 TrK gange P bære. i81 TrK Og altid med dem gaae/I alle deres dage. P Og
altid med dem staae, Helst naar defindes svage, f TrK Saa stærk i Gud
bekrige P Ved Aanden saa bekrige.
P: Afsnit Om Skabelsen, Opholdelsen og Guds Forsiun.
31
1734- Hefte uden titelblad og årstal. Indhold: 12 salmer under
overkrifterne Om JEsu Navne, Embeder og Ståender, Om Guds Kald,
Om Oplyysningen (TrK nr. 92-103). TrK: nr. 92.4 strofer. Troens Grund.
Om JEsu Navne, Embeder og Stænder. Ingen væsentlige ændringer.
Gendigtning efter J Neander Grosser Prophete! mein hertze begehret.
(Freylinghausen + Schrader).
P: nr. 34,4 strofer. G: nr. 177,4 strofer. Melodiangivelse: TrK JEsu giv seyer
eller Sorrig og glæde de vandre tilhobe. P JEsu, giv seyer. G Ingen.
P: Afsnit Om JEsu Navne og Embeder.
32
1735. Nogle Paszions-Psalmer, Udgivne af H. A. B. (Det andet
Oplag.) Nøjere igiennemseet og formeeret. Tønder, Trykt udi VaysenHuset, og paa dets Forlag, af Herman Henrich Rotmer. 1735. Indhold: 15
salmer (TrK nr. 27-41) samt Tillæg af Tvende Psalmer Om Christi Død
og Begravelse, sammenskrefne af T. H. (TrK nr. 277-78). TrK: nr. 39.5
strofer. Troens Fryde-Fest. Passions-Psalmer. Ingen væsentlige ændringer.
Gendigtning efter Paul Gerhardts Sey mir tausendmal gegriisset. (Schrader).
P: nr. 67,5 strofer. G: nr. 419,5 strofer. Melodiangivelse: TrK Som en Hiort
med ... P Som en hiort med tørst. G Jesu! dine dybe Vunder.
P: Afsnit Om JEsu Lidelse og Død, eller Passions-Psalmer.
33
1734. Nogle Psalmer om Troens Frugt jf. note 13 (TrK nr. 150191). TrK: nr. 175.13 strofer. Troens Frugt. Om Hiertets Opofrelse til Gud.
Ingen væsentlige ændringer. Gendigtning efter H Elmenhorst Du schenckest
mirdich selbst (Schrader). P: nr. 428,13 strofer. G: nr. 183,11 strofer. Melodi
angivelse: TrK O Gud! du fromme Gud. P O! GOtt, du frommer. G O Gud!
du fromme Gud.
o * TrK: fxldfv P: frxdft' a ~
'.el-vand P: Dit sode himmel-
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vand 10' TrK: Kun du, Immanuel'. P: Kun da Immanuel! 132 TrK: Min
manna! P: Mit manna.
P: Afsnit Om taalmodig overladelse i Guds Villie.
34
1735. Nogle Paszions-Psalmer jf. note 32 (TrK nr. 277-78). TrK:
nr. 30.10 strofer. Troens Fryde-Fest. Passions-Psalmer. Ingen væsentlige
ændringer. Gendigtning efter Paul Gerhardts Ein lammlein geht und tragt
die schuld. (Freylinghausen + Schrader). Forbedrer en tynd gendigtning,
forfatter ukendt, der var optaget i Ægidius’ salmebog 1717. Joh 1,29. P: nr.
63,10 strofer. G: nr. 421,10 strofer. Melodiangivelse: TrK Et lidet Barn saa
lystelig. P Et lidet barn saa. G Et lidet Barn saa lysteligt.
910 G: dit blod TrK: hans blod P: hans kors (men hans blod i to1).
P: Afsnit Om JEsu Lidelse og Død eller Passions Psalmer.
35
1735- Nogle Paszions-Psalmer jf. note 32 (TrK nr. 27-41) samt
Tillæg af Tvende Psalmer Om Christi Død og Begravelse, sammenskrefne af
T. H. (TrK nr. 277-78). TrK: nr. 31.10 strofer. Troens Fryde-Fest. PassionsPsalmer. Ingen væsentlige ændringer. Gendigtning efter H. Helds JTwk.'
meiner seelen licht. (Schrader). P: nr. 64,10 strofer. G: nr. 410,10 strofer.
Melodiangivelse: TrK Sving dig op mod Himlens ... P Christus, der uns
selig. G Ingen.
8 * TrK Maatte straxen qvæges ved P Den du strax maae qvæges ved g7 TrK
dievies P dievlens.
P: Afsnit Om JEsu Lidelse og Død, eller Passions-Psalmer.
36
1735. Nogle Paszions-Psalmerjf. note 32 (TrK nr. 27-41) samt
Tillæg af Tvende Psalmer Om Christi Død og Begravelse, sammenskrefne af
T. H. (TrK nr. 277-78). TrK: nr. 37.16 strofer. Troens fryde-Fest. PassionsPsalmer. Ingen væsentlige ændringer. Gendigtning efter Paul Gerhardts O
Well! sieh hier dein leben. (Freylinghausen + Schrader). P: nr. 66 16 strofer.
G: nr. 424 16 strofer. Melodiangivelse: TrK Nu hviler Mark og Enge. P Nu
hviler mark og enge. G O Gud! efter dig mig forlænger.
P: Afsnit Om JEsu Lidelse og Død, eller Passions Psalmer.
37
1734- Nogle Paaske-Psalmer Gud til Ære og hans Kircke til
opmuntring sammenskrevne af H. A. B. Tundern, Hosz Clausz Kieszbuy
og findes hosz hannem til kiøbs 1734. Indhold: 8 salmer. (TrK nr. 45-52).
TrK: nr. 45.5 strofer. Troens Fryde-Fest. Paaske-Psalmer. Ingen væsentlige
ændringer. Originalsalme. P: nr. 109,5 strofer. G: nr. 192,5 strofer.
Melodiangivelse: TrK Af høyheden oprunden er. P Af høyheden oprunden.
G Af Høyheden oprunden er.
P: Afsnit Om JEsu Opstandelse eller Paaske-Psalmer.
38
t735- Nogle Psalmer Om Troens Grund. (Den anden Deel.) jf.
note 15 (TrK nr. 105-128). TrK: nr. 121.10 strofer. Troens Grund. Om Troens
Egenskab. Ingen væsentlige ændringer. Gendigtning efter D Denickes O

GOttes Sohn, HErrJEsu Christ. (Freylinghausen + Schrader). Luk 17,5. P:
nr. 300,10 strofer. G: nr. 198,10 strofer. Melodiangivelse: TrK Alleneste Gud
i himmerig. P Alleneste Gud, i himmer. G Alleeneste Gud i Himmerig.
TrK troen hun P troen dm.
P: Afsnit Om den sande Troe.
39
1735- Nogle Psalmer Om Troens Grund. (Den anden Deel.) jf.
note 15 (TrK nr. 105-128). TrK: nr. 119.11 strofer. Troens Grund. Om Troens
Egenskab. Ingen væsendige ændringer. Gendigtning efter J H Schraders
Derglmib’ist eine zuversicht. (Schrader). P: nr. 298,11 strofer. G: nr. 200,11
strofer. EkPT. Melodiangivelse: TrK Af dybeste Nød lader os til Gud. P Af
dybeste nød lader os. G Af dybeste Nød lader os til Gud.
81’ TrK alle har P hver en hær.
P: Afsnit Om den sande Troe Højmesse.
40
1734- Nogle Psalmer om Troens Grund Gud til Ære Og Hans
Kircke til opmuntring forferdigede af H. A. B. Tundern Hosz Clausz
Kieszbuy og findes hosz hannem Tilkiøbs. 1734. Indhold: 6 salmer. (TrK
nr. 71-76). TrK: nr. 71. 9 strofer. Troens Grund. Om Guds Væsen og
Egenskaber. Ingen væsentlige ændringer. Originalsalme. P: Ach GOtt,
was bistu mehr. P: nr. 148,9 strofer. G: nr. 225,9 strofer. EkP nr. 287.
Melodiangivelse: TrK Af Høyheden oprunden er. P Af høyheden oprunden.
G Af Høyheden oprunden er.
8"’ TrK Hen for thronen P Hen paa thronen.
P: Afsnit Om den Tre-enige Guds Væsen, Egenskaber og Velgierninger.
41
t734- Nogle Himmelfarts og Pindse-Psalmer, Gud til ære og hans
Kircke til Opmuntring Verterede af H. A. B. Tundern, Hos Clausz Kieszbuy
og findes hos hannem Tilkiøbs 1734.
Indhold: 4 himmelfartssalmer og 8 pinsesalmer. (TRK nr. 54-65). TRK:
nr. 56. 6 strofer. Troens Fryde-Fest. Himmelfarts-Psalmer. Ingen væsendige
ændringer. Gendigtning efter E C Homburgs Ach wunder-grosser siegesheld. (Freylinghausen + Schrader). P: nr. 119, 6 strofer. G: nr. 230,6
strofer. Melodiangivelse: TRK Af Høyheden oprunden er. P Af høyheden
oprunden. G Af Høyheden oprunden er.
P: Afsnit OmJEsu Himmel-Fart.
42
1734- Nogle Himmelfarts og Pindse-Psalmer jf. note 39 (TrK
nr. 54-65). TrK: nr. 54. 9 strofer. Troens Fryde-Fest. Himmelfarts-Psalmer.
Ingen væsendige ændringer. Gendigtning efter J. Rist Frohlocketjetzt mit
hånden (Schrader). Ps 47. P:./. G: nr. 7, kun strofe 9. Melodiangivelse: TrK
Min siel nu lover HErren. P ./. G Min Siel nu lover Herren.
43
1734- Nogle Psalmer om Troens Frugtjf. note 13 (TrK nr. 150191). TrK: nr. 162. 8 strofer. Troens Frugt. Om Kierlighed til Gud. Ingen
væsendige ændringer. Fri gendigtning af Scheffler og ? Ach sagt mir nichts

von gold und schdtzen (Schrader+Freylinghausen). P: nr. 372,8 strofer G: nr.
234,8 strofer. Melodiangivelse: TrK Hvo kun vor Gud vil lade raade. P Vaag
op, og slaae paa. G Vaag op! og slaae paa dine Strænge.
l5(alle str.) TrK: Hver elske, hvad ham synes til P: Hver elske, hvad hans sind
staaer til.
P: Afsnit Om kierlig Længsel og Begierlighed efter Gud.
44
1735- Nogle Psalmer Om Troens Grund. (Den anden Deel.)
jf. note 15 (TrK nr. 105-128). TrK: nr. 124.4 strofer. Troens Grund. Om
Troens Egenskab. Ingen væsendige ændringer. Gendigtet efter S. Liscow
JE.su! liebste seele (Schrader). P: nr. 302,4 strofer G: nr. 254,4 strofer.
Melodiangivelse: TrKJEsu du min Glæde. PJEsu! du min glæde. GJesu!
du min Glæde.
P: Afsnit Om den sande Troe.
45
1734- Hefte uden titelblad og årstal. Indhold: 8 salmer under
overskrifterne Om Skabelsen, Om Guds Forsyn og Regiering (TrK nr. 7784). TrK: nr. 77.15 strofer. Troens Grund. Om Skabelsen. Ingen væsendige
ændringer. Originalsalme. P: nr. 159,15 strofer. G: nr. 257,15 strofer. E 42.
Melodiangivelse: TrK GUd Fader udi Himmerig eller Jeg veed et evigt
Himmerige. P Gud Fader udi himmerig. G Gud fader udi Himmerig.
63 TrKfugle-spring Pfuglesving.
P: Afsnit Om Skabelsen, Opholdelsen og Guds Forsyn.
46
1734- Nogle Psalmer om Troens Grund jf. note 38 (TrK nr. 7176). TrK: nr. 72.13 strofer. Troens Grund. Om Guds Væsen og Egenskaber.
Ingen væsentlige ændringer. Gendigtning efter D Denicke eller J Gesenius’
O meine seel’, erhebe dich. (Freylinghausen + Schrader). P: nr. 149,13 strofer.
G: nr. 260,13 strofer. Melodiangivelse: TrK Christus kom selv til Jordans
flod. P Christus kom selv til jord. G Christus kom selv til Jordans Flod.
111 Nogle Psalmer Aldselig TrK Alsalig P Anseelig. 13'' TrK Afhoyesteformue.
P Afydersteformue.
P: Afsnit Om den Tre-enige Guds Væsen, Egenskaber og Velgierninger.
47
1735. Nogle Psalmer Om Troens Grund. (Den anden Deel.)
jf. note 15 (TrK nr. 105-128). TrK: nr. 111.14 strofer. Troens Grund. Om
Omvendelsen. Ingen væsendige ændringer. Gendigtning efter Anton
Ulrich, hertug af Braunschweig-Liineburg-Wolfenbiittel Wie dasz du doch,
o sundlichs hertz. (Schrader). P: nr. 278,14 strofer. G: nr. 263,12 strofer.
Melodiangivelse: TrK Naar min Tiid og Stund P Naar min tid og stund. G
Naar min Tiid og Stund er forhaand.
52 Nogle Psalmer: Afdine kaade kiefter TrK: Afdine knalde kiefter P: Af blot
naturens kræfter 146 TrK: Følg ham saa i hengivenhed P: Følg ham i troens
lydighed.
P: Afsnit Om den Bodfærdige Synders Poenitentse._____________________

48
1734- Nogle Psalmer om Troens Frugt jt. note 13 (TrK nr.
150-191). TrK: nr. 186.17 strofer. Troens Frugt. Om den almindelige og
broderlige Kierlighed. Ingen væsentlige ændringer. Originalsalme. Matth
5,43-47. P: nr. 388 17 strofer. G: nr. 266,17 strofer. Melodiangivelse:
TrK JEsu søde hukommelse. P JEsu søde hukommelse. G Jesu søde
Hukommelse.
7' Nogle Psalmer olme-blod TrK olme blod P ulme-blod. Om kærligheden:
TrK hun P den.
P: Afsnit Om Kierlighed til Næsten,
49
1734- Nogle Psalmer om Troens Frugt jf. note 13 (TrK nr. 150191). TrK: nr. 167.7 strofer. Troens Fragt. Om Christi Efterfølgelse og
Verdens Fornegtelse. Ingen væsentlige ændringer. Gendigtning efter JJ
Becks Lass’uns dock nicht begehren. (Freylinghausen + Schrader). P: nr.
356.7 strofer. G: nr. 267,7 strofer. Melodiangivelse: TrK Min siel nu lover
HErren. P Min siel nu lover HErren. G Min Siel nu lover Herren.
P: Afsnit Om Verden og sin Fornegtelse.
50
1734. Nogle Psalmer om Troens Fragt jf. note 13 (TrK nr. 150191). TrK: 174. 7 strofer. Troens Fragt. Om Taalmodighed. Ingen væsentlige
ændringer. Gendigtning efter B Prætorius Sey getreu in deinem leyden.
(Freylinghausen + Schrader). P: nr. 418,7 strofer. G: nr. 279.7 strofer.
Melodiangivelse: TRK Som en Hiort med ... P Som hiorten med tørst. G
Jesu! dine dybe Vunder.
3'' TRK Skal Gud dig din synd tilgive P Da Gud vil din synd tilgive. T TRK
Troe og elsk ’ og haabe fast P Elske, troe og haabe fast.
P: Afsnit Om taalmodig Overladelse i Guds Villie.
51
1734- Hefte uden titelblad og årstal. Indhold: 7 salmer under
overskrifterne Om Guds Billede, og Menniskens Elendighed ogFordervelse,
Om guds Venlighed og Kierlighed (TrK nr. 85-91). TrK: nr. 8g. 14 strofer.
Troens Grund. Om Guds Billede og Menneskets Elendighed og
Fordervelse. Ingen væsentlige ændringer. Gendigtning efter C F Richters
Dieseele ist dazu gebohren. (Schrader). P: nr. 241,14 strofer. G: nr. 287,14
strofer. EkPT. Melodiangivelse: TrK Hvo kun sin Gud vil lade raade. P Vaag
op og slaae paa. G Vaag op og slaae paa dine Strænge.
P: Afsnit Om det syndige Menniskes Elendighed, og dybe Fordervelse.
52
1734. Hefte uden titelblad og årstal. Indhold: 8 salmer under
overskrifterne Om Skabelsen, Om Guds Forsyn og Regiering (TrK nr. 77-84).
TrK: nr. 82.7 strofer. Troens Grund. Om Guds Forsyn og Regiering. Ingen
væsentlige ændringer. Gendigtning efter E. Stockmann GOtt der wirds wohl
machen. (Freylinghausen + Schrader). Ps 37,5. P: nr. 176,7 strofer. G: nr.
289.7 strofer. Melodiangivelse: TRK JEsu! du min glæde. P JEsu du, min
elæde. G lesu! du min Glæde.
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P: Afsnit Om Skabelsen, Opholdelsen og Guds Forsiun.
53
1734- Nogle Psalmer om Troens Fragt jf. note 13 (TrK nr. 150191). TrK: nr. 164.10 strofer. Troens Frugt. Om Christi Efterfølgelse og
Verdens Fornegtelse. Ingen væsentlige ændringer. Originalsalme. P: nr. 354,
10 strofer. G: nr. 295,10 strofer. E357. Melodiangivelse: TrK Som en hiort
tørstig. P Som hiorten med tørst. G Jesu! dine dybe Vunder.
P: Afsnit Om Verdens og sin Fornegtelse.
54
1732. Nogle Jule-Psalmeijf. note 17 (TrK nr. 5-11,18-19 °g
53). TrK: nr. 19. 8 strofer. Troens Fryde-Fest. Nyt-Aars-Psalmer. Ingen
væsentlige ændringer. Originalsalme. Ps 90,12. P: nr. 28,8 strofer. G: nr. 296,
8 strofer. EkPT. Melodiangivelse: TrKJeg beder dig min HErre. PJeg beder
dig, min HErre. G Jeg beder dig, min Herre og Gud.
l7 Nogle Jule-Psalmer sickre TrK trygge P sikre. 4:> Nogle Jule-Psalmer Og
kaade Lysters onde Gnist TrK Og kaade lysters onde gnist P Og gamle lysters
onde gnist. S3 Nogle Jule-Psalmer Vredens Dom TrK vredens dom P verdens
dom.
P: Afsnit Nyt-Aars-Psalmer
55
1735- Nogle Psalmer Om Troens Grand. (Den anden Deel.)
jf. note 15 (TrK nr. 105-128). TrK: nr. 112. 8 strofer. Troens Grand. Om
Omvendelsen. Ingen væsendige ændringer. Originalsalme. P: nr. 279,8
strofer. G: nr. 301,8 strofer. EkPT. Melodiangivelse: TrK Vor JEsus kand ey
nogen P Vor JEsus kand ey. G Vor Jesus kan ey noget Herberg finde eller Af
Kierhghed min Ven.
2'* P indskudt os
P: Afsnit Om den Bodfærdige Synders Poenitentse.
56
1734. Nogle Himmelfarts og Pindse-Psalmerjf. note 39 (TrK nr.
54-65). TrK: nr. 58.13 strofer. Troens Fryde-Fest. Pintse-Psalmer. Ingen
væsentlige ændringer. Gendigtning af Paul Gerhardts Zeuch ein zu deinen
thoren (Freylinghausen + Schrader). P: nr. 131,13 strofer. G: nr. 304,13
strofer. Melodiangivelse: TrK Fra Gud vil jeg ey vige. P Fra Gud vil jeg ey
vige. G Guds Godhed ville vi prise.
i2TrK: sides dyre P: dyre sides 71 TrK: den, som hader P: dem, som hader.
P: Afsnit Om den Hellig Aands Gaver og Virkninger, eller Pintse-Psalmer.
57
1734- Hefte uden titelblad og årstal. Indhold: 8 salmer under
overskrifterne Om Skabelsen, Om Guds Forsyn og Regiering (TrK nr. 77-84).
TrK: nr. 80.12 strofer. Troens Grund. Om Guds Forsyn og Regiering. Ingen
væsentlige ændringer. Originalsalme. Matth 6,24-34. I>: nr- >75,12 strofer.
G: nr. 316,12 strofer. Melodiangivelse: TrKJeg vil din Priis udsiunge eller
Guds Godhed ville vi prise. PJeg vil din priis udsiunge. G Jeg vil din Priis
udsiunge.
21 Heftet Hvem TrK Hvo P Hvem. (i1 TrK der P her. 10' TrK Han P Hvad.

n ' TrK saa klar Pfor klar. 121 TrK Kun P Kom.
P: Afsnit Om Skabelsen, Opholdelsen og Guds Forsiun.
58
1734- Nogle Psalmer om Troens Frugt jf. note 13 (TrK nr. 150191). TrK: nr. 168.10 strofer. Troens Frugt. Om Christi Efterfølgelse og
Verdens Fornegtelse. Ingen væsendige ændringer. Gendigtning efter J H
Schrbders Ems ist noht! ach HErr! diesz Eine. (Freylinghausen + Schrader).
Luk 10,42. P: nr. 355,10 strofer. G: nr. 317,10 strofer. Melodiangivelse: TrK
Ingen P Eins ist noth, ach! HErr. G ingen.
Generelt om verden TrK: hun P: den. 4lfTrK: Saadan leengesjeg med smerte,
SodeJEsu efter dig P: Ligeledes jeg med smerte Længes, JEsu, efter dig to3
TrK: Prøv, om jeg det ret vil mene P: Prøv, om jeg det ey vil mene.
P: Afsnit Om aandelig Kamp og Seyer.
59
1734- Hefte uden titelblad og årstal. Indhold: 8 salmer under
overskrifterne Om Skabelsen, Om Guds Forsyn og Regiering (TrK nr. 77-84).
TrK: nr. 83.8 strofer. Troens Grund. Om Guds Forsyn og Regiering. Ingen
væsentlige ændringer. Gendigtning efter U B von Bonin tVie gut ists dock
in GOttes armen. (Schrader). Pontoppidans indledning, som Guldberg
kopierer, synes ikke at have belæg hos Brorson. P: nr. 177, 8 strofer. G: nr.
318,8 strofer. Melodiangivelse: TRK Ingen P Wie wohl ist mir, o! G Ingen.
21 TrK: Hvor daarligt P: Hvo vilde 7“ TrK: For det, som Gud sig selv antager
P: For det, som Guds Søn selv antager.
P: Afsnit Om Skabelsen, Opholdelsen og Guds Forsiun.
60
l735- Nogle Psalmer Om Troens Grund. (Den anden Deel.)
jf. note 15 (TrK nr. 105-128). TrK: nr. 106. 14 strofer. Troens Grund. Om
Igienfødelsen. Ingen væsentlige ændringer. Gendigtning af C A Bernsteins
Mein Vater! Zeuge mich, dein kind, nach deinem bilde. (Freylinghausen +
Schrader). P: nr. 35,14 strofer. G: nr. 336,14 strofer. Melodiangivelse: TrK
ingen. P ingen. G ingen.
63 TrK støde P nøde. 131 TrK Min brudgom! hav mig kier, og lad som segle
trykkes P Min Brudgom, elsk mig, og lad som et segl indtrykkes. 141 TrK I
himlen est du mig en evigfryde-fest. PI himlen holde vi en evig bryllupsfest.
P: Afsnit Om JEsu Navne og Embeder.
61
1735- Nogle Psalmer Om Troens Grund. (Den anden Deel.) jf.
note 15 (TrK nr. 105-128). TrK: nr. 122.12 strofer. Troens Grund. Om Troens
Egenskab. Ingen væsentlige ændringer. Gendigtet efter ? Versuchet euch
dock selbst. (Freylinghausen + Schrader). P: nr. 301,12 strofer. G: nr. 341,
12 strofer. Melodiangivelse: TrK O GUd! Du fromme GUd P O! Gud, du
fromme Gud. G O Gud! du fromme Gud.
Generelt om troen TrK: hun P: den 63 TrK: Hvor P: Naar 103 TrK: Staaer af
egenhed P: Staaer afverdens skik
P: Afsnit Om den sande Troe.

62
1734. Nogle Psalmer om Troens F rugt jf. note 13 (TrK nr. 150191). TrK: nr. 163. Troens Frugt. Om den sande Viisdom. Ingen væsentlige
ændringer. Gendigtning efter J A Freylinghausens Kommt ihr menschen,
lasz’t euch lehren. (Schrader). P: nr. 291,11 strofer. G: nr. 350,11 strofer.
Melodiangivelse: TrK Nu vel an vær frisk til mode. P Nu vel an, vær frisk til.
G Nu vel an! vær frisk til Mode.
P: Afsnit Om Oplysningen og den sande Christi Kundskab. Anbefales
Aftensang 2. s. i advent Højmesse H3k Aftensang 5. s. e. påske.
63
1734. Nogle Psalmer om Troens F rugt jf. note 13 (TrK nr.
150-191). TrK: nr. 156.6 strofer. Troens Frugt. Om Tillid paa Gud. Ingen
væsentlige ændringer. Originalsahne. P: nr. 439,6 strofer. G: nr. 355,6
strofer. E 206. Melodiangivelse: TrK Den kiere Solens lys og pragt. P Der
liebe Sonnen licht. G See Solens skiønne Lys og Pragt.
P: Afsnit Om aandelig Frimodighed og Glæde i Gud.
64
1734. Nogle Psalmer om Troens Frugt jf. note 13 (TrK nr. 150191). TrK: nr. 191.11 strofer. Troens Frugt. Om Kydskhed. Ingen væsendige
ændringer.Gendigtning efter G. Arnold Verliebtes lust-spiel reiner seelen
(Freylinghausen + Schrader). P: nr. 322,11 strofer. G: nr. 375,11 strofer.
Melodiangivelse: TrK Den vey gaaer vist til himmerige. P Die tugend wird
durchs. G ingen.
P: Afsnit Om Troens sande Frugt i et gudeligt Levnet.
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