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Forord
Dette hefte er præget af en række - i alt fem, artikler af Peter
Balslev-Clausen om Martin Luthers salmer i danske salme- og
sangbøger. Artiklerne var egentlig bestemt for Martin Luthers
psalmer i de nordiska folkens liv, men måtte, som andet godt stof,
sorteres fra af redaktionen. Her fremstår de i revideret udgave,
idet forfatteren har taget højde for den kritik, der fremkom efter
udgivelsen af ovennævnte værk i 2008. Det er også lykkedes at fa
fat på Jan Lings foredragsmanuskript fra Den signade dag-semina
ret i Lund i marts sidste år.
Da Jørgen Kjærgaard var blevet Nordens repræsentant i Interna
tionale Arbeitsgemeinschaftfiir Hymnologies bestyrelse blev han
bedt om at holde foredrag i Helsingfors. Foredraget blev holdt på
engelsk af hensyn til finsksprogede tilhørere, som i stigende grad
beder om at kunne kommunikere med os på tysk eller engelsk,
ligesom islændingene i stigende grad foretrækker andre sproglige
muligheder end oversættelse til dansk. Foredraget blev anbefalet
af en af mine finske referenter. Anna Maria Bockerman skrev føl
gende til mig: ”Jag tråffade din landsman Jørgen Kjaergaard forrå
veckan. Han var har for att forelåsa. Det var mycket intressant och
bra. Jag gladde mig mycket over hans framstallning. Den skulle
gora sig i Hymnologi. Tror du han skulle låta dig fa foredraget?”
Det gjorde han. Og hermed kan også HYMNOLOGIs læsere
nyde godt af hans fremstilling.
Det er med stor glæde, jeg kan bringe Inge Lofstroms artikel om
publikationerne i anledning af Svein Ellingsens runde fødselsdag
for snart to år siden. Det er imponerende, at Inge Lofstrom endnu
i sin høje alder og trods svigtende helbred har set sig i stand til
at skrive endnu et betydeligt hymnologisk indlæg som kronen
på et stort forfatterskab. I kommunikationen har Elisabet WentzJanacek spillet en væsentlig rolle. Svein Ellingsen har altid haft

et godt navn i dette tidsskrift, og det er altid en glæde, når
vi kan bringe noget nyt og godt om ham og hans enestående
salmedigtning. Desuden hører han til dette tidsskrifts ældste
venner og mest trofaste støtter. Det samme gælder forfatteren
af biografien om Svein Ellingsen, Eyvind Skeie.

er Salmehistorisk Selskabs medlemmer, ofte en smule træg.
Det er f.eks. lige i sidste øjeblik, at jeg kan anbefale vore læsere
at deltage i Nordhymns hymnologiske dage i Trondheim 7.-8.
juni. Nærmere information kan fas hos David Scott Hamnes,
mailadresse: david.scott.hamnes@kirken.no

Tirsdag 8. marts var der valg til bestyrelsen i Salmehistorisk
Selskab. Jens Lyster ønskede ikke at fortsætte og blev afløst af
Marianne Christiansen, der har hymnologisk basis både i un
dervisning og forfatterskab, bl.a. salmestoffet til ’’Året og da
gen”, desuden har hun stor kirkemusikalsk sagkundskab. Jens
Lysters næstformandspost tilfaldt mig. Peter Balslev-Clausen
fortsætter som formand og Vagner Lund som sekretær og
kasserer. Bestyrelsen tilsluttede sig en peer review-ordning,
skitseret af Steffen Arndal, hvor de videnskabelige artikler un
derlægges bedømmelse, men det øvrige stof, såsom værksteds
artikler, salmetekster, anmeldelser o.l. bedømmes ikke. Således
opnår vi to ting: tidsskriftet kan anerkendes i videnskabelig
sammenhæng, og det beholder sin oprindelige karakter af
værkstedstidsskrift. Steffen Arndal og jeg skal i fællesskab
finde ud af et system, der er både enkelt og effektivt. Hertil
vil der blive fremstillet correction sheet, først på dansk, de to
norske sprog og svensk, senere også på engelsk og tysk jf. ovf.
Jeg kan i øvrigt konstatere ved at blade tilbage, at Hymnologiske Meddelelser allerede i sine første årgange havde indlæg på
både tysk og engelsk.

Selv puslede jeg i sidste nummer med en måde at fremstille
Guldbergs salmebogs forandringer i Brorsons salmer, så det
blev en del af en vurdering af salmernes rolle i liturgien. Den
leksikonagtige kæmpeartikel, der kom ud af det, og som i
kraft af sine mange sider blev skyld i den umanerlig lille skrift
i samme nummer, var langtfra tilfredsstillende. Jeg forsøger i
dette hefte at gå andre veje og håber på at fa lidt kritik, som jeg
kan arbejde videre med.

HYMNOLOGI ser sig som en naturlig samarbejdspartner for
Forum Musik-teologi, Kirkemusikalsk arbejdskreds, Dansk
Kirkesang, Norsk hymnologisk forening (NHF), Svenskt
Gudstjånstliv og andre, der kunne være interesserede. En
hjemmeside med løbende oplysninger er undervejs. Med kun
to numre om året er kommunikationen til vore læsere, der alle

Mine synspunkter på den imponerende svenske antologi om
musik og teologi Atta roster er blevet til på opfordring af Ole
Brinth. Det er netop Et par stilfærdige synspunkter og ingen
recension. Indsigelser er velkomne. Også dette er blot en
skitse, der kommunikeres ud, og med mine bristende forud
sætninger f.eks. på det kirkemusikalske område, kan jeg have

Takket være gode menneskers mellemkomst er jeg kommet i
besiddelse afjohannes Glenthøjs værkstedssalmer, og læserne
kan glæde sig til en kommenteret modernisering af Petter
Dass’ kendte katekismusvise om bønnen Helliget vorde dit
navn i Fadervor, Herre Gud, dit dyre navn og ære. Om nærvæ
rende værkstedssalmer, ikke helt uden inspiration fra Petter
Dass’ katekismusvers, siger forfatteren: ”at jeg for nogle år si
den lod mange forskellige vingede væsener synge Herrens pris
i vers, jeg skrev og lod afsynge i kirken. Alt dette har nu ligget i
skuffen længe”. Og den lagringstid er altså hermed forbi.

misforstået et og andet.
Endelig kan jeg garantere både Copydan og alle gode men
nesker, at der i dette hefte kun er anvendt billeder, som jeg selv
har copyright til.
Brabrand, 10. april 2011
Ove Paulsen
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En gåva till
gudstjanstlivet
av Inge Lofstrom

l samband med Svein Ellingsens 80-årsdag forrå året presenterade Ove
Paulsen i HYMNOLOGI 1-2/2010 de två bockema som kom ut i anslutning
till jubileet. Inge Lofstrom i Lund fortsåtter hår med en analys av några
drag i diktarens rika produktion.

land nordiska psalmdiktare hdr Svein Ellingsen till de framsta. Under femtio år har han varit produktiv och bidragit
till psalmdiktningens renåssans i de nordiska psalmbockerna. I vår svenska psalmbok finns sju oversåttningar. Alla
år anvånda i våra gudstjånster och har blivit allt mer uppskattade. I framtida psalmbocker kommer det utan tvivel att
ingå ånnu flera ur hans rika produktion.
Det norska forlaget Verbums Ellingsenantologi 2009 hår som titel en rad ur en av diktarens texter: En bonn er gjemt i hjer
teslagets rytme. Salmer gjennem femti år. (Oslo 2009).
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Svein Ellingsen (f. 1929) år verksam inom två kulturområden, kånd bildkonstnår samtidigt som han år beromd psalmdiktare.
Han har mottagit många kulturpriser och har utnåmnts till hedersdoktor vid Åbo Akademi 2002 och vid Menighetsfakulteten i
Oslo 2008. Han har fatt officiellt erkånnande som statsstipendiat sedan 1976.
Verbums publicering av de samdiga 128 psalmerna kan betraktas som en gåva till gudstjånstlivet i Nordens kyrkor och åven
utanfor det språkområdet. Utgivarna skriver: ”Han er den norske salmedikteren som har nådd lengst ut internasjonalt”. Inte
minst i Sverige bor denna Ellingsenantologin bli spridd och låst.
Dispositionen i Verbums utgåva år overraskande. Man våntar sig en uppdelning av psalmerna efter åmnen. I stållet presente
ras psalmerna kronologiskt, efter åren de skrevs. Den forstå psalmen år från 1955, den sista från 2009. Man finner alltså texter av
en viss sort insprångda under de olika årsrubrikerna. Ett tematiskt åmnesregister finns avslutninosvis. men man kan åndå vara

tveksam till den valda uppstallningen.
Om man åndå grupperar psalmerna enligt amnen kan man
gora vissa observationer t. ex. i forhållandet till kyrkoåret.
Julpsalmerna dominerar med 17 texter, påskpsalmerna ar 7,
passionspsalmerna 3. Det ar tankbart att fbrdelningen sager
något om forfattarens teologiska landskap.
Annars ar det påfallande vilken bredd, vilken rikedom på
amnen som samlingen foreter. Diktaren tar upp skiftande
livssituationer som t. ex. dop av vuxna, nar man ar gammal,
kyrkogårdsinvigning, minnet av bortgångna, miljøproblem.
Han hånvisar inte till konkreta dagsaktualiteter men behandlar
de allmånna problem och frågor som år aktuella hos de fiesta
nutidsmånniskor.
Ett utmårkande drag i Ellingsens sått att skriva år enkelheten. Han avstår från teologiska fackuttryck och slitna fromhetsfraser. Han anvånder vardagsord med låttfattliga formule
ringar, aldrig omvånd ordfoljd, aldrig hbgtidlig stilnivå. Men
i denna skenbara enkelhet kan ha ge personliga, ofta nyfunna
uttryck lor det kristna troslivet.
Han anvånder sålian metaforer och liknelser och hånvisar i
det avseendet till de nya litteraturvetarna (t. ex. Arne Torvik)
och deras ideal for nyenkel dikt. Men ibland kan han ge prov
på bildspråk med suggestiv verkan: ’’Dåpsvannet genspejler
regnbuens pakt”. Och han kan med djårv association utnyttja
ordlikheten mellan svepningen kring barnet i krubban och
svepningen kringjesu dbda kropp.
Som språklig forebild nåmner Ellingsen overraskande nog
diktaren Arnulf Overland, kånd som vånsterradikal men enligt
Ellingsen vågrodjare for ett nytt språk. ”Han var en diktér som
okonomiserte med ordene og derved kunde mangedoble de
res kraft /-/ den formulering som bærer i seg et dirrende ekko,
og som kan huskes længe.” Detsamma kan enligt Ellingsen

vara ideal for en nutida psalm.
Ett flertal texter handlar rimligtvis om kyrkan och gudstjånsten, om dopet och nattvarden. Den språkliga fornyelsen
i Ellingsens texter utesluter inte traditionens vården. Gångna
tiders fromhetsliv kan vara nårvarande i gudstjånstens bon
och psalm. Det gåiler inte minst sjålva kyrkobyggnaden. El
lingsen uttrycker ofta en kånsla for sjålva kyrkorummet, ”dår
kor og skip og murer står og vitner / om slekters tro, om deres
trygge havn”.
Originell år texten om problemet tiden. Det gåiler den sist
forfattade texten i antologin (2009), och man kanske hår mår
ker anknytning till nutidsdebatten om begreppet tid:
” Vår Herre Kristus sprengte tidens grenser,
Ja, fortid, nåtid, fremtid, alt er hans,
og fra vår fremtid kommer Kristus til oss.
Kom, la oss flette ham en lovsangskrans.”
Når det gåiler troslivet skriver Ellingsen om den kristna
glådjen. ”Flett din lovsang og takkebon inn i vår krans, / klapp
i hender for Herren i giede och dans”. Men det år vanligare
att han i sina texter tar upp den kristnes oro och anfåktelse
och tvivel. Sådant forekommer också bland de troende, och
Ellingsen har en sårskild forståelse for de fattiga i anden. Påfal
lande ofta kommer han in på erfarenheter av sjukdom, dår
man anar personliga upplevelser. Han kan skriva om sjukdomen som en mognadstid. Tron år for honom ingen idyll. Han
kånner med de sokande. ’’Herre, kom og bryt din tavshed”.
Men tron år till sitt våsen trygghet. ”Vi skal fa leve under Nå
dens hvelving / fra dåpens daggry til vår siste time”.
Ett tema forekommer påfallande ofta: det kristna hoppet
(’’håpet”). det avtecknar sig emellertid alltid mot en mork bak-

grund. Livet ar inte någon idyll. Den enskilde kommer aldrig
ifrån anfåktelse. ’’Dine ord biir borte for meg. Se min nod når
Tegnet skjules.” Bortom upplevelsen av individuell troskamp
morknar insikten om noden i varlden: ’’Bunnlos er verdens
smerte”. Ellingsen hånvisar inte till dagsaktualiteter, inte till
tidningarnas dagsrubriker, men han beror nutidsmånniskans
existentiella situation och oron for vårt slåktes framtid.
I denna vårldens nod far hoppet, det kristna hoppet, en trost
och en tyngd. ’’Håpet er den storste kraft på jord”. Och i en
annan psalm: ’’Håpet far gripe det kommende daggry, ingen
er lenger alene på jorden”. Men hoppet forutsåtter aktivitet,
det år en grundsten i Ellingsens teologi. Hoppet måste forenas
med den kristnes aktiva ansvar for medmånniskan. ”Vi har
hverandres liv i våre hender”. (Jfr teologen Logstrup.)
Diktarens vackra språk och enkla diktion har inspirerat
tonsåttare. Sjålv år han djupt musikalisk. I några sammanhang
har han givit prov på egen tonsåttarformåga. Många tonsåttare
i Norge och andra lånder gor hans texter till forsamlingssång.
Knut Nystedt (med den tidigaste 1955 och den senaste - efter
vad vi vet -1999) samt Egil Hovland, Harald Gullichsen,
Trond Kverno med flera i hemlandet, Roland Forsberg och
Bedrich Janacek i Sverige år bara några exempel.
Den också i Sverige gårna sjungna ”Vi hår så många med
oss” (oversatt av Britt G. Hallqvist) har en tillkomsthistoria
som kan beråttas. Janacek hade på begåran skrivit musik
till andra Ellingsentexter, bland dem en 4-radig med ganska
många strofer, vilket alltså skulle resultera i många omsjungningar av melodin. Tonsåttaren fogade samman
två och två rader, och det blev en 8-radig melodi. Så foddes
en text som diktaren funderat på långe, ”Vi bærer mange med

I Evangelisches Gesangbuch, delen for Nordelbische
Evangelische-Lutherische Kirche (1994) återfinns inte mindre
ån sex Ellingsentexter. Teologiprofessornjurgen Henkys,
som overflyttat dem, anvånder hellre termen Ubertragung ån
Ubersetzung. Den i LISA bosatta Hedda Durnbaugh har också
hon gjort stora insatser for Ellingsens psalmer. En engelsk
utgåva av hennes hand kom ut i Oslo 1991 med forord av Åge
Haavik och musik av kånda norska tonsåttare. Ellingsen har
liksom Henkys och Durnbaugh i många år varit en engagerad medlem av IAH, Internationella arbetsgemenskapen for
hymnologi. Hår bor också nåmnas hans engagemang for den
nordiska psalmverkstaden i Båstad 1978.
Att ge en sammanfattning av Ellingsens psalmdiktning år
knappast mojligt. Enkelheten i hans formuleringar har redan
betonats. Den yttre språkdråkten år låttare att karakterisera,
hans ordval, hans rytm och rim. Mera skulle kunna sågas
om det yttre, det formella i hans psalmspråk. Det inre år inte
mindre viktigt.
En psalm skall rymma det kristna budskapet, evangeliet om
den forlåtande kårleken, om sorg och trost, om Kristus och
hans gårning. Ellingsen ågnar sig inte åt dogmatiska djupsinnigheter och tvisteåmnen. Men han talar så, att månniskor
forstår vad det år att leva av tro. En varm evangelisk fromhet
talar om hans diktér om tron. Guds nåd och forlåtelse visar sig
i Guds kårleks ”nu”.
”Vi skal fa leve i Guds nådes livsrom.
- hvor alt er tillgit slettet ud og glemt.
Vi skal fa tro det finnes ingen fortid,
i dette nu år livets gave gemt.”
Som en efterskrift till de publicerade Psalmtexterna tar El
lingsen upp frågan “Hvorfor skriver man salmer i dag?” Han

svarar sjalv: ’’Fordi det er et kali till enhver generasjon å finne
frem till et salmespråk som er båret av samtidens livsfolelse”.
Det betyder inte att psalmen skall vara modern i popular
mening, eftersom det moderna snabbt biir omodernt, men att
det skall vara ’’nåtidig”, som han uttrycker det. En psalmdiktare måste lyssna till vad som ror sig i tiden och månniskors
livsffågor. Idealet år enligt honom att psalmen skall samtidigt
fimgera som den enskildes bon och ett kollektivt rop. Då biir
psalmen ”den kristne menighets gudstjensdige uttrykksform”.
Forfattaren betonar att psalmen skall vara riktad mot Gud
och inte mot den som sitter i kyrkbånken. Formuleringen kan
missforstås men kan kompletteras med ett principiellt
uttalande om vad en psalm skall vara: ”Det himmelvendte svar
på det himmelsendte budskap”. Detta ger psalmen dess egen
prågel i form och innehåll och gor den till något annat ån att
vara en religios dikt.
I ett intressant avsnitt behandlar Ellingsen psalmdiktarens
uppdrag i gudstjånstlivet. ”Å skrive salmer er en tjeneste
i kirken på linje md andre tjenester. Men mens prester og
kateketer og diakoner har sin utdannelse på så og så mange
år - i bestemte utdannelseinstitusjoner - har salmedikterne sin
utdannelse forst og fremst i livets skole”.
Ibland anvåndes termen ’’psalmton”. Ordet år svårt att
definiera men det såger något som man ibland intuitivt uppfattar. Når Ellingsen i sin efterskrift soker forklara vad han menar
med ’’salmetonen”, citerar han Arne Brunvoll. Raderna kan
såga något våsentligt också om Svein Ellingsens egen rika
produktion.
”Den song som kvar kan kalle sin,
som full av Herrens nåde skin,
og som kali syngjas gong på gong,
det er den råtte kyrkjesong.”

X

For uppgiften om tillkomsten av ”Vi bærer mange med
os”, samt om ett par oversåttares insatser och diktarens internationella hymnologiska engagemang svarar Elisabet WentzJanacek.

Luthers salmer i danske sal
mebøger 1528 - 2002

fl/Peter Balslev-Clausen
en lutherske reformation i Danmark bibeholdt med de ændringer, man skønnede var teologisk nødvendige, den
gudstjenestestruktur, man indtil da havde været vant til og dermed var fortrolig med. De væsentligste forskelle var på
den ene side afskaffelsen af messeofferet, helgentilbedelsen og præstens liturgiske særstatus og på den anden side
indførelsen af folkesprogene som liturgisk sprog og menighedens overtagelse af en stor del af liturgien. Gangen i gudstjenesten
forblev nogenlunde den samme, ligesom gudstjenesten fortsat blev sunget, både af præsten og menigheden. Mest iøjnefaldende
var at præsten nu i modsætning til tidligere prædikede hver søndag, og at de liturgiske led, som menigheden overtog, alle blev
udformet som strofedelte sange, hvilket tidligere kun havde været tilfældet for nogle af leddene.
Frederik 1. overtog i løbet af efteråret 1526 den reelle ledelse af kirken i Danmark, hvilket bl.a. gav sig udslag i, at han
23. oktober 1526 udstedte et værnebrev til Hans Tausen, der formelt fik status som kongelig kapellan. Samtidig med, at kirkens
udnævnelser og dens økonomi blev genstand for kongens og rigsrådets kontrol, blev fri evangelisk forkyndelse formelt tilladt 6.
januar 1527 på herredagen i Odense. Det varede derefter ikke længe, før behovet for evangeliske gudstjenester meldte sig som
et folkeligt krav. Den 1. juni 1527, onsdagen før Kristi Himmelfartsdag, blev den første danske evangelisk gudstjenese afholdt
på Rådsvangen lige uden for Malmø. Til at begynde med blev de evangelisk gudstjenester holdt som tidesangsgudstjenester
i mindre kapeller og kirker, men i løbet af et par måneder, da man af byrådet fik stillet den store Petri Kirke til rådighed, be
gyndte man at holde højmesser, dvs. evangeliske nadvergudstjenester. Senest på dette tidspunkt må man have haft en evangelisk
højmesseliturgi, sådan som den kendes fra den messeordning, der er overleveret i trykt form ffa 1529. Denne messeordning
indeholder alle gudstjenestens led, herunder 13 salmer, hvoraf de 6 er oversatte Luther-salmer1. Disse Luther-salmer udgjorde
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fra første færd grundstammen i den reformatoriske evangeliske
gudstjeneste i Danmark. I de følgende års stadig mere omfat
tende salmebøger findes en fortsat tilvækst af oversættelser
af Luthers salmer. I Een ny håndbog1 med dens tre tillæg fra
1529 findes allerede 20 oversatte Luther-salmer3.1 Christiern Pedersens “Malmø-Salmebog” 15334 findes yderligere il
oversættelser5. Dermed var næsten alle Luther-salmer fra tiden
før reformationens officielle indførelse i Danmark 1536 oversat
og folkeligt indsunget, endnu inden reformationen var blevet
officielt gennemført. Et udtryk for den frodige mangfoldighed,
der prægede de første reformationsår i Danmark, er den række
af salmer, der findes i flere parallelle oversættelser i de ældste
salmebøger, og som fik lov til at blive stående, indtil Hans
Thomissøns salmebog fra 1569 en menneskealder senere så
vidt muligt ensrettede den reformatoriske salmesang.
De oversatte og optagne Luther-salmer kan inddeles
i fire hovedgrupper, 1) Liturgiske led omdigtet til strofiske
sange'1,2) Gendigtede Psalmer fra Salmernes bog i Det gamle
Testamente7,3) folkelige religiøse sange fra tiden før reformati
onens gennembrud8, og 4) Kateketiske sange9. Dertil kommer
et mindre antal originale salmer af Luther uden forlæg1". Det
er karakteristisk for disse salmer, der alle er optaget i de tidlige
danske salmebøger til og med Christiern Pedersens Malmøsalmebog 1533, at de, måske med undtagelse af ”Ein feste burg
ist unser Gott” alle er relateret til gudstjenstlig brug, enten i
forbindelse med tidesangsgudstjenesterne, højmessen eller
begravelsesgudstjenester. Det gælder også de to tidlige kateke
tiske salmer, da gudstjenesten hurtigt efter Luthers forbillede
blev brugt i pædagogisk sammenhæng.
Reformationen i Østdanmark skete, sådan som det
kan påvises for Malmøs og senere for Københavns vedkom
mende, under inspiration ffa de nordtyske hansestæder langs
Østersøens sydkyst, ikke mindst Rostock", hvor byens re

formator, Joachim Sliiter, allerede 1525 havde indført en fuldt
udbygget gudstjenesteordning efter forbillede fra Niirnberg,
ligesom han samme år havde udgivet en salmebog med et
bredt udvalg af de første evangeliske salmer, ikke mindst Lu
thers, i nedertysk oversættelse. Alle de oversatte luthersalmer
i Een ny håndbog findes i Sliders 1525-salmebog. Fra og med
Christiern Pedersen, der ikke havde malmøreformatorernes,
på dette tidlige tidspunkt først og fremmest Claus Mortensen
(Tøndebinder)’s, grundlæggende reformatoriske inspiration
fra Rostock og de øvrige hansestæder, er den nedertyske inspi
ration ikke længere så entydig, som den var de første år, hvilket
også ses på udvalget af oversatte salmer i salmebøgerne, der
ikke længere først og fremmest kan føres tilbage til Rostocksahnebøgerne. Da reformationen i løbet af 1529 slog igennem i
København, havde den allerede konsolideret sig i Malmø i en
sådan grad, at man uden videre overtog Malmø-reformationens gudstjenesteordninger og dermed salmer og salmebøger.
Selvom det fra da af var København, der blev centrum for den
reformatoriske udvikling i Danmark, var det den allerede faste
tradition fra Malmø, man førte videre.
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Martin Luthers salmer i reformationstidens
danske salmchoger (1528) 1529- 1569
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Efter Markus Jennys rækkefølge, jfr. Weimar-udgaven af D.
Martin Luthers Werke bd. 35, ny udgave 1985.
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Nu frygder eder alle Christne mend / oc lader
Gud Fader og Son og Helligaand ( alternativ til str. 1)
Ver giad oc fro alle christenhed
Mitten wir im Leben sind
Men wy leffue paa lorden her
Wi som leffue paa lorden her (fra svensk)
Gott sei gelobet und gebenedeiet
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Gelobet seist du, Jesu Christ
Lqffuit w eere tw lesu Christ
Wy hffue teg alle lesu Christ
Jesus Christus, unser Hciland, der von uns
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Salig er den mand, der Gudfrøeter
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Ach Gott, vom Himmel sieh darein
O Gud affhimmelen see her ti!
O Herre Gud affhimmerig (fra svensk)
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Saa taler then vwyse mund
Then daarlig mund han siger saa
Es ss ollt uns Gott genadig sein
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Aus tiefer Not sehrei ich zu dir
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024 VYir glaubcn all an cinen Gott
IVy thro allzammen paa en gud/ himmels scabere
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029 Die Litanei - deutsch und lateinisch
LITANIA Paa Danske
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034 Sie ist mir lieb, die werte Magd
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036 Christ, unser Herr, zum Jordan kam
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037 VVas furchst du, Feind Herodes, sehr
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038 Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort
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039 Vom Himmel kam der engel Schar
Fra Himmelen kom den Engele skar/ Oc syntes

158v

23

115

Nr.

ME
29

I ra Himmelen kom den Engle skar/ For Hyrderne
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041 Der du hist drei in Einigkeit
O du Trefoldig enighed
042 Unser grosse Sunde und schwere Missetat
043 Der 111. Psalm
044 Der 117. Psalm
045 Der lobgesang Zacharias
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Thet cristelighe messze embedhe paa dansche (1529)
Een ny håndbog mad Psalmer oc aandelige lofsange (optryk af’Malmø-Tidesangbogen’ 1528) (1529)
Een ny håndbog. Tillæg (1529)
Een ny håndbog. Arvid Pedersens tillæg (1529)
Thet hellige Euangeliske Messe embede (svarer til ME) og Tre sange... vdtagne aff thet Swenske Exemplar (1529)
!'Malmø-salmebogen ” udg. af Chritiern Pedersen (1533)
Nogle nye Psalmer oc Lojfsange. udg. af Ludvig Dietz (1536)
En Ny Psalmebog (1535)
En Ny Psalmebog, 1 ■ tillæg (1540)
En Ny Psalmebog, 2. tillæg (1544)
En Ny Psalmebog, 3. Tillæg (1544)
Den Danske Psalmebog (Hans Thomissøns salmebog) 1569
Den Forordnede Nye Kirke-Psalmebog (Kingos salmebog) 1699

Nogenlunde samtidig med den officielle indførelse af reformationen blev En Ny Psalmebog udgivet. Denne salmebog, der er
redigeret før Christian 3. lovfæstede den lutherske reformation i løbet af efteråret 1536, var normgivende for salmesangen i Dan
mark i tiden indtil indførelsen af Hans Thomissøns Salmebog. En Ny Psalmebog indeholder i forhold til Christiern Pedersens
salmebog fra 1533 kun to nye parallel-oversættelser af Luther-salmer12.1 et 2. tillæg til en Ny Psalmebog, der udkom 1544 findes

1

derimod 5 nye oversættelser af Luther-salmer13 og 3 oversæt
telser af gammeltestamentlige lovsange på baggrund af Luthers
tyske bibeloversættelse14.1 den første officielle salmebog efter
1536, Den danske Psalmebog (‘Hans Thomissøns Salmebog’)
fra 156915, findes oversættelser af de Luther-salmer, der enten
ikke var optaget i de tidligere salmebøger, eller først skrevet af
Luther efter 1533. Hans Thomissøns Salmebog foretager en
bevidst redigering af det forhåndenværende stof. I stedet for
som de tidligere salmebøger blot at akkumulere stoffet, sorte
rer Hans Thomissøn det, udelader dobbeltversioner, hvor det
er muligt16, erstatter tidligere dårligere oversættelser med ny
ere bedre oversættelser17 og supplerer derefter med de salmer,
der enten ikke var blevet oversat til de tidligere salmebøger
eller var kommet til siden18. Hans Thomissøns Salmebog var
officiel dansk salmebog indtil Kingos Salmebog 1699 kodi
ficerede den danske salmesang og lagde udvalget af salmer
og deres form fast for de følgende hundrede år, indtil den i
størstedelen af Kongeriget Danmark blev afløst af “Guldbergs
Salmebog” 1778 og Evangelisk-kristelig Psalmebog 1799.
De ældste salmebøger var inddelt dels liturgisk, dels tematisk,
dels efter kirkeåret. ‘Hans Thomissøns salmebog var ind
delt tematisk, men dens pendant, Hansjespersens Graduale
fra 157319, supplerede den ved at være inddelt efter gudstje
nesteliturgien og kirkeårets søndage. Denne inddeling gik
igen i ‘Kingos Salmebog’ 1699 og findes endnu i ‘Guldbergs
Salmebog’ 1778. Herved opstod en ret fast tradition for sam
menhængen mellem gudstjenestens led og kirkeårets tekster
på en ene og salmerne og salmesangen på den anden side.
Luther-salmerne indgik på linje med de andre salmer i denne
faste strukturelle sammenhæng, således at det i høj grad var
de samme Luther-salmer, der udfyldte de samme liturgiske
funktioner i hele den 250-årige periode fra Reformationens
gennembrudsår omkring 1530 til den reformatoriske teologis

og kirkeligheds sammenbrud i slutningen af 18. århundrede.
Også med hensyn til salmernes tekstformer er der tale om
en fast tradition fra 1530 til årene umiddelbart før 1800.1 det
kommissorium, Christian 5.1683 gav Thomas Kingo for ud
arbejdelsen af en ny fælles salmebog for Danmark og Norge,
blev det slået fast, at der ikke måtte ændres i teksten i de
klassiske lutherske salmer, ikke mindst Luthers egne salmer.
Da Kingo20 ikke desto mindre foretog en række sproglige og
til dels indholdsmæssige ændringer i disse salmer, blev han
sat fra bestillingen, og udarbejdelsen af den nye salmebog
overdraget en kommission bestående af sognepræsterne og de
ledende teologer i København. I ‘Kingos Salmebog’ fra 169921
er de klassiske salmer, ikke mindst Luthers, optaget med
uforandret tekst i forhold til versionerne i ‘Hans Thomissøns
Salmebog’. Der findes i alt 35 Luther-salmer i Kingos salme
bog, idet 3 findes i dobbeltversioner22. Grunden hertil er ikke
oplyst, men må være den, at de har haft en så stor folkelig ud
bredelse, at det ikke var politisk muligt at udelade den ene til
fordel for den anden. Dette forhold tyder dels på en liturgisk
variation fra den ene kirke til den anden, dels på en trofasthed
overfor traditionen, der falder godt i tråd med kongens kom
missorium til Kingo. Kingos Salmebog har undladt at optage 5
af de Luther-salmer, der findes i Thomissøns Salmebog23. Det
er alle salmer til praktisk liturgisk brug, som i mellemtiden var
gået af brug. Da der er tale om liturgiske salmer, har de ikke
haft en sådan betydning for folks almindelige religiøse liv, at de
har kunnet overleve uden den gudstjenstlige brug. Havde de
hørt med til de folkeligt indsungne salmer, havde salmebogs
kommissionen beholdt dem,jfr. Christian 5.s pålæg til Kingo.
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Die Litanei - deutsch und lateinisch

LITANIA Paa Danske
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V'erleih uns Frieden gnadiglich

Forlen os med fred naadelige
Forlen os Freden naadelig
Forlene os fred naadelig
Benaade os o Herre Gud
Forlen os freden, Herre, nu
031

Herr Gott, dich loben svir

032
033

Christ ist erstanden
Vom Himmel hoch, da komm ich her

13
532
413
254

O store Gud! vi tove dig

Fra Himmelen højt komme vi nu her
Fra Himlen højt kom Budskab her
Fra Himlen højt jeg kommen er
Fra Himlen højtjeg kommer her
Fra Himlen højt kom jeg nu her
O, Søn af Verdens Skaber god
Det kimer nu ti!julefest

23
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443

72

16

1
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494

2

22

15

144

50
61
624
142

84
85

61
863
864

57

122

57

Nr.
034
035

Fader vor udi Himmerig
Vor Fader god i Himmerig
Gud Fader god i Himmerig
Gud giv os dagligt brod i dag
O Fader vor i Himmerig
036
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132

201
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771

755
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270

270

271

271

Christ, unser Herr, zum Jordan kam

037

Was furchst du, Feind Herodes, sehr

03 X

Erhalt uns, Herr, bei deincm Wort

123

128

203

196
250

878

202

Herodes hvi /nater du saa snare
Behold os Herre ved di! Ord
Ophold os. Herre! ved dit Ord
Giv. Herre! at dit sandheds Ord

27

97

253

115

36
356

297

182

25

244

106

62

316

244

296

337

62

80

96

627

543

241
366

Vom Himmel kam der engel Schar
24

Fra Himmlen kom den engle skar
Fra himlen kom en engle-skar'
Fra Himlen kom en Enge! klar
040

k

539

Christus kom selv ti! Jordans flod
Guds Son kom selv ti! Jordans flod
Vor Herre kom til Jordans Flod

039

T
Sie ist mir lieb, die werte Magd
V ater unser im llimmelreich

77

13
49
627

35

869

Nu lasst uns den Leib begraben
334

Nu lader os hans legeme begrave
Hans Legem vi begrave nu
Der du hist drei in Kinigkeit

042
043
044
045

Unser grosse Siinde und schwere Missetat
Der 111. Psalm
Der 117. Psalm
Der lobgesang Zacharias

323

O du trefoldig enighed

Jeg lever - og ved hvorkenge fuldtros!

482
626

041

Ich lebe und weis, wie lange (WA 34,2

267

s.

243

528

522

344

522

491

2741)
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649
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Thomissøns Salmebog (Den Danske Psalmebog) 1569
Kingos Salmebog (Den Forordnede Nye Kirke-Psalmebog) 1699
Pontoppidans Salmebog (Den Nye Psalme-Bog) 1740
En Nye Psalme-Bog (Varnæssalmebogen, eller Ægidius Salmebog) 1717
Guldbergs Salmebog (Psalme-Bog eller En Samling af gamle og nye Psalmer) 1778
Evangelisk-kristelig Psalmebog til Brug ved Kirke- og Huus-Andagt 1798
Meyer-Boesens Salmebog (Psalmebog) 1844
Roskilde Konvents Salmebog (Psalmebog til Kirke- og Huus-Andagt) 1855
Første tillæg til Roskilde Konvents Salmebog (Tillæg til Psalmebog for Kirke- og Huus-Andagt) 1873
Fest-Psalmer (Grundtvigs Vartov-Salmebog) 1850 -1870
Salmebog for Kirke og Hjem. Et forslag. 1885
Nordslesvigsk Salmebog (Evangelisk-luthersk Psalmebog for de dansktalende Menigheder i Slesvig) 1889
Andet tillæg til Roskilde Konvents Salmebog (Nyt Tillæg til Psalmebog for Kirke- og Hus-Andagt) 1890
Psalme-bog for Kirke og Hjem. 1899
Den sønderjydske Salmebog 1925
Den danske Salmebog 1953

I Pontoppidans Salmebog 17402'* er salmerne ordnet tematisk, idet deres brug i liturgien og i løbet afkirkeåret fremgår af et regi
ster, hvor de er anført efter ordningen i Kingos Salmebog. Pontoppidans Salmebog blev kun indført fa steder i Danmark ud over
hoffets kirker og fik derfor ingen større betydning. Det samme er tilfældet med Guldbergs Salmebog fra 177825, der ganske vist
blev indført i langt de fleste købstæder, men til gengæld kun fik en brugstid på 20 år. Guldbergs Salmebog videreførte inddelin
gen fra Kingos Salmebog, men udelod så mange af de klassiske salmer, at den ligeså meget er begyndelsen på Oplysningstiden,
som den er afslutningen på den reformatoriske salme- og salmebogstradition.
Guldberg udelader i alt 24 af Kingos salmebogs 35 Luther-salmer2,i. Af de tilbageværende 11 Luther-salmer er der en (“Wir
glauben all an einen Gott”), der findes i to versioner, hvilket giver en nettobestand af Luther-salmer på 10. De udeladte salmer
tilhører forskellige emnegrupper. I alt 11 højtidssalmer, heraf 7juletidssalmer er udeladt, det samme gælder 3 sakramentssalmer,
3 katekismus- og læresalmer, 2 bønssalmer, 2 salmer om Guds barmhjertighed, 2 begravelsessalmer og 1 lovsang. I betragtning
af, at den folkelige salmesang i høj grad er bundet op på højtids- ikke mindst julesangen, er det overraskende, at netop så mange
højtidssalmer er udeladt. Bortset fra Guldbergs og Harbos personlige holdning til Julen og de andre kirkeårshøjtider, kan årsa
gen være, at Guldbergs Salmebog er redigeret og udgivet med særligt henblik på bymenighederne, hvor den kirkelige tradition,
som i Danmark i sær Julen har været forbundet med, i slutningen af 18. århundrede har været i opbrud. Dette forhold kan også
være grunden til, at i alt 8 katekismus- og læresalmer er udeladt. Guldberg har ønsket at redigere en moderne salmebog, præget

af oplysningstidens også åndelige og teologiske nybrud. Dette
nybrud repræsenterer i Guldbergs Salmebog især Birgitte
Boyes salmer, og for at gøre plads til dem, har det været nød
vendigt at udelade en stor del gamle salmer.
De Luther-salmer, der stadig findes i Guldbergs Salmebog, og
som han i betragtning af de mange, der er udeladt, har fundet
nødvendige, er hovedsagelig salmer dels til den almindelige
gudstjenesteliturgi27, dels til den personlige kristendom28,
hvortil kommer en enkelt lovsang29 og en salme til begravel
ser30. Guldbergs Salmebog viser sig også i den måde, den
udelader, bibeholder og rubricerer Luthers salmer på, som et
udtryk for den sentimentale oplysningstid, der i modsætning
til den objektive holdning i Kingos Salmebog fokuserer på den
enkeltes menneskeligt eksistentielle og religiøse situation.
I Evangelisk-kristelig Psalmebog, der 1798 og årene derefter
afløste både Kingos og Guldbergs salmebog, idet man dog i
mange sogne især i Nord- og Vestjylland holdt fast ved Kingos
Salmebog, er kun 5 Luther-salmer31 tilbage mod Kingos Sal
mebogs 35 og Guldbergs Salmebogs 11. Når dertil kommer,
at de 5 tilbageblevne salmer har været genstand for gennem
gribende tekstændringer, betød indførelsen af Evangelisk
kristelig Psalmebog, at den lutherske teologi og salmetone i det
store og hele forsvandt ud af salmebogen. I betragtning af, at
den kommission, der under forsæde af Sjællands biskop, N.E.
Balle, redigerede Evangelisk-kristelig Psalmebog, ønskede,
at salmebogen skulle være let tilgængelig og motivere enhver
med velvilje overfor tilværelsens religiøse side til personlig og
samfundsmæssig moral32, kunne resultatet ikke forventes at
være blevet anderledes. Evangelisk-kristelig Psalmebog var et
led i det samme pædagogisk-apologetiske projekt som biskop
Balles Lærebog13 , der var udgivet et par år i forvejen, og som
sammen med salmebogen skulle anbefale kristendommen for
den generation, der voksede op under indtryk af det brud med

den religiøse og politiske fortid, som oplysningstiden og den
franske revolution 1789 hver på sin måde repræsenterede. Set
1 forhold til tidens religions- og traditionskritik og de meget fa
ældre salmer, der er optaget i Evangelisk-kristelig Psalmebog,
er de 5 Luther-salmer i Evangelisk-kristelig Psalmebog udtryk
for et konstruktivt ønske om at beholde væsentlige salmer af
netop Luther i salmebogen, også selvom det måtte ske i en
stærkt redigeret form.
Ikke længe efter indførelsen Evangelisk-kristelig Psalmebog
afløste romantikken oplysningstiden som kristendommens
og dermed salmesangens referensramme. Dette kulturelle
paradigmeskifte fik gennemgribende betydning for synet på
salmesang og salmebøger. Både den historiske og den reli
giøse dimension kom i fokus, og reformationsjubilæerne 1817
og 1836 med den dermed forbundne genopdagen af Luthers
og reformationens betydning i henholdsvis international og
national sammenhæng gjorde det til et spørgsmål om tid, før
Luthers salmer og med dem den lutherske traditions salmer,
igen fandt vej til de officielle salmebøger. Efter forskellige
tilløb i private salmebogsforslag blev de første restaurerede
Luther-salme optaget i en officiel dansk salmebog i 1845, nær
mere betegnet i det tillæg til Evangelisk-kristelig Psalmebog,
som biskop J.P. Mynster redigerede34. Her blev der optaget
2 Luther-salmer,J.L.A. Kolderup-Rosenvinges nyoversæt
telse af “Vom Himmel hoch, da komm ich her” (033) ogJ.P.
Mynsters egen bearbejdelse af “Ein feste Burg ist unser Gott”
(028). I betragtning af, at tillægget med sine kun 57 numre
skulle tilgodese både den ikke ubetydelige nye salmedigtning
og de mange savnede salmer fra den gamle salmedigtning, en
god repræsentation.
Med den 10 år senere autoriserede såkaldte Roskilde Kon
vents Salmebog35 blev Luthers salmer igen fyldigere repræsen
teret i Den danske Folkekirkes officielle salmebog. Der findes

i alt 12 Luther-salmer i Roskilde Konvents Salmebog. Af disse
havde 4 stået i Evangelisk-kristelig Psalmebog’6 og 2 i Tillag
til Evangelisk-kristelig Psalmebog’7. Tre af Luther-salmene fra
Evangelisk-kristelig Psalmebog var optaget i nyoversættelser af
N.F.S. Grundtvig*8. De resterende Luther-salmer i Roskilde
Konvents Salmebog var hentet fra forskellige samlinger, 3 var
gendigtet af Grundtvig39 og en af henholdsvis W.A. Wexels40,
Peder Hjort41 og Fr. Hammerich42. Der var ikke tale om en
tilbagevenden til de traditionelle versioner af Luther-salmerne
fra før Evangelisk-kristelig Psalmebog, men om en ny be
gyndelse i form af bearbejdelser og oversættelser foretaget i
årene forud for det redaktionsarbejde, der førte til Roskilde
Konvents Salmebog. Bortset fra C.H. Bierings bearbejdelse af
“Wir glauben all an einen Gott” (024) fra 1798-salmebogen var
det alle versioner, der for de flestes vedkommende dårligt nok
var kendt af en større offentlighed før de blev optaget i det,
der skulle blive det næste halve århundredes officielle danske
salmebog. Senere tiders opfattelse, at salmer, der optages i of
ficielle salmebøger principielt bør være indsunget på forhånd,
var endnu ikke almindelig.
Roskilde Konvents Salmebog var et nationalromantisk pro
jekt. Salmerne blev opfattet på samme måde som litteraturen
og kunsten i øvrigt. Et væsentligt legitimitetskriterium var hi
storisk og folkelig forankring. Disse kriterier opfyldte Luthersalmerne. De var organisk forbundet med den danske kirkes
historie siden reformationen og havde dertil rødder tilbage til
middelalderens folkelige salmesang. Samtidig var salmerne be
arbejdet og gendigtet af forfattere og teologer, der var kendt for
deres evne og vilje til at genskabe fortidens udtryk i en levende
nutidig sammenhæng. Luther kunne i en dansk nationalro
mantisk sammenhæng, især efter den slesvigske treårskrig og
det nationale opgør med alt tysk, som den var det ultimative
udtryk for, godt opfattes som et fremmedelement, netop i de

år, Roskilde Konvents Salmebog blev til.43 Det blev han ikke.
Den meget positive vurdering af Luther gennem hele perioden
kan følges i Grundtvigs årlige prædikener til ære for Luther
holdt på Reformationsdagen, 31. oktober, i Vartov Kirke44. Selv
1864-prædikenen er meget positiv i sin vurdering af Luther. På
samme måde betød Grundtvigs mange oversættelser af salmer
fra den klassiske tradition tilbage til senantikkens græske og
latinske salmedigtere en universel åbning, der ligeså meget gik
på de gamle salmers folkelige som på deres kirkelige sammen
hæng. Sammenligner man den danske brug af de gamle salmer
med f.eks. den anglikanske45 er det tydeligt, at det ikke er
den kirkelige, men den folkelige sammenhæng, der er i fokus.
Årsagen til denne usædvanlige kombination af national- og
universalromantik er først og fremmest Grundtvig universelle
kirkesyn, der byggede på en profetisk læsning afJohannes
Åbenbaring kap. 2 og 3, idet han opfattede de 7 lilleasiatiske
menigheder, der nævnes der, som profetiske foregribelser
af den samlede historiske kristenheds 7 hovedmenigheder,
hvoraf den tyske var den 5 og den dansk-nordiske den 6.
1873 blev Psalmebog til Kirke- og Huus-Andagt suppleret med
et fyldigt tillæg48 med nye og gamle salmer, der var savnet i
1855-salmebogen. Også dette tillæg skyldte Roskilde Præstekonvent sin tilblivelse. 1873-tillægget indholdt 5 Luther-salmer
og en Luther-tekst gendigtet som salme47. Der er tale om min
dre brugte Luther-salmer, der runder salmebogens bestand af
Luther-salmer af uden at imødekomme noget egentligt savn.
En enkelt af salmerne, “Komm, Gott Schopfer, helliger Geist”
opnåede ikke desto mindre i Grundtvigs gendigtning og sun
get på en typisk 19-århundredes melodi at blive en af de mest
sungne Luther-salmer på dansk.
I årene efter 1873 foregik der et intenst arbejde med at samle
den danske salmesang, sådan som den var genetableret i løbet
af 19. århundrede med genoptagelse af gamle og tilkomst af

nye salmer, i en fælles salmebog. Det var ikke i første omgang
muligt at samles om en sådan fælles salmebog, hvorfor der
1890 blev udsendt endnu et fyldigt tillæg til Roskilde Kon
vents Salmebog48.1 dette tillæg findes 4 nye Luther-salmer49.
Demred fandtes i Roskilde Konvents Salmebog med dens to
officielle tillæg i alt 21, regner man Grundtvigs videredigtning
af “Vom Himmel hoch, da komm ich her” (033), “Det kimer
nu til Julefest”, med, 22 Luther-salmer. Dertil kommer i pri
vate og lokale salmebogstillæg yderligere nogle gendigtninger
og bearbejdelser af Luthers salmer, ikke mindst af Grundtvig.
Dermed var ved udgangen af 19. århundrede en stor del af Lu
thers salmer igen i levende brug i den danske kirke. I forhold
til de 35 Luther-salmer i Kingos Salmebog er det kun knap
2/3, men i forhold til de Luther-salmer fra Kingos Salmebog,
der var i aktiv brug ved udgangen af 18. århundrede, er der
uden tvivl tale om nogenlunde det samme antal, selvom udval
get måske til dels er et andet.
I den salmebog, der afsluttede det salmebogsarbejde, der
begyndte i midten af i840,rne, Psalme-Bogfor Kirke og Hjem,
der var færdigredigeret 1897 og som blev autoriseret 1899,
findes i alt 15 Luther-salmer, “Det kimer nu til julefest” og
“Jeg lever - og ved, hvor længe fuldtrøst” medregnet. Af de
Luther-salmer, der fandtes i Roskilde Konvents Salmebog , er
7 udeladt i Psalmebogfor Kirke og Hjem50 Seks af de udeladte
Luther-salmer er gendigtninger af Grundtvig, hvis andel af
salmerne i de nye salmebog derved som et kompromis mellem
de konservative og de grundtvigske biskopper i Det kirkelige
Raad51, der foretog den endelige redigering af salmebogen,
blev reduceret, uden at det gik ud over Grundtvigs egne
salmer.
De fleste af de Luther-salmer, der blev udeladt i
Psalmebogfor Kirke og Hjem 1897 blev igen optaget i den
næste autoriserede salmebog, Den danske Salmebog fra 1953.

Grunden hertil er ikke alene, at Den danske Salmebog skulle
tilgodese den del af den grundtvigske salmetradition, der
endnu ikke var fuldt til stede i Psalmebogfor Kirke og Hjem,
men også at den skulle tilgodese den søndeijyske særtradition,
og i denne tradition stod netop de lutherske salmer stærkt.
Den kendsgerning, at det var de grundtvigske gendigtninger
af de Luther-salmer, der blev udeladt 1897, som igen blev op
taget i Den danske Salmebog 1953, betyder ikke nødvendigvis,
at det var i de grundtvigske gendigtninger, salmerne var blevet
sunget i Søndeijylland. Optagelsen i de grundtvigske gendigt
ninger, der var kendt i Kongeriget, af de salmer, der var blevet
sunget i Søndeijylland, er et af de kompromiser, der kendeteg
ner 1953-salmebogen, hvis tilblivelse i høj grad skyldtes ønsket
om at integrere både den søndeijyske og den grundtvigske
salmesang i en fælles salmebog for hele den danske folkekirke.
Arbejdet frem mod Den danske Salmebog 1953 be
gyndte 1933 med nedsættelsen af et søndeijysk salmebogsud
valg. Senere blev der nedsat et grundtvigsk og et tidehvervsk
salmebogsudvalg. Alle tre udvalg afsluttede deres arbejde med
udgivelsen af fuldt udarbejdede prøvesalmebøger. En officiel
salmebogskommission blev nedsat 1946, og 1951 udsendte
den en prøvesalmebog, der efter almindelig høring og forskel
lige ændringer og reduktioner 1953 blev autoriseret som Den
danske Salmebog. De fleste af de Luther-salmer, som Salmebog
for Kirke og Hjem havde udeladt i forhold til Roskilde Kon
vents salmebog og dens tillæg, blev optaget igen52. Der kom 2
Luther-salmer med, som var gledet ud af dansk tradition med
Kingos Salmebog, og som ikke havde været optaget i Roskilde
Konvents Salmebog og dens tillæg'3.1 alt optog Den danske
Salmebog 1953 23 Luther-salmer. Næsten det samme antal,
nemlig 22, findes i Den Danske Salmebog 2002. Den eneste
forskel mellem de to salmebøger er, at bordverset, “Giv os
dagligt brød i dag”, strofe 4 af Fadervor-salmen “Vater unser

im Himmelreich” (035), er udeladt i 2002-salmebøgen. Den
uændrede repræsentation er ikke et udtryk for, at Luthers
salmer alle synges flittigt i danske kirker. Nogle bliver det,
men de fleste er blevet stående i salmebogen af veneration
mod Luther og på grund af et almindeligt ønske om ikke at
reducere antallet af salmer i salmebogen, selvom salmesangen i
almindelighed stod svagere i 2002 end i 1953. Luther-salmeme
er blevet stående i salmebogen som et stærkt potentiale i håbet
om at de engang ud i fremtiden vil blive brugt igen til levende
sang i og uden for kirken.
Noter
1
Thz cristelighe messze embedhe paa dansche (1528),
udgivet i facsimile i Danske Messebøgerfra reformationstiden”,
København 1959.. Her findes oversættelser af ‘Aus defer Not
schrei ich zu dir’ (011), Svir glauben all an einen Gott (024),
‘Nun bitten wir den Heiligen Geist’ (019), ‘Es wollt uns Gott
genådig sein’ (010), ‘Jesus Christus, unser Heiland, der von
uns’ (006) og ‘Gott sie belobet und begenedeiet’ (005).
2
Een ny håndbog/ med Psalmer oc aandelige Loffsange. uddragne off then hellige sch rifft. som nwy then
Christneforsamling (Gud til lojf oc mennisken til sallighed)
siunges. Med then Dasnske Otesang. Messe. Ajftensang oc
Natsang. Trychty Rozstock. (1529), udgivet i facsimile i Ludwig
Dietz’Salmebog 1536”, København 1972. Denne salmebog af
spejler med sine tillæg de første års udvikling i den evangelisk
gudstjeneste i Danmark. Én ny håndbog, hvis første, nu tabte
udgave blev trykt i Malmø 1528 var en tidssangssalmebog med
salmer til den første tids tidesangsgudstjenester. De følgende
to tillæg, de første udgivet anonymt, det andet indeholdende
Arbid Pedersens originale og oversatte salmer, med salmer,
der kunne bruges ved højmessen, hvis liturgi med tilhørende
salmer derpå fulgte som et tredje tillæg til tidesangbogen som

et optryk af messeordningen fra i528(-29).
3
“Nun freut euch, lieben Christen gmein” (002),
“Mitten wir im Leben sind” (003), “Gott sei belobet und
gebenedeiet” (004), “Gelobet seist du,Jesu Christ2 (005), “Je
sus Christus, unser Heiland, der von uns” (006), “Ach Gott,
vom Himmel sieh darein” (008),
“Es spricht der Unweisen Mund wohl” (009), “Es wollt uns
gott genådig sein” (010), “Aus tiefer Not schrei ich zu dir”
(oil), “Christ lag in ‘Todes banden” (012), “Jesus Christus,
unser Heiland, der den Tod” (013), “Komm, Helliger Geist,
Herre Gott” (015), “Christum wir sollen loben schon” (016),
“Komm, gott Schopfer, helliger Geist” (017), “Nun bitten wir
den Heiligen Geist” i to versioner (019), “Mensch willst du
leben seliglich” (020), “Mit fried und freud ich fahr dahin”
(021), “Wår Gott nicht mit uns diese Zeit” (022), “Gott der
Vater wohn uns bei” (023) og “Wir glauben all an einen Gott”
(024).
4
Malmø-Salmebogen 1533 (Titelblad mangler), udg
ivet i facsimile, Malmø 1967
5
“Dies sind die heilgen Zehn gebot” (001), “Wohl
dem, der in Gottes furcht steht” i to versioner (007), “Nun
bitten wir den Heiligen Geist” (019), “Gott der Vater wohn
uns bei” (023), “Wir glauben all an einen Gott” i to versioner
(024), “Jesaja, dem Propheten, das geschah” (026), “Ein feste
Burg ist unser Gott” (028), “Die Litanei” (029) og “Verleih
uns Frieden gnådiglich” (030)
6
’’Mitten wir im Leben sind” (003), ’’Jesus Christus,
unser Heiland, der von uns” (006), “Nun komm, der Heiden
Heiland” (014), “Komm, Heiliger Geist, Herre Gott” (015),
“Christum wir sollen loben schon” (016), “Komm, Gott
Schopfer, heiliger Geist” (017), ”Nun bitten wir den heiligen
Geist” (019), ”Wir glauben all an einen Gott” (024), ’’Jesaja,
dem Propheten das beschah” (026) og ”Die Litanei - deutsch

und lateinisch” (029).
7
”Wohl dem, der in Gottes Furcht stelit” Ps. 128
(007), ”Ach Gott, vom Himmel sieh darein” Ps. 12 (008), “Es
spricht der Unweisen Mund wohl” Ps. 14 (009), “Es wollt
uns Gott genadig sein” Ps. 67 (010), “Aus defer Not schrei ich
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”Gott sei gelobet und gebenedeiet” (004), ’’Gelobet
seiest du, Jesu Christ” (005), ’’Christ lag in Todes Banden”
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Udvalgte, deels Nye, deels af det Tydske sprog oversatte Psalmer,
København 1740
25
Psalme-Bog eller en Samling afgamle og nye Psalmer,
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kommer “Vater unser im Himmelreich” (035), (om bønnen),
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der kom 1885. Det bestod afJ.C. Holch, Fr. Nielsen, C.J.
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Fried und freud ich fahr dahin” (021), “War Gott nicht mit
uns diese Zeit” (022), “Die Litanei” (029), “Vater unser im
Himmelreich” (035), “Christ, unser Herr, zum Jordan kam”
(036) og “Vom Himmel kan der engel Schar” (039).
51
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Fried und freud ich fahr dahin” (021), “Wår Gott nicht mit
uns diese Zeit” (022), “Die Litanei” (029), “Vater unser im
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Martin Luthers sal
mer i sønderjyske sal
mebøger 1528-1953
»/Peter Balslev-Clausen
ndtil indførelsen af Den danske Salmebog 1953 har Søndeijylland, her forstået som de nordslesvigske sogne, der indtil Gen
foreningen 1920 havde dansk kirkesprog, haft sin egen salme- og salmebogshistorie, der i det store og hele har været selv
stændig i forhold til den kongerigsk danske udvikling1. Det er derfor nødvendigt at adskille en oversigt over den salmehisto
riske udvikling i Søndeijylland / Nordslesvig fra en tilsvarende oversigt over udviklingen i Danmark. Da Søndeijylland /
Nordslesvig hører til det danske sprogområde, vil der være tale om fælles træk og, når det drejer sig om salmer, fælles salmetekster
og salmebøger, men indtil 1953 snarere som tilfældige sammentræf og gensidige påvirkninger end som led i en fælles overordnet
planlægning, sådan som det f.eks. har været tilfældet indenfor et statsretligt og kirkeligt ensartet område som Kongeriget Danmark
og indtil 1814 Danmark og Norge. Søndeijylland / Nordslesvig og Kongeriget Danmark har været administreret uafhængigt af
hinanden inddi 1920, da Nordslesvig efter en folkeafstemning om områdets fremtidige statslige tilhørsforhold blev forenet med
Kongeriget Danmark. Det var således først fra 1920, Søndeijylland / Nordslesvig har haft dansk som administrativt sprog. Før den
tid var administrationssproget principielt tysk, også før indlemmelsen i Kongeriget Preussen efter 1864.1 modsætning til administradonssproget var kirke- og skolesproget dansk ud fra en luthersk forståelse af, at kirke- og dermed skolesproget principielt bør
følge folkesproget.
Som en følge af, at kirkesproget var dansk, var det danske salmer, der blev sunget i kirkerne. I modsætning til Kongeriget Dan
mark, hvor det er nogenlunde sikkert belyst, hvilke salmebøger, der siden reformationens indførelse omkring 1530 er brugt, og
dermed hvilke salmer man har sunget, foreligger der ikke sikre oplysninger om, hvilke salmebøger man har brugt i Nordslesvig.
I betragtning af, at administrations- og kultursproget har været tysk, har man ikke interesseret sig for, hvor og hvordan man har
brugt dansk sprog. Formodendig har man hjulpet sig med de samme salmebøger, som man har brugt nord for Kongeåen, idet man

I

har lært de almindeligt brugte gudstjenestesalmer udenad og
dermed til daglig ikke har været afhængig af trykte salmebøger.
Kingos salmebog fra 1699 blev indført i den del af Vestslesvig,
der hørte til Ribe Stift, ligesom den blev indført i Haderslev
og Aaberaa provstier, selvom den ikke var autoriseret til brug
nogen af stederne. Det var først pietismen, der gjorde folkelig
salmesang på modersmålet til et aktivt kirkeligt anliggende. In
spireret heraf uden selv at være egentlig pietist, udgav sogne
præsten i Varnæs mellem Aabenraa og Sønderborg, B.C. Ægidius2 endnu før afslutningen af den store Nordiske Krig den
første selvstændige sønderjyske salmebog, En Nye Psalme-Bog,
kaldet Varnæs-salmebogen efter det sogn, hvor B.C. Ægidius
var præst, eller Flensborg-salmebogen efter det sted, den blev
trykt. Denne salmebog fik en vis udbredelse og var i flere sogne
i brug indtil indførelsen afEvangelisk-luthersk Psalmebog 1890.
Som naturligt var i et område, hvor kultursproget var tysk, og
hvor også den kirkelige kultur blev målt på det omfang, i hvilket
den indoptog tysk kultur, selvom det skete i oversættelse, var
så godt som alle Luthers salmer optaget i Ægidius’ Salmebog
i oversættelser, der ikke var afhængige af oversættelserne i de
kongerigsk-danske salmebøger. Flere af de Luther-salmer, der
ikke findes i Kingos Salmebog, findes således i Ægidius’ sal
mebog3. Til gengæld er der 6 Luther-salmer, der er optaget i
Kingos, men ikke i Ægidius’ salmebog4. Forklaringen herpå er
næppe, at Ægidius og hans eventuelle hjælpere ikke havde tid
til eller mulighed for at oversætte de manglende salmer i forhold
til Kingos Salmebog, men at de, i modsætning til de salmer, der
ikke findes i Kingos Salmebog, ikke blev brugt i Søndeijylland
på Ægidius’ tid. Hvilket der ikke er noget overraskende ved,
al den stund bestanden af Luther-salmer i Kingos Salmebog
på grund af kongens, Christian 5.s meget konservative forhold
til salmesangen og hans deraf følgende konservative kommis
sorium til redaktørerne af Kingos Salmebog, snarere afspejler

behov og muligheder i Danmark før 1600 end i slutningen af
17. århundrede. Alle Luther-salmerne i Ægidius’ salmebog er
nyoversat, hvilket er grunden til, at de ikke fandt optagelse i de
kongerigske salmebøger, hvor de gamle indsungne oversættel
ser ikke levnede plads til nye.
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Luthers salmer i dansk
gendigtning i Sønderjyl
land fra Kingos Salmebog
1699) til Den danske Sal
mebog (2002)
001

002

003

004

005
006

Dies sind die heilgen Zehn gebot
Det er de hellige ti bud
Her er de hellige ti Guds Bud
Nun freut euch, lieben Christen gmein
Gud Fader og Søn og Helligaand
Nu glæd dig Christi menighed
Frisk op, du Christenmenighed
Nu fryde sig hver christen mand
Mitten wir im Leben sind
Men vi midt i Livet er
Midt i Livet ere vi
Midt i Livet er vi stedt
Gott sei gelobet und gebenedeiet
Gud være lovet (altid) og benedidet
Gud være lovet og af hjertet priset
Gud vi love og af Hjertet prise
Gelobet seist du, Jesu Christ
Lovet være du, Jesus Christ
Jesus Christus, unser Heiland, der von uns
Jesus Christus er vor salighed
Jesus Christ, vor Saliggiører
Jesus Christus er tilstede

195
269
60

246
241
225

225

383
554

554

865
442

26

205
252
22

12

48

154

12

74

74

269

89

202
245
20

420
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1717
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1844

64

352

150

695

437

378

191

220
274

98

450
351
463
254

141

236
214
337

299

299

164

98
86
146

146

Jesus Christus, unser Heiland, der den Tod

Jesus Christ vorfrelsermand, den som døden
Jesus Christus vor Frelsermand, som døden
Jesus Christus synden bandt

170

107
88
147

Nun komm, der Heiden Heiland

Kom Hedningers frelser sand
Kom Hedningstammers Frelsermand
015

556

Christ lag in Todes banden

Christ laa i Dødsens baande
Christus i dødsens baande laa
l Dødens Baand vor Frelser laa

014

234

460
225

Af dybsens nød raab'r jeg til dig
Af Dybsens Nød mit Raab til dig
Af Dybsens Nød, o Gud, til dig

013

357

Aus tiefer Not schrei ich zu dir

Afdybsens nød raaber jeg til dig

012

234

368

Es wollt uns Gott genadig sein

Nu er os Gud miskundelig
Gud være os miskundelig
O! priser Herren, alle Mand
Nu vilde Gud miskundelig
Oil

1953

Es spricht der Unweisen Mund wohl

Saa taler den uvise mund
Saa siger de uvises mund
010

Dl

1943

Ach Gott, vom Himmel sieh darein

0 Gud af Himmelen se hertil
O Gud af Himlen til os see
Ak Gud, fra Himlen see herned
009

SID

1925

Wohl dem, der in Gottes furcht steht

Vel den, som udi gudsfrygt staar
008

S

1889

Komm, Heiliger Geist, Herre Gott

48

43

1
73

73
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016

017

018
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020
021

022

Kom Helligaand 0 Herre Gud, opfyld
Kom Hellig Aand, 0 Herre Gud din godheds
Kom Hellig A and, Gud Herre from
Kom Hellig A and, Gud Fader from
Kom Helligaand, og besøg os nu
Christum wir sollen loben schon
Vi christus love hver og een
Fra Solens Vugge til Solens Grav
Komm, Gott Schopfer, helliger Geist
Kom Gud skaber O hellig Aand, besøg vort
Kom Gud skaber, o! hellig Aand, i hiertet giv
Kom, o gud skaber, Hellig Aand, og rør
Kom hellig Aand o Herre Gud, besøg vore
Kom, Gud-FadersAandfuldgod
Kom, Helligaand med Skabermagt
Ein neues Lied wir heben an
Nun bitten wir den Heiligen Geist
Nu bede vi den Helligaand, alt om den
Nu bede vi den Helligaand om den
Dig bede vi, o Hellig A and
Nu bede vi den Hellig Aand, Alt med
Nu bede vi den Helligaand, Først om
Nu bede vi den Helligaand
Mensch, willst du leben seliglich
Hvo som vil leve christelig
Mit Fried und freud ich fahr dahin
Med glæde og fredfarjeg nu hen
Med Fred og Fryd jegfarer hen
War Gott nicht mit uns diese Zeit
Var Gud ikke med os denne tid
Var Gud ej med os denne tid
Var Gud ej med os bu til Dags
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1953

125

196
98

184
148

184

259
468
469

45
270
123

105
95

164

185

185

126

203

724

261
473

121

6
96

235
159

83

306

122

42

94

8
188

188

456

246

519

519

188

117

243

243

165
355

422
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1844

1889
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1943

023

Gott der Vater wohn uns bei

Gud Fader bliv du nu med os
Jesu Christe, livsens port
Gud, vor Fader, staa os bi
024

1953

298

Var Gud ej med os denne stund
146

205
205
104

227

21

Wir glauben all an einen Gott
15
Vi tro alsammen paa en Gud, himmels skabere
265
Vi tro alsammen paa en Gud, som himmel ..skob
Vi tro, vi alle tro paa Gud
Vi tro tilsammen paa en Gud
Vi allesammen troe paa Gud

025
026

Kyrie eleison
.lesa ja. dem Propheten, das geschah

027
028

Christe, du Lamm Gottes
Eine feste Burg ist unser Gott

197

142
143
1

198

20

362

419

295

182
10

10

247

247

Esaias den Prophete monne det saa paa

Vor Gud han er så fast en borg
Guds Kirke er vor Klippe-Borg
Guyd Herren er vor faste Borg
029

352

436

190

222

618)

(

519

Die Litanei - deutsch und lateinisch

LITANIA Paa Danske
030

131

35

335

543

39

412
413

546

14

364

Verleih uns Friedcn gnadiglich

Forlen os medfred naadelige
Forlen os fred naadelig
Forlen os Freden naadelig
Forlen os freden, Herre, nu
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Herr Gott, dich loben wir
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Christ ist erstanden
Vom Himmel hoch, da komm ich her
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Fra Himmelen højt komme vi nu her
Fra Himlen højt jeg kommen er
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Fra Himlen højt kom Budskab her
Fra Himlen højt jeg kommer her
Det kimer nu til Julefest
Sie ist mir lieb, die werte Magd
Vater unser im Himmelreich
Fader vor udi Himmerig
Vor Fader god i Himmerig
Gud Fader god i Himmerig
O Fader vor i Himmerig
Christ, unser Herr, zum Jordan kam
Christus kom selv til Jordans flod
Guds Søn kom selv til Jordans flod
Vor Herre kokm til Jordans Flod
Vor Saligheds det store Haab
Was fiirchst du, Feind Herodes, sehr
Herodes hvi frygter du saa saare
Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort
Behold os Herre ved dit Ord
Ophold os. Herre! ved dit Ord
Giv, Herre! at dit sandheds Ord
Vom Himmel kam der engel Schar
Fra Himmlen kom den engle skar
Fra himlen kom en engle-skar'
Fra Himlen kom en Engel klar
Nu lasst uns den Leib begraben
Nu lader os hans legeme begrave
Hans Legem vi begrave nu
Der du bist drei in Einigkeit
0 du trefoldig enighed
Unser grosse Stinde und schwere Missetat
Der 111. Psalm
Der 117. Psalm
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Der lobgesang Zacharias
Ich lebe und weis, wie lange (WA 34,2 s. 274f)
Jeg lever - og ved hvorlcenge fuldtrøst
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Thomissøns Salmebog (Den Danske Psalmebog) 1569
Kingos Salmebog (Den Forordnede Nye Kirke-Psalmebog) 1699
Pontoppidans Salmebog (Den Nye Psalme-Bog) 1740
En Nye Psalme-Bog (Varnæssalmebogen, eller Ægidius Salmebog) 1717
Guldbergs Salmebog (Psalme-Bog eller En Samling af gamle og nye Psalmer) 1778
Evangelisk-kristelig Psalmebog til Brug ved Kirke- og Huns-Andagt 1798
Meyer-Boesens Salmebog (Psalmebog) 1844
Roskilde Konvents Salmebog (Psalmebog til Kirke- og Huus-Andagt) 1855
Første tillæg til Roskilde Konvents Salmebog (Tillæg til Psalmebog for Kirke- og Huus-Andagt) 1873
Fest-Psalmer (Grundtvigs Vartov-Salmebog) 1850 -1870
Salmebog for Kirke og Hjem. Et forslag. 1885
Nordslesvigsk Salmebog (Evangelisk-luthersk Psalmebog for de dansktalende Menigheder i Slesvig) 1889
Andet tillæg til Roskilde Konvents Salmebog (Nyt Tillæg til Psalmebog for Kirke- og Hus-Andagt) 1890
Psalme-bog for Kirke og Hjem. 1899
Den søndeijydske Salmebog 1925
Det søndeijydste Forslag til Den danske Salmebog. Et Forarbejde. 1943
Den danske Salmebog 1953
Den Danske Salmebog 2002

Adlers salmebogstillæg 1798 indeholdt ikke Luther-salmer
23 år efter udgivelsen af Ægidius’ Salmebog udkom Pontoppidans Salmebog5, der snart skulle blive den mest udbredte danske
salmebog i Sønderjylland, en position, den holdt i halvandet hundrede år indtil indførelsen af Nordslesvigsk salmebog 1889.
Udgiveren, hofpræst Erik Pontoppidan'’ havde 1721 - 34 været hertugelig huslærer i Nordborg og sognepræst i Havnbjerg på Als

og kendte dermed de sønderjyske forhold på første hånd. Dette
er uden tvivl årsagen til, at salmebogen ved siden af 92 helt nye
Brorson-salmer har optaget 47 salmer fra Ægidius’ salmebog.
Denne lokale tilknytning har sammen med de mange pietisti
ske salmer anbefalet salmebogen i det nordslesvigske område,
hvor pietismen havde faet stærkere tag i præster og menighe
der end i kongeriget. Pontoppidans salmebog indeholdt alle
Kingos Salmebogs salmer og dermed alle denne salmebogs
Luther-salmer. Da Pontoppidans salmebog bragte Luther-salmerne i Kingos Salmebogs versioner, og Ægidius’ Salmebog
havde nyoversættelser af de samme salmer, har der således ikke
hersket ensartethed i den danske salmesang. Salmesangen var
meget lokalt betonet, da man næsten udelukkende gik i kirke
i sin egen sognekirke. På lidt længere sigt blev Pontoppidans
Salmebog dominerende, da den danske konge efter afslutnin
gen af Den store Nordiske Krig var blevet landsherre i hele
Slesvig og Pontoppidans Salmebog ikke alene var autoriseret af
kongen, men også hoflfets danske salmebog. Ved indførelsen af
Evangelisk-luthersk Psalmebog 1890 blev Pontoppidans Salme
bog brugt i halvdelen af Nordslesvigs menigheder med dansk
kirkesprog.
Guldbergs Salmebog blev ikke indført i Nordslesvig, og Evangelisk-kristelig Psalmebog blev, da den 1820 blev tilladt i Nord
slesvig, kun indført i 27 sogne. Dermed brugte størstedelen af
Nordslesvigs dansktalende menigheder langt op i 19. århund
rede salmebøger, der indeholdt de fleste af Luthers salmer. I
forhold til Evangelisk-kristelig Psalmebog med dens 5 stærkt
bearbejdede Luther-salmer har Meyer-Boesens Salmebog fra
1844 (autoriseret 1847) med sine 12 og et par år senere Ros
kilde Konvents Salmebog med sine ligeledes 12 Luther-salmer
i højere grad respekteret den nordslesvigske tradition for sang
af Luther-salmer. Til gengæld må man gå ud fra, at Meyer-Boesens udvalg af Luther-salmer' på grund af deres lokalkendskab

i højere grad end Roskilde Konvents Salmebogs udvalg8 har
svaret til, hvilke Luther-salmer, der omkring 1840-50 har været
i levende brug i Nordslesvig.
I løbet af i88o’erne skete der en tiltrængt afklaring af forholdene
omkring den dansksprogede salmesang i Nordslesvig, idet der
1885 blev nedsat en salmebogskommission, der udarbejdede et
forslag til en ny fælles dansk salmebog, der 1889 blev godkendt
af den Slesvig-Holstenske fællessynode og året efter udgivet af
det Kongelige evangelisk-lutherske Konsistorium i Kiel9. Den
ne fælles salmebog betød en væsentlig styrkelse af den danske
salmesang i Nordslesvig, ligesom den betød en kraftig udvidel
se af de Luther-salmer, der fandtes i de nyere salmebøger, der
blev brugt i mange af de nordslesvigske sogne10. Evangelisk
luthersk Psalmebog indeholder i alt 35 Luther-salmer, hvoraf 4
er dubletter, hvilket er 10 salmer flere end i Roskilde Konvents
Salmebog med dens to tillæg. Selvom der tages højde for den
nærliggende mulighed, at salmebogskommissionen har villet
anbefale sig overfor de preussiske myndigheder, både de kir
kelige og de politiske, ved at optage næsten dobbelt så mange
Luther-salmer som den fa år i forvejen indførte tyske salme
bog for Slesvig-Holsten11, er der ingen tvivl om, at de mange
Luther-salmer i salmebogen er udtryk for udgivernes og med
dem brugernes ønske om gennem den fyldige repræsentation af
Luther-salmer sammen med en fyldig repræsentation af danske
salmer fra fortid og samtid at udtrykke deres dobbelte identi
tet som lutherske og danske kristne. I en kulturkamp mellem
dansk og tysk var det modigt at profilere sig så dansk, som man
gjorde med Evangelisk-luthersk Psalmebog, men i et Preussen,
hvor det lutherske var nedtonet til fordel for den officielt favo
riserede unerede teologi og kirkelighed, var det at profilere sig
som luthersk i virkeligheden også en måde at hævde en protest
holdning på.
Evangelisk-luthersk Psalmebogs forhold til traditionen kan

følges gennem dens forhold til Luther-salmerne i ældre sal
mebøger, der stadig var i brug i Nordslesvig, indtil Evangelisk
luthersk Psalmebog fortrængte dem omkring 1890.28 af Luthersalmerne i Ægidius’ Salmebog findes også i 1889-salmebogen,
vel at mærke for de flestes vedkommende i bearbejdet form
eller i andre oversættelser. Kun tre af Luther-salmerne i Ægidius’ Salmebog findes ikke i 1889-salmebogen12. Tilsvarende
mangler 4 af Luther-salmerne fra Pontoppidans salmebog i
Evangelisk-luthersk Psalmebog'3. To af de salmer, der mangler
fra de to salmebøger fra første halvdel af 18. århundrede, er de
samme, hvilket betyder, at kun 5 af Luther-salmerne fra den
ældre nordslesvigske tradition mangler i Evangelisk-luthersk
Psalmebog. Ligesom det var tilfældet med Ægidius’ Salmebog,
er de fleste af de salmer, Evangelisk-luthersk Psalmebog har fæl
les med Pontoppidans Salmebog, optaget enten i bearbejdede
eller helt nye versioner. De salmer, som 1889-salmebogen har
udeladt, er mindre kendte og benyttede emnemæssige dublet
salmer, således er ingen af dem optaget i Meyer-Boesens Sal
mebog. Alle Luther-salmerne i Meyer-Boesens Salmebog er
optaget i 1889-salmebogen.
Luther-repræsentationen i Evangelisk-luthersk Psalmebog be
tegner et absolut maksimum. Salmebogen har virkelig levet op
sit navn som luthersk salmebog. Det er dog tvivlsomt, om de
mange Luther-salmer alle har været brugt lige meget. Et indi
cium på, hvilke af salmerne, der kun har været sparsomt brugt,
er hvilke salmer, der er udeladt i Den sønderjydske Salmebog fra
1925. Denne salmebog, der fremstår som en 2. revideret udgave
af Evangelisk-luthersk Psalmebog, har udeladt en række salmer,
der efterlader tomme numre i salmebogens grundstamme fra
1889, samtidig med at der som en tilnærmelse til den nyeste
kongerigske tradition er tilføjet et afsnit med danske salmer og
åndelige sange, hvoraf de fleste findes i Psalmebogfor Kirke og
Hjem fra 1897. Blandt de udeladte salmer er de 9 af Luther14.

Ingen af disse 9 salmer findes i Meyer-Boesens Salmebog.
Sammenholdt med, at kun en af de 9 udeladte salmer findes i
den kongerigske Psalmebogfor Kirke og Hjem, er der uden tvivl
tale om en nøgtern vurdering af, hvad der blev sunget og ikke
sunget i Nordslesvig i begyndelsen af I920’rne.
Godt 8 år efter udgivelsen af Den sønderjydske Salmebog blev
det besluttet at indlede arbejdet med et søndeijysk forslag til
en kommende fælles salmebog for det genforenede Danmark.
Dette forslag, der blev udgivet i form af en prøvesalmebog
t94315, indeholdt 21 Luther-salmer, heraf 2 i parallelversioner,
hvorved det samlede antal oversættelser af Luther-tekster var
23. Tre Luther-salmer, der findes i Den sønderjyske Salmebog
var udeladet i 1943-forslaget16, samtidig med at to Luther-sal
mer, der ikke fandtes i Den sønderjyske Salmebog'^ var foreslået
i 1943-forslaget. Sammenholder man forekomsten af Luthersalmer i 1889 og 1925 salmebøgerne og forslaget fra 1943, viser
det sig, at 17 luther-salmer er fælles for dem18. Af disse 17 sal
mer hører 10 til den nordslesvigske tradition tilbage til Kingos,
Ægidius’, Pontoppidans og Meyer-Boesens salmebøger19. På
denne måde er det muligt at indkredse den nordslesvigske tra
dition for brugen af Luthers salmer, sådan som den har udviklet
sig gennem 250 år, før den med Den danske Salmebog 1953 gik
op i den kongerigske danske salmetradition.
Af de Luther-salmer, som den sønderjyske prøvesalmebog
foreslår, findes alle undtagen tre20 i Den danske Salmebog 1953,
samtidig med, at der i Den danske Salmebog findes 3 salmer21
18, der ikke er foreslået i det sønderjyske forslag. Der er ikke
stor forskel på den nordslesvigske og den kongerigske tradi
tion; den største forskel, sådan som den viser sig i tilblivelsen af
Den danske Salmebog, består i, at det søndeijyske forslag hjalp
nogle af de salmer, der gled ud i Psalmebogfor Kirke og Hjem
i forhold til Roskilde Konvents Salmebog og dens to tillæg, til
igen at blive optaget i den autoriserede salmebog. Om de der-

med er blevet sunget i kirkerne, skolerne og hjemmene, er en
anden sag.
Med det sønderjyske salmebogsforslag 1943 og den indflydelse,
det har haft på, hvilke salmer, der blev optaget i Den danske
Salmebog, forsvandt den nordslesvigske salmesangs- og salme
bogstradition ud af historien. Da Den Danske Salmebog 2002
blev redigeret i 1990'erne spillede den nordslesvigsk-sønderjyske salmetradition ikke mere nogen rolle. Den nordslesvigske
salmetradition var endegyldigt blevet forenet med den kongerigske, sådan som ønsket havde været i alle kredse nord og
syd for Kongeåen, da man 1946 gik i gang med det kommis
sionsarbejde, der førte frem til autorisationen og indførelsen
af Den danske Salmebog 1953. De oprindeligt meget forskellige
teksttraditioner og den også til dels forskellige meloditraditi
on var gennem den tilnærmelse, der for alvor begyndte med
Evangelisk-luthersk Psalmebog 1889, og som fortsatte i Den
sønderjydske Salmebog 1925 og salmebogsforslaget 1943, blevet
helt udjævnet derved, at den nordslesvigsk-søndeijyske tradi
tion havde veget pladsen for den kongerigske, en udvikling, der
svarer til Nordslesvigs / Sønderjyllands politiske og kulturelle
integration i Kongeriget Danmark i årene efter Genforeningen
1920.
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Luthers salmers brug
i Danmark
tf/Peter Balslev-Clausen
pørgsmålet om Luthers salmers brug i Danmark er i første omgang et spørgsmål om, hvilke Luther-salmer der findes i
de autoriserede salmebøger og andre salme- og sangbøger, der bruges på det pågældende tidspunkt. Dernæst er det et
spørgsmål om, hvilke salmer de professionelle salmevælgere, præster og lærere, vælger til hvilke situationer. Endelig er
det et spørgsmål om, hvilke Luther-salmer almindelige, ikkeprofessionelle salmebrugere kender og synger'.
På baggrund af de sidste autoriserede salmebøger (d. v. s. Salmebogfor Kirke og Hjem, Den danske Salmebog (1953) og
Den danske Salmebog 2002) og de sangbøger, der bruges i skolerne og andre steder, hvor der traditionelt synges, er det muligt
at danne sig et nogenlunde præcist billede af, hvilke salmer, der er mulighed for at synge. De salmer, der ikke findes i de tilgæn
gelige salme- og sangbøger er på forhånd udelukket fra almindelig brug.
20 af de første 41 Luther-salmer i Markus Jennys oversigt i Luthers geistliche Lieder und Kirchengesdnge (1985)2 findes
ikke i de tre autoriserede danske salmebøger, der indgår i undersøgelsen3. Der kan være usikkerhed med hensyn til, om et par af
salmerne skal tælles med eller trækkes fra i denne oversigt4, men det ændrer ikke på helhedsindtykket. Relevant for en under
søgelse af brugen af Luther-salmer omkring 2000 er derimod, at de to senest autoriserede salmebøger fra 1953 og 2002 med en
enkelt i denne sammenhæng ubetydelig undtagelse har optaget de samme i alt 22 Luther-salmer. De Luther-salmer, der ikke er
optaget er hovedsagelig katekismus- og sakramentssalmer, oversatte gudstjenesteled og salmer med mindre gudstjenstlig rele
vans.
De autoriserede salmebøger har indtil Folkeskoleloven af 1975, der endeligt ophævede forbindelsen mellem folkekirke
og folkeskole i Danmark, været normgivende for udvalget af salmer i skolesangbøgerne5.1 perioden, 1875'’ til 2000 har der været
en udtalt konsensus om, hvilke Luther-salmer, er skulle indgå i skolens undervisning og dermed stå i skolesangbøgerne. Det
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drejer sig om 5-6 salmer, ’’Gelobet seiest du, Jesu Christ”
(005), ”Nun bitten wir den Heiligen Geist” (019), ”Ein feste
Burg ist unser Gott” (028) og ”Vom Himmel hoch, da komm
ich her” (033), hvortil kommer ”Wir glauben all an einen
Gott” (024), der forsvinder ud af skolesangbøgerne kort
efter 1900, og ’’Christ lag in Todes banden”, Det er disse
Luther-salmer, der stod i skolesangbøgerne, og det er disse
Luther-salmer, Undervisningsministeriet anbefalede i960.
Det er nogenlunde de samme Luther-salmer, der findes i
’’Højskolesangbogen”7 og De Unges Sangbog?, henholdsvis
den grundtvigske og den pietistiske vækkelsesbevægelses
sangbøger til brug for ungdomsskoler (høj- og efterskoler) og
ungdomsarbejde i øvrigt. Går man til Indre Missions officielle
sangbog9 til brug ved møder i missionshuse og ved det pieti
stiske vækkelsesarbejde i øvrigt, er det nogenlunde de samme
Luther-salmer, der findes her, dog med mindre jul og mere tro
og teologi10. Stadig er der dog tale om små forskelle.
På baggrund af dette materiale er det muligt at op
stille en dansk kanon med henblik på Luthers salmer bestå
ende af 7 til 10 salmer, der er så kendte og brugte, at de indgår
i den kreds af salmer, der er i levende brug i Danmark. Det
drejer sig om ”Nun freut euch, lieben Christen gmein” (002),
’’Gelobet seiest du, Jesu Christ” (005), ”Aus defer Not schrei
ich zu dir” (011), ”Komm, Gott Schopfer, heiliger Geist”
(017), ”Nun bitten wir den Heiligen Geist” (019), ”Ein feste
Burg ist unser Gott” (028) og ’’Erhalt uns, Herr, bei deinem
Wort” (038), hvortil kommer med en lidt svagere bevidnelse,
men stadig bedre bevidnet i alle undersøgelser end de øvrige
Luther-salmer i de autoriserede salmebøger: ’’Christ lag in
Toden Banden” (012), ”Mit Fried und Freud ich fahr dahin”
(021) og ”Vom Himmel hoch, da komm ich her” (033).
Det er tydeligt, at alle Luthers katekismussalmer er
valgt fra. Det samme er tilfældet med sakrament-salmerne, li

gesom de egentlige gudstjenestesalmer heller ikke indgår i den
danske Luther-kanon. De salmer, de indgår i en dansk Lutherkanon er 4 højtidssalmer, (1 til Påske og Pinse (012 og 019) og
2 til Jul (005 og 033), 2 personlige trossalmer (002 og 011) og 2
kirkelige trossalmer (028 og 038). Denne fordeling af salmerne
i den danske Luther-kanon svarer nogenlunde til Den danske
Folkekirkes konsensus om kirkens og kristendommens tro og
lære. Når man ser på, hvilke Luther-salmer, der findes i de
sangbøger, der bruges uden for kirken, hvor det i høj grad ikke-teologer, der har udvalgt, hvilke salmer, der skulle optages,
sammenholdt med undersøgelser af, hvilke salmer præsterne
rent faktisk har valgt, og menighederne dermed har sunget i
kirken1, er det i høj grad den hele Luther, der møder én gen
nem danskernes brug af Luther-salmer. Man kunne overveje,
om man ikke kunne nøjes med disse 10 Luther-salmer og med
sindsro lade de øvrige glide ud af salmebogen sammen med
alle de andre salmer af andre forfattere, der heller ikke hverken
kendes eller synges. Det vil nok være (kirke-)politisk umuligt.
Til gengæld kan man glæde sig over de forholdsvis mange
salmer, der trods alt bliver sunget, og derudover forberede sig
til den dag, da de folkeskoleelever, der efter 1975-loven har for
ladt skolen uden at have faet lært at synge salmer, heller ikke
Luther-salmer, er blevet så gamle, at de kasserer størsteparten
af salmebogens salmer, og dermed også Luther-salmerne, fordi
de hverken kender dem eller kan synge dem. Indtil det måtte
ske, hører Luther-salmerne til de salmer, der både kirkeligt og
folkeligt er med til at bære danske salmesang.
Noter
1
Mht. valg og praktisk brug af Luthers salmer omkr.
2000, se: Peter Balslev-Clausen ’’Luthers salmers brug i
Danmark i960 - 2004, i Sven-Åke Selander og Karl-Johan
Hansson (red.) Martin Luthers psalmer i de nordiska folkens

liv, 2009, s. 335 ff.
2
Luthers geistliche Lieder und Kirchengesånge Vollstandige Neuedition in erganzung zu Band 35 der weimarer
Ausgabe bearbeitet von Markus Jenny. Archiv zur Weimarer
Ausgabe der Werke Martin Luthers. Band 4.1985
3
Det drejer sig om: “Dies sind die heibgen Zehn
gebot” (001), “Gott sei gelobet und gebenedeiet” (004),
“Wohl dem, der in gottes furcht steht” (007), “Es spricht der
Unweisen Mund wohlri (009), “Es wollt uns Gott genadig
sein” (010), “Jesus Christus, unser Heiland, der den Tod”
(013), “Nun komm, der Heiden Heiland” (014), “Christum
wir sollen loben schon” (016), “Ein neues Lied wir heben an”
(019), “Mensch, willst du leben seliglich” (020), “Gott der
Vater wohn uns bei” (023), “Kyrie eleison” (025), “Jesaja, dem
Propheten , das geshah” (026), “Christe, du Lamm Gottes”
(027), “Christ ist erstanden” (032), “Sie ist mir lieb, die werte
magd” (034), “Christ, unser Herr, zum Jordan kam” (036),
“Was furchst du, Feind Herode, sehr” (036), “Nu lass uns den
Leib begraben” (040) og “Der du bist drei in Einigkeit” (041)
4
Det drejer sig om “Herr Gott, dich loben wir” (031),
hvis danske oversættelse fra begyndelsen har været selvstæn
dig i forhold til Luthers overtsættelse fra latin, og “Vater unser
im Himmelreich”, der kun er optaget i Den danske Salmebog
t953 med et enkelt vers, forslået som bordvers, der er meget
frit gendigtet af Grundtvig. Det samme gælder Grundtvigs
gendigtning af ”Vom Himmel hoch, da kom ich her” (033),
”Det kimer nu til julefest”, hvor kun to strofer af 9 (str. 4 og
5) er egentlige oversættelser fra Luthers salme. Denne under
søgelse ser bort fra, at flere danske salme- og sangbøger har
ment, at ”In duclci jubilo” (af Grundtvig oversat ”En sød og
liflig Klang”, Den Danske Salmebog 2002 nr. 116) oprindelig
er oversat til dansk efter en bearbejdelse af Luther, jfr. Markus
Jennys overvejelser op.cit. p. 353). I undersøgelsen indgår til

gengæld de danske oversættlser af 2 Luther-tekster, dels ”Ich
lebe und weiss, wie lange”, oversat af B.s. Ingemann: ”Jeg
lever - og ved hvor længe, fuldtrøst” , der forekommer i de tre
autoriserede salmebøger, og ””Die beste zeit im jar ist mein”
fra Luthers Frau Musica-digt ”Fur allen freuden auff Erden”
fra 1538, de er optaget i 3 af de registrerede skolesangbøger.
5
Se Peter Balslev-Clausen ’’Luthers salmer i danske
skolesangbøger 1875 - 2000, Sven-Åke Selander og KarlJohan Hansson (red.) Martin Luthers Psalmer i de nordiska
folkens liv (2008) s. 306 - 310.
6
Der er også med hensyn til salmer og salmesang en
forsinkelse på 15 - 20 år, før indlæringen i børneskolen viser
sig som en faktor i samfundslivet.
7
Hjemlandstoner (1. udgave 1895), seneste udgave
1989. Udgivet af Kirkelig forening for den Indre Mission i
Danmark.
8
1989-udgaven af Hjemlandstoner indeholder
følgende Luther-salmer: ”Nun freut euch, llieben Christen
gmein” (002), ’’Gelobet seist du, Jesu Christ” (005), ”Aus
defer Not schrei ich zu dir” (011), ”Komm, Gott Schopfer, heiliger Geist” (017), ”Nun bitten wir den Heiligen Geist” (019),
”Ein feste Burg ist unser Gott” (028) og ’’Erhalt uns, Herr, bei
deinem Wort”.

Luthers salmer i vækkelsesbe
vægelsernes sang- og salme
bøger 1890 - 2000
a/Peter Balslev-Clausen
uther-salmerne hører ikke alene til det kirkelige, men også til det folkelige salmerepertoire i Danmark. Man kan få en
fornemmelse af, hvor kendte de er, og hvor meget de synges, ved at undersøge, hvilke Luther-salmer, der synges i
folkeskolen. En sådan undersøgelse viser, at 5 - 6 af Luther-salmerne har hørt til folkeskolens standardrepertoire i
perioden 1875 -1975. De autoriserede salmebøger har indtil Folkeskoleloven af 1975, der endeligt ophævede forbindelsen
mellem folkekirke og folkeskole i Danmark, været normgivende for udvalget af salmer i skolesangbøgerne1.1 den periode, der er
omfattet af nærværende undersøgelse, fra 18752 til 2000, har der været en udtalt konsensus om, hvilke Luther-salmer, er skulle
indgå i skolens undervisning og dermed stå i skolesangbøgerne. Det drejer sig om 5-6 salmer, ’’Gelobet seiest du, Jesu Christ”
(005), ”Nun bitten wir den Heiligen Geist” (019), ”Ein feste Burg ist unser Gott” (028) og ”Vom Himmel hoch, da komm ich
her” (033), hvortil kommer ”Wir glauben al an einen Gott” (024), der forsvinder ud af skolesangbøgerne kort efter 1900, og
’’Christ lag in Todes Banden”, Det er disse Luther-salmer, der stod i skolesangbøgerne, og det er disse Luther-salmer, Under
visningsministeriet anbefalede i960.
Det er nogenlunde det samme billede, man får ved at undersøge ungdomsskolens sangbøger. De mest udbredte ung
domssangbøger, der ikke alene indeholder almindelige sange og viser, men også har et større eller mindre afsnit med salmer, har
siden 1890’erne været Folkehøjskolens Sangbog og De Unges Sangbog. Første udgave af begge sangbøger udkom i henholdsvis
1892 (De Unges Sangbog) og 1894 (Folkehøjskolens Sangbog). Folkehøjskolens Sangbog, eller ’’Højskolesangbogen”, som den har
været kaldt til daglig, har ikke alene været brugt på de grundtvigske højskoler og efterskoler, men har også ikke mindst efter 2.
verdenskrig opnået status af uofficiel nationalsangbog. De Unges Sangbog har hovedsagelig været brugt af KFUM og K-bevægelsen og på dens og Indre Missions højskoler.

L

Nr.

002
005
017
019

028

030
033
038
039

DIS
1
1892

DUS
2
1893

Nun freut euch. lieben Christen gmein
Nu fryde sig hver kristen mand
(ielobet scist du. Jesu Christ
Lovet være du. Jesus Krist
Komm. Gott SchOpfer, helliger Geist
Kom, Gud-Faders Ånd fuldgod
Nun bitten wir den Heiligen Geist
Nu bede vi den Helligånd
Line feste Burg ist unser Gott
Vor Gud han er så fast en borg
Vår Ciud 3r oss en vSldig borg
Verleih uns Frieden gnadiglich
Vom Himmel hoch. da komm ich her
Lrhall uns. Herr, bei deinem Wort
Behold os. herre! ved dit ord
Vom Himmel kam der engel Schar
Fra himlen kom en engel klar
Ich lebe und weiss. wie lange
Jeg lever og ved, hvor længe, fyldtrøst

Luthersalmerne i

DUS
3
1894

DUS
4
1901

DUS
5
1914

DUS
6
1928

DUS
7
1949

79

62

82

84

139

147

125

41

41

29

DUS
8
1985

FHS
7
1913

FHS
8
1917

FHS
9
1920

FHS
10
1922

FHS
II
1926

FHS
12
1933

FHS
13
1939

FHS
14
1951

FHS
15
1964

FHS
16
1974

102

37

104

104

124

68

56

220

142
41
179

142
41
179

170
31
190

96

82

300

106

96

38

170
61

FHS
17
1989

FHS
18
2006

117

247

1

1

10

101

101

101

101

124

(69)

(69)

(69)

(69)

(89)

124

157
239

118

237

318

209

176

160

88

83
74

74

74

74

88

<>»)

88

(103)

(103)
179a

(ll»)
191

III

111

131

102

102

123

453
tysk

(228)

50
67

(55)

234

De unges Sangbog, 1. udg. (1892) - 8 udg. (1985),
Folkehøjskolens Sangbog, 7, udg. (1913) - 18. udg. (2003)

Sammenligner man de to sangbøger, er det tydeligt, at De Unges Sangbog ikke alene har den mest kirkelige profil, men
også har optaget Luther-salmer længe før ’’Højskolesangbogen”. Til gengæld er det nogenlunde de samme salmer, som allerede
fandtes i De Unges Sangbog, ’’Højskolesangbogen” noget senere optog. Det drejer sig om ’’Gelobet seiest du, Jesu Christ” (005),
optaget i De Unges Sangbog 1894, i ’’Højskolesangbogen” 1939, ”Nun bitten wir den Heiligen Geist” (019), optaget i De Unges
Sangbog 1928, i ’’Højskolesangbogen” 1939, ”Ein feste Burg ist unser Gott” (028), optaget i Den Unges Sangbog 1894, i ’’Højsko
lesangbogen” 1913, ”Vom Himmel hoch, da kom ich her” (033), ikke optaget i De Unges Sangbog, men optaget i ’’Højskolesang
bogen” 1913 i Grundtvigs gendigtning ”Det kimer nu til Julefest”, ’’Erhalt uns Herr, bei deinem Wort” (038), optaget i De Unges
Sangbog 1904 og i ’’Højskolesangbogen” 1951 -1989 og ”Vom Himmel kam der Engel Schar” (039), optaget i De Unges Sangbog
1949, i Højskolesangbogen 1939, fra 1974 på tysk. Ret sent, 1985 og 1989 optog begge sangbøger ”Nun freut euch, lieben Chri
sten gmein” (002). 18. udgave af’’Højskolesangbogen” fra 2006 har optaget det samme udvalg af Luther-salmer, som forgænge
ren, bortset fra, at ”Vom Himmel kam der Engel Schar” igen (som i 16. udg.) igen er gledet ud. Når man tager i betragtning, at
de kredse, der har brugt henholdsvis De Unges Sangbog” og ’’Højskolesangbogen”, i høj grad har opfattet sig som hinandens
kirkelige og folkelige modsætninger, er det påfaldende, at det er de samme Luther-salmer, de har optaget.
Ungdomssangbøgerne har bortset fra ’’Erhalt uns Herr, bei deinem Wort” og ”Vom Himmel kam der Engel Schar”

optaget de samme salmer som folkehøjskolens sangbøger.
Dermed er det tydeligt, at der er en udpræget konsensus mel
lem sangbøgerne for både børne- og ungdomsskolerne om,
hvilke Luther-salmer, der var grund til at optage. Det var de
salmer, som sangbøgernes brugere havde forventning om at
finde i dem, hvilket igen vil sige de salmer, de kendte og kunne
i forvejen.
Ser man på, hvilke salmer, der er tale om, er det tre julesalmer
(’’Gelobet seiest du, Jesu Christ”, ”Vom Himmel hoch, da
komm ich her” og ”Vom Himmel kam der Engel Schar”, en
helligåndssalme (”Nun bitten wir den Heiligen Geist”), der
har været opfattet som en pinse- og dermed forårssalme, og to
kirke- og trossalmer (”Ein feste Burg ist unser Gott” og ”Erhalt uns Herr, bei deinem Wort”). Det er som i folkeskolens
sangbøger jule- og forårssalmer, der sammen med en stærkere
(2 salmer i stedet for en) repræsentation af kirke- og trossal
mer, deriblandt den reformatoriske signal- og identitetssalme
”Ein feste Burg”, og ”Nun freut euch, lieben Christen gmein”,
der giver udtryk for en jublende, glad kristentro, der tegner
billedet af Luther i de to ungdomssangbøger.
I modsætning til på den ene side den autoriserede salmebog
til kirke- og gudstjenestebrug, der er redigeret ud fra insti
tutionelle og teologisk-normative kriterier, og skolesangbø
gerne, der indtil 1975 var forpligtede på kirkesalmebogen,
har ’’Højskolesangbogen” og De Unges Sangbog” ikke haft
sådanne forpligtelser. Der er derfor grund til at antage, at
deres udvalg af salmer, her Luther-salmer, svarer nogenlunde
til det repertoire, der har været naturligt for deres udgivere og
brugere. Det vil igen sige, at deres konsensus omkring udval
get af Luther-salmer, kan formodes at svare til en folkekirkelig
konsensus om disse salmer. Samtidig må det tilføjes, at disse
to normgivende sangbøgers udvalg af Luther-salmer modsat,
sammen med skolesangbøgernes udvalg, igen bliver afgørende

for den kirkelige brug af Luthers salmer, da det er de salmer,
der er optaget i disse to sangbøger, folk, og dermed menighe
den i kirken, kender og derfor vælger og kan synge med på.
Sammenligner man udvalget af Luther-salmer i de to bevægel
sers ungdoms- og voksensangbøger med udvalget i de samme
beværelsers sangbøger for børn og helt unge (teenagers),
harTeensangbogen (udgivet af KFUM og KFUK i Danmark,
1. udg. 1982 og 3 udg. 1995) kun, og først i 3. udg., optaget en
enkelt Luther-salme, ”Ein feste Burg ist unser Gott” (028).
Den grønne spejdersangbog (udgivet af KFUM og KFUM
Spejderne i Danmark) har to Luther-salme, ”Ein feste Burg”
(028) og ”Nun bitten wir den heiligen Geist” (019). Frivilligt
Drenge- og Pige-Forbunds Syng blåt fra 1987 har optaget tre
Luther-salmer, ”Nun bitten wir” og ”Ein feste Burg” som Den
grønne spejdersangbog og derudover ’’Erhalt uns Herr bei
deinem Wort” (038). I forhold til Syng blåt ’s forgænger, den
grå fra 1966 er der tale om en tilbagegang fra 5 til 3 salmer,
idet ’’Gelobet seiest du, Jesu Christ” (005) og ”Aus defer Not
schrei ich zu dir” (011) er udeladt i 1987-sangbogen.
I Kristeligt Forbund for Studerende og Skoleungdom’s
Kristen Sang fra 1977 findes et udvalg af Luther-salmer, der
nogenlunde svarer til den seks år ældre FDF/FPF-sangbog
Den grå med den forskel, at Kristen sang ud over Den grå s
repertoire har optaget ’’Dies sind die heiligen zehn Gebot”
(001) og ”Komm, Gott Schopfer, heiliger Geist”, og i forhold
til Den grå ikke har optaget ’’Erhalt uns, Herr, bei deinem
Wort” (038). Valget af 001 og 017 afslører Kristen Sang som
henholdsvis mere moralsk og karismatisk fokuserende end
Den grå, der med 038 lægger mere vægt på Guds ord som
sådant end Kristen sang, hvilket dog er nuancer i forhold til
det grundlæggende ens repertoire af Luther-salmer.

Nr.

HI
1895

001

Dies sind die heilgen Zehn gebot

002
003
004
005
006
007

oos

Nun freut euch. lichen Christen gmein
Mitten wir im Leben sind
Gott sei gelobet und gebcncdeict
Gelobet seist du, Jesu Christ
Jesus Christus. unser Heiland, der von uns
Wohl dem, der in Gottes furcht steht
Ach Gott, vom Himmel sieh darein

009
010
011
012
013
014
015

Es spricht der Unweisen Mund wohl
Es wollt uns Gott penadig sein
Aus tiefer Not schrci ich zu dir
Christ lag in Todes banden
Jesus Christus, unser Heiland, der den Tod
Nun komm, der Heiden Heiland
Komm, Hciligcr Geist, Herre Gott

016
017

Christum wir sollen loben sehon
Komm. Gott SchOpfer, heiliger Geist

HT
1910

HI
1952

HT

ÅS

1989

1927

is
1967

1993

KS
1972

TS

GS

1995

1985

DG
1966

SB
1987

(.KS
1895

S

GF

1935

1944

280
305

412

150

168

421

214

242

78

103

TF
1947

738
45

46

212

274

365
513

146

116

478
664
104
180

327

787
452

443
471
69
164
55
701
340
347
423

89
321

220

325
106

346
135

234

132

392
222

277
282

242

8

228

275
274

519
308

433
244

143
378

176
312

168

170

382
383

310
018
019

Lin neucs Lied wir heben an
Nun bitten wir den lleiligcn Geist

020
021
022
023
024
025
026
027
028

Mensch. willst du leben seliglieh
Mit Kried und freud ich fahr dahin
War Gott nicht mit uns diese Zeit
Gott der Vater wohn uns bei
Wir glauben all an einen Gott
Kyrie eleison
Jcsaja. dem Prophctcn, das geschah
Christc, du Lamm Gottes
Einc feste Burg ist unser Gott

029

Die Litanci - deutsch und lateinisch

424

222

237

131

478

61

239

233

209

48

273

38

301
325

519

673
1 19

605
379

285
24

421

408

508

307

321

343

197

296

280

277

439

345
235

739

454
455

551

Nr.

HT
1895

030
031

Verlcih uns Fricdcn gnådiglich
Herr Gott. dich loben wir

032
033

Christ ist erstanden
Vom Himmel hoch, da komm ich her

034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045

Sie ist mir lieb. die werte Magd
Vater unser im Himmelreich
Christ, unser Herr, zum Jordan kam
Was furchst du, Feind Hcrodcs, schr
Erhalt uns. Herr, bei dcinem Wort
Vom Himmel kam der engel Schar
Nu lasst uns den Leib begraben
Der du bist drei in Einigkeit
Unser grosse Stinde und schwere Missetat
Der 111. Psalm
Der 117, Psalm
Der lobgesang Zacharias
En sød

ok

lifliK klang

HT
1910

HT
HT
1952 1989

AS

As

AS

KS

1927

1967

1993

1972

66

TS
1995

GS

DG

SB

GKS S

1985

1966

1987

1895

1935

GF
1944

TF
1947

16

22

9

717
71
- 73

88
(82)

339
115
173
(338) (104)

157
369
740

613

264

351

236

262

239

215

347

129

234

37

434
161

341
158
658

181

Hjemlandstoner. En Samfundsbog for Guds Folk I Danmark (Indre mission). 1895 (HT 1895)
Sangbog Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. 1910 (HT 1910)
Hjemlandstoner. Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. 1953 (HT 1953)
Hjemlandstoner. Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. 1989 (, udgivet af HT 1989)
Aandelige Sange og Salmer, udgivet af Luthersk Missionsforening 1927,1967 og 1993 (ÅS 1927, ÅS 1967, ÅS 1993)
Kristen sang 1972. Udgivet af Kristeligt Forbund for Studerende og Skoleungdom 1972 (KS 1972)
Teensangbogen 1995. Udgivet af KFUM og KFUK i Danmark (TS 1995)
den grå . 1966. Udgivet af Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund i Danmark (DG 1966)
Syng blåt. 1987. Udgivet af Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund i Danmark (SB 1987)
JV.F.S. Grundtvigs Kirke-Salmebog. Festsalmer. Opr. udgivet af C J. Brandt, med tillæg. 1895
Salmer. 1935. Udgivet af De grundtvigske Valg- og Frimenigheder (S 1935)
Dansk Salmebog. Forslag til en ny autoriseret Salmebog for Kongeriget Danmark. Samlet og udgivet af Det grundtvigske Salme
bogsudvalg. 1944

Forslag til Salmebog udarbejdet af Midjydsk Salmekonvent.
x947 (Tidehvervs forslag, TF 1947)
Vender man blikket mod vækkelsernes voksen-sang- og
salmebøger, viser det sig, at de er fælles om at optage flere
Luther-salmer efterhånden som tiden er skredet frem: Hjem
landstoner fra 1 i 1895 til 7 i 1989; Aandelig Sang fra 4 i 1927 til
8 i 1993, de grundtvigske salmebøger fra 7 i 1895 til 20 (heraf
7 dubletter) i 1935 og 24 i 1944 (heraf3 dubletter). Det er ty
deligt, at Luther-renæssancen efter Første Verdenskrig gør sig
gældende, især i de grundtvigske salmebøger og tidehvervs
bevægelsens salmebogstillæg fra 1947, men den største forskel
mellem de pietistiske og de grundtvigsk-tidehvervske sang- og
salmebøger er, at de sidstnævnte i modsætning til de først
nævnte er udformede som egentlige gudstjenestesalmebøger
med salmer til både de forskellige gudstjenester, sakramenter
ne og de kirkelige handlinger. Alle er de dog enige om grund
stammen af Luther-salmer: ”Nun freut euch, lieben Christen
gmein” (002), ’’Gelobet seist du, Jesu Christ” (005), ”Aus
defer Not schrei ich zu dir” (011), ”Nun bitten wir den heiligen Geist” (019), ”Eine feste Burg ist unser Gott” (028), til
dels ”Vom Himmel hoch, da komm ich her” (033) og ”Er=halt
uns, Herr, bei deinem Wort” (038). Det er karakterisdsk, at
tidehversbevægelsens salmebogsforslag Dansk Salmebog fra
1947, der især repræsenterer Luther-renæssancen, er den af de
anførte salmebøger, der har langt de fleste Luther-salmer, 32
(uden dubletter 29) mod det grundtvigske salmebogsforslag
fra 1944 med 24 Luther-salmer (uden dubletter 21).
Hvor der i den grå fra 1966 og Kristen sang fra 1972 ligesom i
De unges sangbog, Højskolesangbogen og voksensalmebøgerne
stadig i slutningen af det 20. århundrede er tale om et til dels
beskedent, men stadig repræsentativt udvalg af Luther-salmer,
er der i de tre børne- og ungdomssangbøger fra ipSo’erne

og ’go’erne kun et helt rudimentært udvalg tilbage. Om det
er disse sangbøger, eller ungdoms- og voksensangbøgerne,
der er den folkelige virkelighed nærmest, kan ikke afgøres, da
brugbare undersøgelser mangler. Det nærmeste, der på bag
grund af de foreliggende sang- og salmebøger kan siges, er, at
der i begyndelsen af 21. århundrede er et sted mellem fem og
Luther-salmer i praktisk brug i Danmark.
Noter
1
Se Peter Balslev-Clausen "Luthers salmer i danske
skolesangbøger 1875 - 2000, Sven-Åke Selander og KarlJohan Hansson (red.) Martin Luthers Psalmer i de nordiska
folkens liv (2008) s. 306 - 310.
2
Der er også med hensyn til salmer og salmesang en
forsinkelse på 15 - 20 år, før indlæringen i børneskolen viser
sig som en faktor i samfundslivet.

Luthers salmer i danske
lesalmebøger 1875 -1975
«/Peter Balslev-Clausen

iden reformationen i i53o’rne har det hørt til en af skolens væsentlige opgaver at indøve salmebogens salmer med sine
elever1. Ikke alene var det nødvendigt, at børnene lærte de salmer, de mødte i kirken. Salmerne var nyttige i skolens
religionsundervisning. Ikke alene var de et godt supplement til katekismusundervisningen, men efterhånden som denne
undervisningsform forsvandt i løbet af 20. århundrede, trådte de i høj grad i stedet for den, da det var almindeligt, at børnene
indtil slutningen af igbo’erne lærte en række af de centrale salmer uden ad.
Selvom salmesangen har været en del af skolens undervisning fra begyndelsen, blev den ligesom den øvrige undervis
ning først for alvor sat i system efter vedtagelsen af Folkeskolelovene af 1814. Det blev i loven bestemt, at eleverne sammen med
deres lærer skulle synge for ved gudstjenesterne i kirken. Det står ikke i loven, hvordan eleverne skulle synge salmerne, men det
er nærliggende at antage, at de i vid udstrækning har skullet synge dem udenad. Har børnene sunget efter en bog, har det til at
begynde med været salmebogen. Først et stykke hen i århundredet blev skolesangbøger, der indeholdt både sange og salmer,
almindelige. De salmer, der stod i skolesangbøgerne, har først og fremmest været de salmer, skolebørnene ville møde i kirken i
praktisk brug. I midten af 19. århundrede har det ikke længere været almindeligt, at skoleeleverne hjalp deres lærer med at synge
for i kirken. Da kirken med dens gudstjenster og kirkelige handlinger ikke desto mindre var den virkelighed, børnene skulle gø
res bekendt med i skolen, var det stadig kirkens brug af salmer, der var normgivende for udvalget af de salmer, der blev indøvet
i skolen. Ved midten af 19. århundrede var det stadig forholdsvis fa salmer, der blev sunget i kirken2. Det var først folkeskolens
intensive sangundervisning i løbet af 19. århundrede, der sammen med vækkelernes fokus på sang af salmer og åndelig sange
gjorde det muligt at udvide salmerepertoiret i kirkerne væsentligt ud over niveauet i midten af 19. århundrede. Derfor har det
forholdsvis begrænsede salmerepertoire i de skolesangbøger, der begyndte at se dagens lys fra midten af 19. århundrede, været

S

tilstrækkeligt til at forberede skoleeleverne på, hvad de ville møde i kirken. Det gælder salmerne i almindelighed, og det gæl
der Luther-salmerne i særdeleshed. Efterhånden som skolen havde lært tilstrækkeligt mange at synge tilstrækkeligt meget, og
folkeskolens indsats blev fulgt op af efterskoler og højskoler, blev det muligt at udvide salmesangsrepertoiret i kirkerne væsent
ligt. Det er i denne sammenhæng interessant at se, at skolernes ambitionsniveau med hensyn til at lære sine elever flere sange og
salmer ikke blev større af den grund. Allerede længe før skolens indsats på sangområdet slog igennem i samfundet, havde man i
skolen nået grænserne for, hvad man kunne nå at indøve med børnene i løbet af de 7, senere 8-9 år, de gik i skole.
1874 -1899 BN

Nr.

Luthers salmer i skolesangbøgerne

001

Dies sind die heilgen Zehn gebot
Nun l'reut euch, lieben Christen gmein
Mitten wir im Leben sind
Gott sei gelobet und gebenedeiet
Gelobet seist du. Jesu Christ
Jesus Christus, unser Heiland, der von uns
Wohl dem, der in Gottes furcht steht
Ach Gott, vom Himmel sieh darein
Es spricht der Unweisen Mund wohl
Es wollt uns Gott genadig sein
Aus tiefer Not schrei ich zu dir
Christ lag in Todes banden
Jesus Christus, unser Heiland, der den Tod
Nun komm, der Heiden Heiland
Komm, Helliger Geist, Herre Gott
Christum wir sollen loben schon
Komm, Gott Schopfer, helliger Geist
Ein neues Lied w ir heben an
Nun bitten wir den Heiligen Geist
Mensch, willst du leben seliglich
Mit Fried und treud ich lahr dahin
WSr Gott nicht mit uns diese Zeit
Gott der Vater wohn uns bei
Wir glauben all an einen Gott
Kyrie eleison
Jesaja, dem Propheten, das geschah
Christe, du Lamm Gottes
Eine feste Burg ist unser Gott
Die Litanei - deutsch und lateinisch
Verleih uns Frieden gnadiglich
Herr Gott, dich loben wir
Christ ist erstanden
Vom Himmel hoch, da komm ich her

002
003
004
005
006
oo?
008
009
010

011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022

023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033

1874

VG
1877

TS
1881

MM
1878

HS
1882

PG
1892

AH
1892

BS
1895

RI.
1896

NPT
1897

VH
1899

71

62

67

29

44

23

100

101

153

78

48

51

34

68

1

52

138

74

92

40

51

30

59

93

32

57

61

98

135

49

141

1

76

143

59

(56)

40

17

136

41

46

Nr.

Luthers salmer i skolesangbøgerne 1874 - 1899 BN
1874

VG
TS
1877 1881

(24)
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045

Sie ist mir lieb, die werte Magd
Vater unser im Himmelreich
Christ, unser Herr, zum Jordan kam
Was furchst du, Feind Herodes, sehr
Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort
Vom Himmel kam der engel Schar
Nu lasst uns den Leib begraben
Der du bist drei in Einigkeit
Unser grosse Stinde und schwere Missetat
Der 111. Psalm
Der 117. Psalm
Der lobgesang Zacharias

HS
1882

PG
1892

AH
1892

BS
1895

(33) (52) (70) (53) (66)

RL
1896

NPT
1897

VH
1899

(30) (37) (19)

124

68

Jeg lever og ved hvor længe fuldtrøst
Ein Kindelein so lobelich

MM
1878

T 14

97

121

233

157

97

31

BN 1874
C.J. Brandt og Fr. Nielsen: Salmer og Sange for Børn (”Gud ske Lov”), i. udg. 1874,4. udg. 1906,7. udg. 1934
VG 1877
W. Glahn: Bibelske Sange og Salmer til Skolebrug, 1. udg. 1877,2. forøgede udg. 1895,9. udg. 1923, 10. ændr.
udg. 1953
MM 1878
M Matzen: Salmer til Skolebrug, udvalgt af Salmebog til Kirke og Husanddagt med Tillæg, 1. udg. 1878,12.
udg. 1900,15. udg. 1905
TS 1881
Theodor Siersted: Udvalg af Salmer til Brug ved Religionsundervisningen. 1. udg. 1881,8. udg. 1914
HS 1882
Hundrede Salmer til Brug ved Børnegudstjenesten i Skolen og i Hjemmet, 1. udg. 1882,21. udg. 1937
PG 1892
Chr. Pedersen og Chr. Grønlund: Udvalg af Salmer til skolebrug, ordnede efter Luthers Katekismus, 1. udg.
1892,9. udg. 1922
AH 1892
Axel R. Hansen: Salmer, Sange og Vers samlede til Skolebrug, 1. udg. 1892, 3. udg. 1911
BS 1895
Børnenes Salmebog, 1. udg. 1895,42. udg. 1959
RL 1896
L.R Rasmussen, Lidemark: Udvalg af Salmer for Skolen og Hjemmet, 1. udg. 1896,10. udg. 1916
NPT 1897
N.P. Trasborg: Udvalg af Salmer til Skolebrug, 1. udg. 1897,5. udg. 1918
VH 1899
Viggo Holm: Udvalg af Salmer til Brug i Skolen og Konfirmandforberedelsen, 1. udg. 1899, 7. udg. 1929
Bortset fra et par sangbøger, der har optaget enten lidt flere eller lidt færre Luther-salmer, end gennemsnittet, er

udvalget af Luther-salmer i hele perioden 1875 -1975 overraskende konstant. De fleste sangbøger indeholder de samme 5-6
Luthersalmer. Der er tale om ’’Gelobet seist du, Jesu Christ” (005), ”Nun bitten wir den Heiligen Geist” (019), ”Wir glauben all
an einen Gott” (024), ”Ein feste Burg ist unser Gott” (028), ”Vom Himmel hoch, da komm ich her” (033) ”Ich lebe - und weiss
wie lange”, hvortil, i de nyere og nyeste sangbøger, kommer dels ”Vom Himmel kam der engel Schar” (039) og et uddrag af
”Fur allen freuden auff Erden”: ”Die heste zeit imjar ist mein”. (”Fraw Musica” 1538), der er optaget i 555 sange (nr. 84), Dansk
skolesangbog, 4. udgave (nr. 79) og dansk sang (nr. 92).
Nr.

Luthers salmer i skolesangbegerne 1902 -1932 svs FS
1902

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033

Dies sind die heilgen Zehn gebot
Nun freut euch, lieben Christen gmein
Mitten wir im Leben sind
Gott sei gelobet und gebenedeiet
Gelobet seist du, Jesu Christ
Jesus Christus, unser Heiland, der von uns
Wohl dem. der in Gottes furcht steht
Ach Gott. vom Himmel sieh darein
Es spricht der Unweisen Mund wohl
Es wollt uns Gott genadig sein
Aus tiefer Not schrei ich zu dir
Christ lag in Todes banden
Jesus Christus, unser Heiland, der den Tod
Nun komm, der Heiden Heiland
Komm, Heiliger Geist, Herre Gott
Christum wir sollen loben schon
Komm, Gott Schdpfcr, heiliger Geist
Ein neues Lied wir heben an
Nun bitten wir den Heiligen Geist
Mensch, willst du leben seliglich
Mit Fried und freud ich fahr dahin
War Gott nicht mit uns diese Zeit
Gott der Vater wohn uns bei
Wir glauben all an einen Gott
kyrie eleison
Jesaja, dem Propheten, das geschah
Christe, du Lamm Gottes
Eine feste Burg ist unser Gott
Die Litanci - deutsch und lateinisch
Verleih uns Frieden gnadiglich
Herr Gott, dich loben wir
Christ ist erstanden
Vom Himmel hoch, da komm ich her

1906

EN
1908

ANS
1911

ES
1916

AS
1926

USB
1927

DSS
1929

FJW DNS

NDS
1932

I) DS
1932

29

379

53

397

112

36

408

130
150

102

59

420

79

100

1930

1932

207

34

43

145

242

68

85- 201

195

107

106

146

89

191
102

0

4

170

199

100

(62)

167

58

179

111

60

Nr.

Luthers salmer i skolesangbøgerne 1902 - 1932

034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045

Sie ist mir lieb, die werte Magd
Vater unser im Himmelreich
Christ, unser Herr, zum Jordan kam
Was fiirchst du, Feind Herodes, sehr
Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort
Vom Himmel kam der engel Schar
Nu lasst uns den Leib begraben
Der du bist drei in Einigkeit
Unser grosse Stinde und schwere Missetat
Der 111. Psalm
Der 117. Psalm
Der lobgesang Zacharias

SVS
1902

(21)

Jeg lever - og ved hvor længe fuldtrøst

SVS 1902
FS 1906
EN 1908
ANS 1911
ES 1916
AS 1926
HFS 1927
udg. 1967
DSS 1929
FJW 1930
DNS 1932
NDS 1932
DDS 1932

1

KS
1906

EN
1908

ANS
1911

ES
1916

(50)

(137) (32) (237) (65)

AS
1926

HSB
1927

DSS
1929

FJW
1930

159

149

NDS
1932

DDS
1932

(77) (46) (36) (368)

72

183

DNS
1932

153

36

271

Salmer, samt bibel- og kirkehistorieske Vers og Sange til Skolebrug, 1. udg. 1902,24. udg. 1958
Friskkolens Sangbog, samlet af Hans Lund og Marti. Pedersen Rudum 1. udg. 1906m 4. udg. 1920
Elias Nielsen: Udvalg af Salmer for Folkeskolen, 1. udg. 1908,7. udg. 1949
Hakon Andesen og Aage Næstved: Skolesangbog, 1. udg. 1911, 6. udg. 1937
Erik Schmidt: Børnenes Salmebog 1. udg. 1916,4. udg. 1934
N.E. Probst: Arvesølv, 1. udg. 1926.14. usf. 1959
J. Heltoft og Gunnar Fors: Salmer for Børn. Et Udvalg af Salmer og Bibelhistoriske Sange, 1. udg. 1927,24.
Dansk Skolesangbog, 1. udg. 1929,4. udgave 1976
S.P. Fredebo, Albert Jørgensen og Mogens Wbldike: Salmebog for Skole og Hjem, 1. udg. 1930,9. udg. 1956
Den ny Sangbog, v/ Ejner Mortensen og Axel Olesen, 1. udg. 1932, 6. udg. 2.opl. 1967
Ny dansk Skolesangbog v/ Hakon andersen, rudolf grytter og Mogens Woldike 1932
Den danske Sang, v/Jørgen Hegelund, Ejner Jacobsen, Hans Novrup og Tb. Roust, 1. udg. 1932,13. udg. 1958

Sammenligner man skolesangbøgernes udvalg af Luther-salmer med de officielle anvisninger på, hvilke salmer, der
skulle indøves med børnene i folkeskolen, sådan som de er an
givet i Undervisningsministeriets undervisningsvejledning fra
i9603, indeholder den i god overensstemmelse med udvalget
af Luther-salmer i sangbøgerne anvisning på 6 Luther-salmer4.
En enkelt af disse salmer, ’’Christ lag in Todes Banden” (012)
hører ikke til skolesangbøgernes standartrepertoire, men fin
des i 3 af tidens normgivende skolesangbøger, ellers er det de
samme Luther-salmer, som findes i skolesangbøgerne. Denne
konsensus omkring skolesangbøgernes repertoire gør det
nogenlunde sikkert, at de 5 - 6 Luther-salmer, der er omfattet
af denne konsensus, også rent faktisk har været lært og indøvet
i skolen, og på den måde har været befolkningens forudsæt
ning for at kunne føle sig hjemme i kirken, når de er blevet
sunget der. Den kendsgerning, at der har været konsensus om
nogenlunde de samme salmer i hundrede år, betyder, at de
samme salmer i et meget langt tidsrum har været kendt af alle
aldersgrupper og dermed været både individuelt og kollektivt
identitetsbærende i både kirkelig og folkelig sammenhæng.
Selv i et så forholdsvis lille materiale som Luther-salmerne
i danske salmebøger 1875 -1975 er det muligt at følge en
karakteristisk udvikling. Gennem hele perioden er Luthers
julesalmer overrepræsenteret. ’’Gelobet seist du, Jesu Christ”
og ”Vom Himmel hoch” - den sidste ganske vist i Grundtvigs
meget frie gendigtning, findes i næsten alle sangbøgerne, og
fra omkring 1930 far de følgeskab af ”Vom Himmel kam der
engel Schar”. To af salmerne er gudstjenestesalmer, dels ”Nun
bitten wie den Heiligen Geist”, der findes i de fleste sangbøger
i hele perioden, og ”Wir glauben all an einen Gott”, der imid
lertid forsvinder fra sangbøgerne kort efter 1900. Forklaringen
er dels danskernes forkærlighed for julesalmer og Grundtvigs
tilsvarende populære gendigtninger af alle tre julesalmer af

Luther, dels den grundtvigske bevægelses vægtlæggen på
Pinsen kombineret med Grundtvigs gendigtning af ”Nun
bitten wir den Heiligen Geist”, dels den af Grundtvig inspi
rerede indførelse af den apostolske trosbekendelse i gudstje
nesten, hvorved der ikke mere i danske gudstjenester var brug
for den lutherske trosbekendelsessalme. Dertil kommer, at
”Ich lebe und weiss” holdt sig længe på Ingemanns autoritet,
ligeså længe som hans egentlige salmer, højmessesalmerne fra
1825, fængede teologisk og litterært, det vil sige indtil om
kring 1930. Forekomsten efter 1970 af’’Die beste zeit im jar ist
mein” skyldes en sekulariseret tids interesse for historiske og
litterære tekster, der som her kunne legitimere beskæftigelsen
med deres forfatter, selvom han hovedsagelig var teolog og
salmedigter.

Nr.

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
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022

023
024
025
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Luthers salmer 1 skolesanghogerne 1940 -1980

Dies sind die heilgen Zehn gebot
Nun freut euch, lieben Christen gmein
Mitten wir im Leben sind
Gott sei gelobet und gebenedeiet
Gelobet seist du. Jesu Christ
Jesus Christus, unser 1 leiland, der von uns
Wohl dem, der in Gottes furcht steht
Ach Gott, vom Himmel sieh darein
Es spricht der Unweisen Mund wohl
Es wollt uns Gott genadig sein
Aus tiefer Not schrei ich zu dir
Christ lag in Todes banden
Jesus Christus, unser Heiland. der den Tod
Nun komm. der Heiden Heiland
Komm, Heiliger Geist, Herre Gott
Christum wir sollen loben schon
Komm, Gott Sehopfer, heiliger Geist
Ein neues Lied wir heben an
Nun bitten wir den Heiligen Geist
Mensch, willst du leben seliglich
Mit Fried und freud ich fahr dahin
War Gott nicht mit uns diese Zeit
Gott der Vater wohn uns bei
Wir glauben all an einen Gott
Kyrie eleison
Jesaja, dem Propheten, das geschah
Christe, du Lamm Gottes
Fine teste Burg ist unser Gott
Die Litanei - deutsch und lateiniseh
Verleih uns Frieden gnadiglich
1 lerr Gott. dich loben wir
Christ ist erstanden
Vom Himmel hoch, da komm ich her

VS 1948
300 1949
DS 1952
BSB 1956
BB 1960
SSV 1965
SM 1969

VS
1948

300

1940

IK

1949

DS
1952

BSB
1956

BB
196(1

62

587

206

445

89

27

454

SSV
1965

555
1972

117

359

DSS
1976

JVS
19..

213

76

143

527

247

471

246

77

67

71

50X

293

538

295

62

95

202

436

61

29

130

SM
1969

91

385

94

411

29

43

352

154

216

Vore Skolesange, v/ Oluf Ring opg Rudolf Grytter, 1. udg. 1948
300 sange og salmer til alle dagens timer, v/ R Aage og H. Høyer-Nielsen, 1. udg. 1949,9. udg. 6. opl. 1978
Danmark synger, v/ Kaj Handberg, Leifjacobsen og Mogens Grue-Sørensen, 1. udg. 1952, 6. udg. 1970
Den danske skolesalmebog, v/ Viggo Bitsch, Holger Skovmand og Georg Buchreitz, 1. udg. 1956
Undervisningsvejledning for Folkeskolen, i960 ("Den blå Betænkning”)
Salmer, sange og viser, v/ Ejnar Boesen, Karl Clausen, Erik Dal og Harald Bjerg Emborg, 1. udg. 1965
Syng med, v/Johs. Christensen, 1. udg. 1969

555 1972
555 sange for folkeskolen, v/ Thomas Alvad
og Svend-G. Asmussen, 1. udg. 1972
DSS 1976
Dansk Skolesangbog, 4. udg. 1976
JNSu.å.
dansk sang, v/ Ulla Jerg, Erik Bak Nielsen og
Kjeld Søndergaard, 19..
Luther-salmene i danske skolesangbøger illustrerer sko
lens og dermed skolesangens udvikling fra at have været en
forberedelse af børnene til at kunne deltage i samfunds- og
dermed kirkelivet i et endnu ikke sekulariseret samfund, til
at være en mere almenkulturel livsforberedelse. Indtil 1916
blev folkekirken og Folkeskolen administreret af samme
ministerium, Kirke- og undervisningsministeriet, i daglig tale
kaldet "Kultusministeriet”. Først med Folkeskoleloven af 1975
forsvandt forbindelsen mellem skole og kirke formelt. Endnu
efter skoleloven af 1958 skulle det stedlige menighedsrådet
formelt godkende Folkeskolens undervisningsmateriale i faget
Kristendomskundskab. Det er ikke tilfældigt, at det af Luthers
salmer er 3 julesalmer og to forårssalmer (pinsesalmer opfattes
i Danmark som forårssalmer), der er blevet stående. Det svarer
ikke alene til skolens, men i virkeligheden også til den danske
folkekirkes selvforståelse. Der er stadig efter den folkeskolelov
fra 1975, der ellers endeligt adskilte skole og kirke, ikke så
langt mellem skolen og kirken, som man somme tider skulle
tro. De er endnu omkring 2000 begge udtryk for det danske
samfunds kulturelle konsensus.

(København)”, Hymnologiske Meddelelser 1988, s. 18 -26, hvor
præsternes salmevalg i perioderne 1861-74,1891-99 og 1934-40
gennemgås. Poul Dam påviser, hvordan salmerepertoiret fra en
beskeden start i iSbo’erne bliver stadig mere omfattende for at
kulminere i I930’rne.
3
Undervisningsvejledningforfolkeskolen, i960 (kaldet
”den blå betænkning”)
4
“Gelobet seiest du,Jesu Christ” (005), “Christ lag
in Todes banden” (012), “Nun bitten wir den Heiligen Geist”
(019), “Fin feste Burg ist unser Gott” (028), “Vom Himmel
hoch, da komm ich her” (033), både “Fra Himlen højt kom
budskab her” og “Det kimer nu til julefest”.

Noter
1
Se: Peter Balslev-Clausen “De salmer, vi er nødt til at
lære ...” s. 39 - 50 i Kirke Musik Skole. Jubilæumsskrift Vester
vig Kirkemusikskole 1980 - 2005. Hurup, 2005
2
Se: Poul Dam “Salmesangen i Sanktjohannes Kirke
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Om medeltida musikskapande
Något kring det skriftliga och muntliga i medeltidens melodiskapande
ay Jan Ling
Aftrykt foredragsmanuskript fra Dagvisesymposiet i Lund 16. marts 2010.
ars Eckerdals studie, Den signade dag- den nordiska dagvisan, ger flera spannande mojligheter till att diskutera
overgripande frågor kring det medeltida musikskapandet.

L

Jag har valt några av hans tankar samtidigt som jag utgått från några kanda dikotomier i medeltidens musikliv.
Bland de punkter jag valt hos Lars ar
(1) Hans hanvisning till den nordiska dagvisan som” ett radband avfrån varandra fristående boner”. Har vill jag for soka g5ra
en jamforelse med hur melodiska formler fimgerar under medeltiden och huruvida har finns paralleller mellan skriftligt och
melodiskt skapande.
(2) Hans fråga vad som ar honan och agget vid visans strofnormalisering, dvs. ar det meloditypen eller texten som ar styrande: s.
14 foreslår Lars att det kan rdra sig om en
’’anpassning till en beståmd melodityp ” och påfoljande sida ”det inte år texten som får en melodi utan en ’’melodityp” som driver
fram visans ’’strofnormalisering”.
(3) Relationen mellan skriftligt och muntligt utifrån vad Lars skriver s. 42
Det anforda ger vid hånden att den nordiska dagvisan på svensk botten formedlats muntligt och nyttjats som folklig sång vid si
dan om det reguljåra gudstjånstlivet. Detfdrklarar varfdr texten genom omsjungningfått så många varianter i enskildheter som
går i dagen når den nertecknas och senare kommer i olika tryck.
(4) Forhållandet mellan kyrkotonerna och dur och moll, melodiernas tonomfang etc. s. 38 och 47:

s. 38. Ett bland andra påfallande drag dr att melodin inte
som i våstnordiska uppteckningar har nonans tonomfång utan
oktavens. Melodin harfdrenklats intill kårvhet genom melodibågamas justering och ransonering av melismer.
s. 47 Detfinns ettfemte drag som nogfår anses vara det mest
signifikanta. Mellan melodin gestaltning i den officiella danska
psalmboken 1569 och huvuddelen av de svenska koralhandskriftema finns den likheten att modaliteten kan kalias frygisk,
vilket i avslutet avfras 4 och 6yttrar sig dåri, att det bara
år ett halvsteg mellan kadensens nåst sista ton och den sista,
melodin lågsta från ff’ ej. I den officiella ostnordiska melodi
formen ipsb 1695/97-1701/02 år det dåremot ett helt tonsteg
mellan de båda sista tonema (fiss’ej, vilket innebår attfrasen
i nutida dron klingar som moll, en tonalitet som vid den hår ti
den bdrjar våxa fram och ibland går under beteckningen eolisk.
I det Ijusetframstår dagvisans officiella svenska melodiform
som ”en slags ’modernisering’, for att anvånda Henrik Glahns
uttryck.
Som utgångspunkt hade jag tankte mig att ta upp de olika
konventioneUa dikotomier som brukar andras vad galler
musikskapandet under medeltiden och argumentera for att de
inte ar så sjalvklara som vi kanske ges en forestållning av vid
tolkningen av bevarade dokument. De kan vara formulerate
for att profilera sig gentemot en motståndare. Dikotomier har
ej uppstållts betraffande forhållandet mellan skriftlig musik
kultur och muntlig musikkultur, mellan kyrkans musik och
våridslig musik, mellan vokal musik och instrumental musik,
mellan lårde och olårde, ofta for att profilera skillnader mer an
att poångtera likheter.
Under medeltiden år det- med vissa marginella undantag i den

hoviska musikkulturen- uteslutande kyrkan som står for den
musikaliska skriftkulturen. Skriftens funktion var i forstå hans
att avlasta minnet for pråsten/sångarna, men åven att vara en
normerande riktlikare och kontrollerande kraft som gor att exempelvisjubilationerna håller sig inom de kollektiva normerna
for tillbedjan genom att det subjektiva uttrycket begrånsas och
att influenser från våridslig, hednisk musikkulturer (inte minst
vid missionering), distanseras eller awisas och elimineras.
Vid såvål argumentering mot emotionella excesser och hedniska musikinslag åberopar de lårde teologiskt-vetenskapliga
lårosatser eller moraliska skål som återges i en imponerande
mångd medeltida kållskrifter. Dåremot bejakade de lårde utan
tvekan arvet från antiken dår dessa lårde inte bara overtog den
grekiska musikteorins terminologi, såsom melos, rythmos,
eller namn på skalor (utan att de dårfbr har samma innebord),
och fråmst att de anammar den formelartade muntliga melodibildning som innebar konstellationen av en uppsåttning av
kånda melodimotiv som kom att fbrknippas med kyrkoårets
tider och hogtidens betydelsegrad. Går vi till den medeltida
kyrkliga musikkulturen fbrefaller den mig dårfbr ha mycket gemensamt med de homeriska dikterna så tillvida att det utgjorde ett slags språk med speciella kyrkotonala våndningar som
var invanda från barndomen for dem som ingick i klosterlivet.
De melodiska formlerna var ett slags stående uttryck som man
kunde bibehålla eller -om abboten eller abedissan så tillåt- foråndra och improvisera over. På samma sått som de homeriska
dikterna med sina epitet var grupperade kring standardiserade
temata utgjorde alltså den gregorianska sångens formelartade
melodistrukturer som var knutna till kyrkoåret och det till
olika hbgtider, sannolikt en fbrutsåttning for att minnet skulle
klara av mångden av melodier i dess olika former. Kanske år
det att dra parallellerna for långt betråffande bvergång från det
muntliga till det skriftliga i den grekiska antiken och vid den

kristna medeltiden. Men låt oss gå till vad Walter Jong skriver
i sin bok Muntlig och skriftlig kultur 1982 s. 41 lor att se bur
Platon resonerade;
Att Platon ville utesluta diktama ur sin republik sammanhångde i sjålva verket med att han forkastade det gamla
aggregativa (sammanstållande), parataktisk, talspråksaktiga
tånkandet - ett tånkande som ododliggjorts av Homeros- till
fdrmån for den skarpsinniga, dissekerande analysen av varden
och tånkandet, något som mojliggjordes genom att grekema
tillågnat sig alfabetet.
Hur långt fram under medeltiden som det formelartade musiktånkandet lever kvar inom kyrkan år svårt att saga. Men de
bryts upp - analogt med Platons motivering av en ny syn, av
en vetenskapligt motiverad koncentration på (1) de enskilda
intervallets betydelse och placering (2) dessutom av infbrandet av flerståmmigheten som en medveten utsmyckning och
(3) ett formtånkande som (4) dels har att gora med ett återgripande på antika forebilder såsom hymnen med dess versmått,
dels nya former som trop och sekvens med angivna skapare
(Notker och Notilius). Dessutom (5) inforandet av tånkande
i lopande rytmiska floden enligt de antika versmåtten som så
småningom skall hamna i tre- och tvåtaktsmoduler. Men den
processen år ingen dans på rosor och låt oss dårfor stanna ett
ogonblick vid denna.
Processen att intellektualisera det tonande och med skriftens
hjålp for att bevara den liturgiska sången intakt visade sig
paradoxalt nog ge ett verktyg till att de kreativa musikmunkarna kunde konstnårligt utveckla och foråndra: verktyget
hette notskriften. Men processen var inte enkel och inte utan
bittra strider: utveckling och foråndring sker i en kamp mellan
olika ideologiska forestållningar som ibland såtter stopp for
utvecklingen och leder till intolerant awisande av nyheter
och konstnårlig omdaning. Det gåller redan nedtecknandet

av toner med notlinjernas hjålp for att inte tala om forsoken
att fåsta noternas tidslångd på papper for att underlåtta den
framvåxande flerståmmigheten. Treenigheten som tankemodell forhindrade under århundraden det rationella binåra
systemet att slå igenom, detta som for oss år så sjålvklart att
sonderdela tonlångd i tvåtaliga enheter. For att overgå från alla
fruktlosa forsok att fa det perfekta tretalet som grundprincip
for tonlångdens indelning måste man med smyg och låmpor
smyga in den ’’imperfekta” tvådelningen for att så småningom
gora den till allenarådande princip.
Men nu åter till blandformer av det formelartade melodistrukturerna och ett melodiflode reglerat av taktart tycker jag mig
kånna igen i den kristeliga dagvisan. Åndå tydligare framgår
den exempelvis hos Oswald von Wolkenstein som Lars hånvisar till på s. 30.
Lars tar också upp barformen som han i anslutning till Walter
Wiora betraktar som ’’folklig”. Personligen tror jag dock den
år mer ’’hovisk” till sitt ursprung men tjånade samma syfte
som når hymn, strof och sekvens infordes, nåmligen nonne
rande for melodibildningen, alltså inte tvårtom.
Den gregorianska koralen biir en dominerade musikalisk vårid
samtidigt som hedniska låten och roreiser officiellt forbjods i
kyrkan. Men visst fanns de dår: munkarna spelade instrument
och en skicklig spelman kunde liksom Karl Axel Karlfelts
friare hos dalabonden forvandlas till en anståndig orgelnist.
Orgeln, den mest hedniska av alla instrument far successivt
en musikalisk och teologisk funktion och far tjånstgora som
borduninstrument med liggande ståmmor i organumsatser dår
de vokala gregorianska melodierna likt faglar svåvar over en
klang som successivt biir mjukare, som humaniseras.
Vi går dårmed in på det våridsliga musicerandet.

Mellan musikkdnnaren och sångaren år stor skillnad:
Den ene sjunger, den andre vet vad musik består av.
Den som gor något utan attforstå, han år ett djur.

Ja. Så skriver vår store nyskapare av notskriften musikfilosofen
Guido av Arezzo.
Belåggen år otaliga for liknande uppfattningar: spelmannen år
’’illiteratus”, ’’musicam ignoratam, upptråder endast ”per na
turam et usum”, forstår sig varken på ’’regulis”, ’’praeceptis”
eller ’’auctoribus” framståller musik ”non unu de liberalibus,
sed de mechanicis”. Spelmånnen saknar alltså begåvning,
gudstro, mores och anståndighet, de år helt enkelt att jåmstålla
med djur: ’’valche hunde”. Men samtidigt år det just spelmån
nen som levererar både praktiskt och teoretisk kunnande for
kyrkomusikens utveckling. Strångarna var ju inspiration for
notskriftens linjer, dansrytmerna trånger in i den gregorianska
melodiernas kårnhus, faststållande av tonhojder, intervall etc.
sker med de våridsliga instrumentens hjålp. I klostren musicerar också munkarna med instrument. Hur skall vi fbrklara
alla bilder med instrument i de upplåndska kyrkorna om
inte instrumenten fimnits dår i någons hånder inom kyrkans
hågn innan ortodoxiens 1700-talspoliser stoppade spelmån
nen i vapenhuset? Men sjålvklart fanns en social hierarki
bland spelmånnen från de ffedlosa, tiggande vandrarna till de
vålbestållda som stod under vasallsystemets beskydd och åven
arbetade som entreprenorer med anstållda musiker i sin tjånst.
(Jåmfor Walter von der Vogelweide).
Men låt oss då gå till de bevarade melodierna från spelmånnens forflutna som år fler ån man kan forestålla sig. De har ett
gemensamt kånnetecken: de år formelartade och har rudimentåra, eller odefinierad form om vi over huvud taget hår kan tala
om form. Melodierna var anpassade till sin funktion att Ijuda

så långe dansen fortgick eller middagen varade. De musikaliska formlerna kunde varieras i det oåndliga och det år hårifrån
de populåra variationsverken har sitt embryo. Rytmerna år underordnade gållande danstyper eller ceremoniers hbgtidlighet.
Det år forst senare under 1400-talet då slutet på de melodiska
avsnitten, occursus, ersåtts av stereoptypa klangkonstellatio
ner, kadenser, som en musikalisk form uppstår motsvarande
vad som finns betråffande en kyrkliga eller våridsliga visan.
Men det finns fler paralleller mellan de kyrkliga musikerna och
spelmånnen. Åven de senare stod underordnade en tradition
mer rotter i antiken vårs histiriones stod for hyllande av framgångsrika mån och kvinnor dår åven helgon ingick. Respekten
for antiken Qppnade sannolikt åven hår vågen for spelmånnen
in i kyrkans vårid dår dans kunde fbrekomma framfor altaret
och dår Kristus kunde apostroferas som kyrkans spelman.
Det Lars tar upp på s. 42 har alltså en lång tradition. De lårde
var vål inte alltid så imponerade over den ’’omsjungning” fol
ket åstadkom. Diaconen Johannes beråttar om germaner och
galler att deras foredrag år plågsamt i stållet for lugnande och
att det står nåra vad som Alpernas folk åstadkommer vilket
låter som knarrande kårror. Omsjungningen var såkert en anpassning efter den lokala musiktraditionens normer betråffan
de melodi och sångsått, kanske ibland, som i fallet med ”Den
kristeliga dagvisans” Dalavariant en estetisk utveckling, men
såkert också en trivialisering och nedslitning av originalet.
Som en parallell till vad Lars skriver om Dagvisan skulle jag
vilja erinra om den medeltida Cantio som inte heller den tillhor liturgin. Den år också den en strofvisa med omkvåde, ofta
i barform eller dess variant. Den består ofta av dubbla visor
som sjungs våxelvis och har således den losa form som Lars
formodar i enlighet med Bengt R. Jonssons framstållning. Det
finns de som argumenterat for att cantio skulle vara framvåxt
som trop, t.ex. ur Salve reginas slutord ”0 dulcis, o demen, o

pia” och aven hamtat inspiration ur melodin till Salve regina.
Hur som helst, de har nya sångerna från 12-1400-talet var
tankta lor privatandakter och står relativt fritt till det religiosa
budskapet om blandas med rena moraliteter och dårmed
oppnar sig mot visans frihet. Den kombinerar också fritt med
andra visor, både betråffande text och melodi.
Denna inspiration till fornyelse har också den kristeliga dagvisan. Jag skulle som avslutningen vilja spela upp hur Johannes
Landgren och Anders Hogberg formulerar sig med våridslig
ton i ett andligt innehåll som ett sådant exempel som år en
konstnårlig kommentar till Lars’ intressanta studie.

Hymns in Modern Society

ffl/Jørgen Kjærgaard

T

he Lutheran hymn constitutes social awareness, both in its origin and in its very character.
Since Martin Luther in the last days of 1523, or the first of 1524, wrote his famous letter to Spalatin in which he
presented his program for a new, evangelical song, the Lutheran hymn has been defined both by its content and by its

function.

In its content the Lutheran hymn is biblical, and specifically kerygmatic and didactic. In its function it expresses the
aim to make the congregation responsible for a substantial part of the church's service, not only the praise, but also the preach
ing.
As you will recall, Luther in his letter to Spalatin points out the pourpose of manufacturing these new songs for Christian peo
ple: “...quo verbum dei vel cantu inter populos maneat.”(WA, Briefe, 698). - '...so that the word of God may remain amongst the
people.' - The very essence of the Lutheran hymn is to entrust the congregation with the “word of God” - or otherwise said: By
singing the Lutheran hymns, we all become preachers of the gospel to one another!
This task has been expressed in different poetic form during the eras of European culture; each new era shaping their
Christian lyrics according to its own taste in lyric art, music and off course the church's practical demands and preferred theo
logical emphasis. So it has been in Denmark as well - and maybe in particular: The development in the Sunday-service of the
Danish church - as it can be followed in both continuity and breaking - must be deducted not from the liturgical manuals of the
different times, but primarily from the hymn books. Since the reformation in the sixteenth century, changes in theological view
points and in the Danish church, as well as the position of the church and its self understanding of the church's place in society,
cannot be found more clearly expressed than in the hymns of each era - from the renaissance to the Lutheran “orthodoxy” in

the 17th Century, where the church had to preserve the true
faith and confession - And further into The Enlightenment,
which was clerically reflected in the pietistic movements, that
also made their way to the Danish society, both at the royal
court and the rural grass roots of Southern Jutland, near the
borders to the German-speaking duchies.
Each period produced its own hymn book, as did the period
of rationalism in the late i8,h Century. And so did also the
romantic period that followed.
As some of you may know, the 19'11 Century was a
flourishing period of Danish art and literature in Denmark. It
was the century of poets and philosophers like H. C. Andersen
and Søren Kierkegaard - of sculptors and painters like Thor
valdsen and Nicolai Abildgaard. - And it was the time of AiF.5.
Grundtvig, the most productive writer in Danish church of all
times, today widely recognized for his almost 2000 songs and
hymns.
It was Grundtvig, who restored Danish hymn-singing from
its poetic and theological decline during late Enlightenment
and Rationalism. And it was Grundtvig, who saw the treasure
in keeping contact with the historical tradition, by rephras
ing and translating hymns from the significant époques of the
churches greater history - so that the Danish hymnal since
the mid nineteenth Century has been equipped with bibli
cal psalms and hymns, rearranged and updated in the spirit
of Luther, liturgical songs from both the middle ages, the
Anglo-Saxon Christianity, the Reformation, and the Danish
hymn-tradition, and - as something quite unique for a protes
tant hymnal: with translated and remodeled hymns from the
eastern church - byzantine liturgical songs.
All this is still the core of the actual Danish hymnal.
The topic of today's lecture - Hymns in modern society, seen
from a Danish perspective - cannot be addressed regardless

of the role, that tradition play in modern use. Especially when
it comes to the singing of hymns, people will take to the well
known and inherited when they seek means of expression for
their hopes and beliefs. In Denmark this all comes together in
one particular hymn: Grundtvigs interpreted and refreshed
version of the old Nordic hymn at day-break: Den signede dag.
The history of the hymn is dramatic and baroque. In 1826
the Danish church celebrated the 1000 Year Anniversary of
Christianity in Denmark. It was instituted by the King, that
this grand jubilee should be marked by festive services in all
of the churches in the country. A small pamphlet with prayers
and hymns, written for the occasion, would be published.
Grundtvig - who at that time was charged at the
court of law with defamation against a theological professor
- wrote and sent in 3 hymns, but the bishop of Copenhagen
persuaded the king to exclude them from the celebration be
cause they “...did not possess the qualities one should expect
from hymns ... in them all you find tasteless and improper
passages...” - The first of the three banned hymns was Den
signede Dag - the very hymn that is the most widely used
and sung of all Danish hymns during the last 100 years! This
English version is taken from the most recent hymnal for The
Danish Lutheran Church in Canada Grant me, God, the Gift
ofSinging published 1999 - one of the places in the World
where the migration in the late 1911' and early 20th century led
to the foundation of a number of Danish congregations, which
still uphold Danish churches, ministers and congregational
life:
[ 1. CMC 106 0 day full ofgrace ]
- This hymn holds an exclusive position in use in the Danish
church and in the common consciousness of what to sing in

the unique situations in life - when you are a Dane. This very
hymn will be sung at baptismal-, confirmation-, wedding- and
funeral-services and at the normal Sunday services as well.
It will be sung in the schools and at family occasions such as
silver wedding festivities.
Another example would be elderly hymns that have
become a renewed or reinforced status, caused by changes in
the pattern of attending the church services during the ecclesi
astical year.
- Now, allow me to use a few minutes for a short presentation
of this, the most recent Danish hymn book.
Den Danske Salmebog 2002
In 1920 - as a result of the German defeat and the outcome of
WW I - the Southern part ofjudand, which had been under
German authority since 1864, was returned to be again a part
of the Danish kingdom. Though departed in culture and
national consciousness, most of the population was bi-lingual.
When the duchies Slesvig and Holsten had been under Dan
ish rule, the German-speaking part of the population had
been allowed germen hymn books and their native tongue in
church, as had the Danish-speaking when German rule was
the reality. For political reasons the Danes were not permitted
to use the Danish hymnal, they had to make their own. This
had resulted in different hymn traditions that now became a
problem, when this region returned to be a part of Denmark
and the Danish national church. The church people of the
region were reluctant to give up their preferred hymns. So the
Danish church had two hymn books in use as from 1925 and
the following decades. This could not last, and in 1953 a new
hymnal was edited and issued, which implemented the south
ern tradition in a new common hymnal for the Danish church.
The 1953-hymnal had this national perspective, and

was also shaped by the shadow of the Second World War and
the German occupation of Denmark. Its aim was not to bring
forward new hymns, but to melt together the two divided
hymn traditions, that were alive in the united Danish nation.
Renewal became the overall focus of the next hymn
book.
The special historic and political conditions that constitute
the Danish Church imply that projects that concerns the
church as a whole - as do the edition of a new hymnal - are
initiated by the government, in fact the Ministry of Church Af
fairs. The members of the Hymn Committee are appointed by
the minister, based on recommendations from the bishops.
The edition of the new Danish hymnal began in 1993, and was
completed in 2002, where the hymnal was authorized by The
Queen, and it was printed and brought into use in 2003.
Two decades before, some of the Christian youth or
ganizations had issued a couple of hymn-pamphlets, contain
ing new hymns for children and young people - some newly
written, some originating in the American gospel-tradition,
and some Swedish, by Tore Littmarck. Olov Hartman and
Anders Frostensson. Almost all were rendered with tunes of
a rhythmic character. More established levels in the church
followed the trail, and edited in all 3 hymn books for children,
and various theological traditions within the church respond
ed by publishing a number of hymn-collections additional to
the official hymnal.
- This was the main reason for embarking in the process to
wards a new hymnal. Another aspect is to observe: the hymn
tradition in itself. As I mentioned before, different periods in
the church's history produced various hymn books, each with
its own, individual profile, theologically and poetically. The
hymn books of each era or epoch characterized themselves

both by bringing forward new hymns and by revisions of
the elder hymns. As a result of its historic fate, the collection
of hymns that was in use in the Danish church at the end of
the 20th Century, presented a large number of elderly texts
that often were edited, abbreviated and over-written several
times during time. The hymn-reception displayed texts that
had their theology altered almost beyond recognition. This
problem related especially to the hymns written by the 17th
Century-poet Thomas Kingo and to the pietistic hymns of
Hans Adolph Brorson, dating from 18th Century.
The Hymn Commission was specifically asked to
look into this reception in order to bring as many hymns as
possible back to their original form, if this in any way were
usable in a modern context.
The Hymn-melodies displayed the same problem,
and were approached by the Commission in a similar way.
This rather gigantic task - the revision of the active
hymn tradition, the research for possible “forgotten” or un
noticed but usable hymns and melodies originated during the
church's long history together with the sifting and testing of
some 3000 new hymn-texts - caused the work of the Hymn
Commission to extend into nearly 10 years. Two times during
its session the Commission issued reports and a first draft
of the hymnal, which was widely commented upon by the
public. These Comments the Commission kept in mind and
consideration during the final edition of the new hymn book.
Furthermore a thorough revision of the Prayer Book
and a new translation of Luthers Catechism both of which
traditionally are added to the Danish hymnal also consumed
some time and resources in the Commission.
As an example of how far the new Danish hymn book has
stretched both its poetical and musical boundaries, we could

mention this hymn Du satte dig selv i de nederstes sted, writ
ten 1986 by Hans Anker Jørgensen, who at that time was a
vicar in a suburban parish in Copenhagen, where secularism
and social problems were massive. His hymns interpret the
Incarnation as an act of solidarity with the poor, helpless and
suffering people of the world. The tune - which is written by
his wife - deliberately refer to contemporary popular music, in
order to reduce the cultural gap between the classical church
music and modern people:
[ HIE 21 You set Yourselfdown in the lowest ones 'fate ]*
The Hymn Book of the church must reflect and provide the
needs of congregational life today. Since the Hymn book of
1953 there have been an increased number of young people,
who want confirmation, but have not yet been baptized. For
baptismal services especially for these young people, we now
have a hymn that is relevant for this situation:
[ HIE32 Dear lord, we come to church andfind that all by You
are greeted]*
The new Danish hymnbook reflects both tradition and renew
al. Some 142 of its 791 hymns are new to the church-hymnal,
although some have been sung from the various supplements
before the publication of the hymn book itself.
The new Hymnal was very well received by the
public. Many of the local churches had held back to buy new
hymn books for the church in order to get the new one, and
today - some 6 years after its publication - almost congrega
tions in the church of Denmark has accepted the new hymn
book and taken it into use at the service.

Alongside the Hymn Book, and after
I have mentioned the renewal of the Danish hymnal by sup
plementing the tradition with hymns of more recent origin.
However, the latest Danish hymnal did not halt or slow down
the progress and development in church singing and hymn
writing in Denmark. Alongside the edition of the hymn book
- and after its emission - there has been a continuing effort to
reach a modern and contemporary design of the singing in the
church, to meet the actual linguistic reality of today.
I call the preliminary results of this effort The New
Hymn. In order to provide a description of The New Hymn
in a Danish context, three aspects can be identified: 1st: the
lyrical or poetic appearance of the hymns - 2.1y: their musical
dressing - and, intertwined with these concrete factors: 3.1y:
The very status of The New Hymn in regard to its purpose
and use.
1) The New Hymn - lyrical, poetic appearance.
An important aspect of new hymns is the growing individual
ism that occupies the texts. Earlier periods can demonstrate
hymns written and sung from the point of view that is person
al to the poet, but the singing “subject” of these hymns almost
always expresses itself in ways that are general and including
for a greater number of fellow Christians. The new hymn is
different. Its objects are common issues: life, existence, nature,
but these topics appear recognized from individualistic view
points.

Den Danske Salmebog 2002
nr. 370:
1. Menneske, din egen magt
gør dig svimmel ogforsagt,

Man, your own power
makes you dizzy and timid,

du skal selv på denne klode
skelne ondskab fra det gode,
dybt ansvarligfor din jord.

2. Du skal bringe verden fred,
dagligt brød og kærlighed.
Livets Gud har dine hænder,
derfor er det dig, han sender
når din næste lider nød.

5. Menneske, dit liv er stort,
uden dig biir intet gjort,
synker du til bunds i sorgen,
rejser Gud dig op i morgen
med din næstes milde hånd.

6. / det blanke morgengry
skaber Gud dit liv på ny.
Dag er optakt, muligheder
for at hjælpe dem, der beder
om et værdigt liv på jord.

It's up to you on this
planet
to differ between evil and
good
in deep responsibility for
your world.
You must bring peace to
the world,
love and daily bread,
the God of life needs your
hands,
that's why it is you he
sends
when your neighbour is in
need.

Man, your life is great,
without you nothing is
done,
if you descend into sorrow,
God will rise you tomor
row
by the gentle hand of your
neighbour.
In the bright dawn
God recreates your life.
Day is beginning, possibilities
for helping those who pray
for a dignified life on Earth.

7. Og når du har brugt din dag
til det sidste åndedrag,
standser Gud din gråd og klage,
tar en misbrugt dag tilbage,
nådig glemt i evighed.

Lars Busk Sørensen 1986

And when your day is used
up
to the last breath,
God will stop your tears
and moaning
and take back your abused
day
mercifully forgotten in
eternity.
(trsl. Jørgen Kjærgaard,
2010)

Also the very form can be exclusive to the conditions that
traditionally characterize songs that are suitable for congrega
tional singing - rhyme, metrical harmony and transparence in
expression.
Some of the new hymns express themselves regard
less to these classical or commonly accepted structural “laws”
for hymns and songs. Instead they display independent tex
tual forms - where the stanzas in the same hymn may be metri
cally different or unequal in regard to the number of verses.
- One of the aims of the classical hymn was linguistic
transparency thematic clarity, so that the hymn in the best pos
sible way would reflect and explain the meaning of its biblical
benchmark or its theological affair. The new hymn primarily
seeks words and articulations that express the religious expe
rience and insights of its author.
In short the new hymns are filtered through its poets subjec
tive “self”, they often appear mystical, individualistic and
present their descriptions and metaphors in a challenging way
by construction of new words and concepts.

Da får vi mad i tankespiret

Then we are fed in the
tower of thought
leerkesegl på Evighedens tromme Larch-seal on the drum of
Eternity
vi har søgt en bil medfrelsergearet We have sought a car with
the gear of salvation
inden vores håbetid var omme
Before our time of hope
had ended.
Hallelujapol
Pole of Hallelujah
vi pudser vores hindbærsol.
We polish our raspberry
sun.

Vorherre, jeg blev støvfor dig
du tørrede det sammen
din rosa himmel viser vej
til Kundskabsæblestammen
så lad migflyve op i dag
hvor intet støv skal tørres af
og koge grøden, amen.
Simon G rot rian, 2007

Our lord, I became dust to
You
You wiped it all together,
Your rosy sky show the
way
to the apple tree-trunk of
knowledge
So let me fly, ascend today
to where no dust needs
wiping
- and cook my porridge,
amen.
(trsl. Jørgen Kjærgaard,
2010)

2) The New Hymn - its musical dressing
New hymns demand new tunes. Although the hymn tradi
tion provides several examples of a new text set to an elder

hymn-melody, this might in many cases arise more problems
than it would solve. The old tune often carries with it its own
thematic or even verbal associations, both of which tend to
interfere with the new lyrics. Secondly the modern character
of contemporary lyric set to classical tunes might result in an
aesthetical collision.
Modern composers are most likely to have been natu
rally and culturally influenced by more recent genres of music
- gospel, jazz, rhythm and the syncopated music originated in
Latin America. This reality is clearly traceable also in contem
porary Danish church music.
When the latest Danish translation of The Bible was issued,
it was met with some degree of complaint to the fact that the
modern language that the bible-translation had sought, dis
played itself to be more descriptive, marked by the linguistic
culture of natural science and journalism more than the richer
vocabulary of poetry and art. This problem can be detected
also in The New Hymn - and it clearly affects the melodious
possibilities and ways of musical expression, when the very
words of the lyrics of hymns indeed are not specifically musi
cal!
As we recognize an ongoing will to produce hymn
texts, the same cannot be said to be the fact, when it comes to
composing new tunes for contemporary hymns. Initiated by
the Minister for Church Affairs and one of the dioceses, two
prize-competitions in hymn-melody composing have been
arranged, but the outcome has not been very significant.
In the 19th and even 20th Century professional and
well established composers - such as Carl Nielsen - did not
think themselves elevated from writing a hymn-tune; in fact
quite contrary! Today this particular object seems to have no
greater appeal to the professional composers.

3) The status of The New Hymn in regard to purpose and use.
Luther wanted the Gospel - the “word of God” - made public
(in the true sense) by the congregational hymn-singing. The
classical, Lutheran hymn was designed for this purpose and
was used to implement both evangelical theology, confes
sion and the church-concept of the Reformation in Northern
Europe. As you will know, the Nordic countries in particular
adapted the Lutheran hymn as the key instrument for rede
signing the church service.
The New Hymn stands on the platform of tradition
with no specific consciousness. The New Hymn neither op
poses nor embraces its historical task; it takes it all for grant
ed... Yet The New Hymn is also issued with a mission. Its
challenge - acknowledged by the contemporary hymn-writers
- is how to deal with secularism. They do it by shaping their
hymns according to the individualistic approach that is a
general trend in modern society. And they do it by patch
ing together common and well known words and metaphors
so that they may serve as literary icons that puts matters of
everyday life into a greater perspective, unfolds invisible uni
verses behind the products of our industrialized culture - adds
deeper dimension to what seems to be the one-dimensional
reality of modern, technological society.
Actual hymnology in Denmark
Finally allow me to mention a few landmarks of actual hym
nology in Denmark.
A group of members of the ministerial commission,
who edited the latest Danish hymn Book were scholars and
laymen, all ready involved in different aspects of hymnological reflection and practice. At the conclusion of the work we
made a united recommendation to the Ministry of Church Af
fairs, not to let the dynamic attention for hymnody be halted,

when the new hymn book was published, but sustain and
keep a continued focus on this matter, so that new hymn-writ
ing, composing of hymn-tunes and the singing of the church
in brad perspective could be followed and perhaps inspired.
The emission of the new hymnal did, however, bring
about some initiatives, that reflect a growing attention to hymnologic related matters both theoretical and practical:
1. During the last 30 years The Church of Denmark has insti
tuted three: Schoolsfor Church Music, where organ players,
cantors and choir leaders are educated and trained. Here we
have seen an intensified development in education concerning
hymn singing and the theological and confessional implica
tions of the hymnary.
2. The Ministry for Church Affairs issued in 2007 an internet
based edition of the hymn book - Salmebogen online - where
people can find both the hymn texts, listen to the hymn-tunes,
and get encyclopedic information, historical facts, biblical
reference and biographies of the hymn- writers.
In Denmark the singing of hymns outside the Sunday ser
vice and church ceremonies has been the subject of both a
cultural back-slash and progression: Hymn singing in the
public schools has been considerably reduced during the last
decades, leaving the task of keeping the hymn tradition alive
entirely to the educational offers of the local church parishes.
At the same time there has been a great effort put into choir
work in the congregations - both for children, young peo
ple and grown-ups. On a national basis the Danish church
actively has spent resources in supporting both the theoretical
and practical efforts in these particular areas.

Prism for a conclusion
At the Conference of the Nordic Council of Ministers, March
5'h' 2008, a new book was presented to the public. The title is
(in Danish, as it has not yet been translated into Finnish): Nor
disk Litteratur til tjeneste. Nordiske kanoniske tekster. In the
media and in the public debate, that followed, the anthology
was referred to, as 'The Nordic Cultural Canon' - meaning
a collection of the most significant and representative literary
texts from the Nordic countries. Among these representative
texts we find 5 hymns; Four of them dating from 17th Century
- (a Danish by Kingo, an Icelandic by Hallgrfmur Pétursson,
1 from Norway by Petter Dass, and 1 Sweedish hymn by Kolmodin) - and a hymn from Greenland!
- The hymn <‘l’Guuterputn is the most loved and well known
Greenlandic hymn for Christmas. Its lyrics and tune are
composed in 1858 by the prominent Greenlandic author
and hymn writer Rasmus Berthelsen (1827-1901). A native of
Greenland, Berthelsen was the first Greenlander who gradu
ated from the newly instituted Seminary in Nuuk (Godthåb)
in 1849. He became a teacher at the seminary and later editor
of the first Greenlandic newspaper, and became a key figure
in the public education and early cultural awareness of the
Greenlandic nation.
Rasmus Berthelsen has told how both the words of the hymn
and its lovely tune came to him in a vision, one night in De
cember, when he watched the stars.
We shall hear this hymn recorded by The Danish Radio and
Television to a program called Christmas Greetings to Green
land. This Christmas greeting from Denmark to Greenland
has been broadcast every year since 1932, and is attended by
many Greenlanders, who are unable to be with their families
in Greenland during the holidays, because they live or stay in

Denmark.
During all the years this hymn has ended the broadcast,
sung in the traditional, Greenlandic way - as it is done in all
churches in Greenland at the final of the Christmas-service.
People stand up and sing this hymn by heart. They do it in a
specific Greenlandic way of phrasing the vocal expression of
hymn-melodies: called inuttooq (in human fashion); a song
tradition derived from the Herrnhut mission that influenced
Greenlandic culture from the first decades of the 18th to late
19th Century. Some of the traditions of the Herrnhutic missionaires - especially hymns and singing - still influence the
Greenlandic church today. This hymn is a living example:

[ Guuterput ]
Introduction, sung with accompanying instrument:
A great company of angels,
Ingilerpagssuit
(stood before) the shep
savaniK pdrssissunut
herds.
They sang about Christ
jutdlime ima tugsiarput.
mas like this:
Hymn, sung a capella:
Guterput Kutsingnermio
JVålannarsingårdle,
nuna erKisineKardle
tipaitsungdritdlo,
inuK-d,
dnagsigssaKaleravit.
IvdlamartoK GutiussoK

Our God in the Highest
let Thy Name be praised!
Let Peace rule our Earth
and be full ofJoy
mankind.
Salvation is here now!
When Holiness that is true
God

Kilangme NdlugaK
pingmat nunarssuavtinut
nudndmeKarpoK
inungne
d n agtugssd ngule ra m ik.

of Heaven: Great Prince,
descended to our Earth!
Joy came to live
with people.
Salvation is prepared for
you all!

1. print: Tigsiutit eriagdlit, nagdliutorsuame atortagkat. Katersuisoq R. Berthelsen. JVungme avangnardlit nakiterivjidne
naqitat, 1858.
- This example demonstrates how an old hymn - conserved
and filtered through the church's ordinary service and spe
cific practice - has developed from a private and individual
religious vision and poem into an unofficial national anthem
for the whole Greenlandic nation. A nation, that is still under
going the process of remodeling itself from a society of loosely
connected settlements dependent on fishing and hunting
and also is liberating itself from its past as a Danish colony,
exploited for its natural resources, but only recendy politically
recognized for its culture.
The hymn is a bridge between old and new, and has
taken on a new function as a marker for an important part of
the identity of the modern Greenlandic society.
- The hymn Guuterput was put on stamps in 2006 as recogni
tion of its widely accepted position in the Greenlandic society
in general. This actual status of the old Greenlandic hymn in
this rapidly changing community illustrates perfectly the real
ity of hymns in modern society - not only in Greenland and
Denmark, but the conditions on which we sing hymns in all
the Nordic societies, and probably in others as well...
The hymn may constitute both a hold on identification to

people living in a culture that is not quite in contact with its
roots, and the hymn may serve as an expression of basic and
inalienable values for a community, be it a local congregation
or a whole nation.
By accepting this role, and actively coming to terms with it,
the future hymn will be a necessary instrument of socializa
tion in a modern age that is in need of meaningful and relevant
ways to express its fundamental spiritual values.
[ HIE55: You who have lit all the stars in the heavens ]*
The Danish hymns translated into English are published in:
Hymns in English. A Selection ofHymnsfrom the Danish
Hymnbook. Det Kgl. Vajsenhus' Forlag, København 2009.
Lecture at the annual meeting in the Finnish Society for
Hymnology, Helsinki University, 2010.

Vindstyrke 8
Et par stilfærdige synspunkter af Ove Paulsen
Åtta roster om musik och teologi
Redaktor Ragnar Håkansson
Verbum 2006. 247 sider.
a/Ove Paulsen

ette imponerende resultat af et kirkemusiksymposium, der endda begynder med noget, der kan være et Grundtvigcitat fra Wisconsin, indeholder mange gode og vise tanker om roden til megen kirkelig konflikt, den nødvendige
sameksistens af musik og teologi i kirkerummet. Vel er det pudsigt i begyndelsen at stå over for noget, der ligner
Grundtvig til forveksling, men artiklerne med otte forfattere, deraf titlen, beskæftiger sig med svenske forhold på et tidspunkt
hvor man så småt kune se omridset af følgerne af Kyrkoordningen 1999, der trådte i kraft 2000 og medførte en adskillelse af
kirke og stat. Pointen er, at teologi og kirkemusik ikke kan undvære hinanden. De to er tilsammen den aktive del af guds
tjenesten.

D

Tankerne udvikles krystalklart og i en uforfærdet progressivitet, under en samdrægtighed, som det kunne være endog særdeles
vanskeligt at mønstre i Danmark. Problemerne belyses fra mange sider på en uhyre inspirerende måde. Uanset at forholdene i
Danmark på mange måder er anderledes, er der megen inspiration at hente, og efterhånden som man vender bladende i denne
meget lødige læsning, opdager man flere og flere fælles træk. Ikke mindst de problemer, kirken står over for med sin teologi og
sin musik, ligner næsten til forveksling vore, selvom stat og kirke hænger sammen hos os endnu.
Således skriver Sven-Åke Selander om teologi og kirkemusik, Lena Petersson om spørgsmålet om mening i kirkens musik, Hen
rik Tobin om skønhed, magt og relation i kirkens musik, Martin Modéus om musikken i et rituelt perspektiv, redaktøren Ragnar
Håkansson selv om ”i verden, men ikke af verden”, Karl-Gunnar Ellverson om musik og deltagelse i højmesse og kirkeår, om
tekst, melodi og kontekst, kriterier for musikken i liturgien, om kroppen, øret og stemmen, sangen som kropslig og åndelig

erfaring, og endelig om at lede menigheden i liturgien, kirke
musikerens pastorale tjeneste. Med sine fire bidrag på i alt 67
sider er han den største bidragyder. Desuden skriver Christina
Lovestam om inkluderet eller ekskluderet, om symbolsalmer
(det er dem, alle kender og vælger) og om salmer og musik i
kirkerummet, ogjohan Magnus Sjoberg og Lena Petersson
om at koncert er guds^eneste.
Det er let at se, at der arbejdes med problemerne i mange
aspekter og ud fra ganske forskellige forudsætninger. Og dog
befinder vi os indenfor en helhed, hvor vi adskillige gange,
men hver gang på en ny måde og i en ny sammenhæng, f.eks.
bliver præsenteret for Luthers, Bachs, Zwinglis, Calvins og
Augustins syn på musik og kristendom.
Sven-Åke Selander siger, at kirkens opfattelse af sig selv, ecclesiologien, er afgørende for, hvilke musikformer, der kan
anvendes i kirken. Svenska kyrkan var konservativ i 1800-tallet
og tillod hverken kunstmusik eller de mange nye vækkelses
sange i den amerikansk-britiske stil. Udviklingen af bredkirke
til ’’folkkyrka" i 1900-tallet betød både indførelse af vækkelses
sange i salmebøgerne 1921 og 1937, og 325 økumeniske salmer
forrest i salmebogen 1986. Nutidens brede udvalg af musik
åbner et kontekstuelt perspektiv, sådan også med musikken i
Bibelens to dele, og Luther knyttede til ved sin samtids mu
sikalske kontekst for at fa sit budskab ud. Der er en tendens
i moderne visetradition til at musikken underordner teksten.
På den anden side er det musikken, der far folk til huse, og
musikken der i næste omgang åbner for tekstfordybelse.
Søndagsskolesangen med dens tydelige budskaber var god til
børn. 11960 udkom ’’Kyrkovisor for barn”, som senere blot
hed ’’Kyrkovisor”, fordi det viste sig, at den poetiske pædago

gik også hjalp voksne. Luthers indførelse af menighedssang
havde stor pædagogisk effekt. Et klart eksempel på, at både
melodi og tekst er vigtige. Trosbekendelsen er en vigtig pæda
gogisk opgave, da den indebærer både trostolkning og troso
plæring. Når Luthers julesalme ”Vom Himmel hoch” endnu
synges over hele Norden, skyldes det ikke mindst, at melodi
og tekst går godt sammen. Også her møder vi en børnefortælling, der oven i købet følges af et glædesbudskab til de voksne
modtagere i de sidste vers. Ord og tone har en fælles teologisk
opgave. Hyrderne på marken hørte Guds ord forkyndt og
oplevede lovsangen bagefter.
I Danmark står ”Fra himlen højt” i skyggen af Grundtvigs fri
gendigtning ”Det kimer nu til julefest”, der synges til en helt
anden melodi end Valentin Schumanns fra 1539, nemlig Carl
Chr. Nic. Balle 1850. Her sørger især den anderledes melodi
for en helt anden oplevelse ved at synge salmen, end Luthers
tekst til Schumanns musik. Men en oplevelse er der, og derfor
er salmen så uhyre populær.
Dette var et indskud. Sven-Åke Selander skriver videre, at mu
sikken er vigtig for fællesskabet. Som vi kender det fra Dan
mark kommer der flere til koncerter i kirken end til ordgudstjenester. Desuden er tolknings- og formuleringsprivilegiet
flyttet fra kirken til den enkelte. Det haster med et musikalsk
udtryk for det. Frostensons ’’Guds kårlek år som stranden och
som gråset” er måske udtryk for vores sociale ansvar.
Andre salmer og uvant musik kan fa riten til at bryde sammen.
Melodien er vigtig, fordi den er formidler og tryghedsskaber,
melodier bærer på oplevelser, beretninger og meningsskaben
de budskaber. Koncerter ville ikke være så velbesøgt, hvis ikke
musikken lod menneskene reflektere over mening, budskab og

beretning, idet menneskene beholder tolkningsprivilegiet.
Karl-Gunnar Ellverson skriver i sin gennemgang af højmesse
og kirkeår om det gudstjenesteafsnit, vi kalder Indledning,
at alle i kraft af skabelsen er ligeværdige, at indledningen bør
bidrage til ligestilling. Det kan man jo ikke være uenig i, men
når jeg trækker det frem her, er det fordi skabelsen ses at
spille så stor en rolle her ved gudstjenestens begyndelse. Det
skal naturligvis ses i sammenhæng med, at den indledende
syndsbekendelse, som Ingmar Bergman hadede så inderligt
bliver omtolket til en beredelse på hele gudstjenestens møde
med Gud. Jeg ved også godt, at syndefaldet eller synd og nåde
ikke er emner, der er lette at kommunikere til det moderne
samfunds indbyggere, men skabelsen er vel næppe en årsag
til kirkegang. Det er snarere, at verden er fuld af uløste gåder,
frygtelige ulykker og meningsløse voldshandlinger. Hvad er
der at gøre ved det, og hvad har det lige at gøre med Gud
og mennesker og min skæbne. Det er noget med, at verden
og livet og gudsbilledet er problematiske. Der kunne man jo
egentlig godt begynde, og lade ligheden udspringe af skæbne
og problemfyldt tilværelse, der begge i høj grad gør os lige, og
driver os til ’’forhandlingsbordet”.
I øvrigt er der en mængde af velovervejede synspunkter, og
den gennemgående vurdering af de musikalske muligheder
er forbilledlig. Vel er svensk og dansk liturgi forskellige, men
almene regler, som musikkens muligheder, vil uden videre
kunne overføres.
I kirkeårsafsnittet slår han fast, at vi ikke går til gudstjeneste for
at fejre et tema, men vi kommer med alt det, der er vores liv,
til menighedens fællesskab og til Gud som altings begyndelse
og ende. Og her har vi gået i alle de år og anset svenskerne for

at være helt fikserede af deres kirkeårstemaer. Formuleringen
er i øvrigt genial, hvis vi skal undgå at sige ’’synd” og allige
vel anslå gudstjenestens alvorlige tone. Som Chr. Thodberg
mener Ellverson, at påskedag er et produkt af søndagen, ikke
omvendt.
Hvad angår den stille uge, kunne noget tyde på, at han har læst
’’Året og dagen” af Ole Brinth, Helle Christiansen og Mari
anne Christiansen, der gør påskedag til kirkeårets begyndelse.
Han finder det uheldigt at sætte skel mellem langfredag og på
skedag. De ortodokse har, siger han, ret i, at der er en enhed,
Triduum, den vi andre kalder Trishagion, fra skærtorsdag
aften til påskemorgen.
Af andre spændende overvejelser til kirkeåret er en fastetid
med dåben som emne med henblik på en oplevelse af dåbsfor
nyelse, idet det hele kulminerer påskenat. Ligeledes, at Bach
er meget velegnet til den stille uge. Han er også inde på den
engelske idé at gøre den mørke tids lysfester fra allehelgen til
kyndelmisse til et eget nordeuropæisk kapitel i kirkeåret. I
Danmark har tanken i hvert fald haft en ikke ubetydelig suc
ces.
Således bliver man godt oplyst i alle artikler. Man far nyt at
vide, og man far allerede kendte ting belyst på en ny måde.
Der er virkelig noget at hente på de 247 sider.
Det eneste,jeg ikke har kunnet forlige mig med, har været
forsøgene på at undgå at bruge ord, knyttet til hankønnet, om
Gud, af hensyn til yngre kvinder, der kunne blive forargede.
Den bedste kur mod den slags misforståelser er ikke at træde
sig selv over tæerne for at undgå at sige de ’’uartige” ord, men
at forklare de yngre kvinderja, hvem som helst, at der er

forskel på de køn, vi finder i grammatikken og dem, vi finder i
naturen, at Gud kaldes ”han” og ’’Far”, fordi Gud er hankøn
eller oprindeligt hankøn på de fleste sprog, herunder hebraisk,
græsk og ens eget sprog, at ’’mand” egentlig er det samme
som menneske, og at kvinder derfor ubesværet kan være både
formænd, nordmænd, franskmænd og tillidsmænd af samme
grund. Det gør jo ikke noget at fortælle andre mennesker,
hvordan deres sprog hænger sammen, selvom folkeskolen er
holdt op med at undervise i så kedelige emner.
Så kan man på den anden side fryde sig over, at Helligånden i
den ældste danske version af ”Nu bede vi den Helligånd” helt
umisforståeligt beskrives som vores mor, af hvis kærligheds
bryst, vi drikker, og af bibelske skildringer af Gud som vores
mor, såsom i Hebr 1,5 jf. SI 2,7, se også SI 110,3.
Men bortset fra denne ganske lille ting, er bogen virkelig læse
værdig og oplysende på adskillige felter.
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Endnu en værksteds artikel om Brorsons salmer i Guldbergs salmebog

af Ove Paulsen

ye læsere kan følge med her. Dette er endnu et ufærdigt produkt om den sælsomme situation, hvor den store
digter af husandagtssalmer H.A. Brorson blev introduceret i en ny version af den 1685 ved Kirkeritualet
forandrede liturgi. I spidsen stod den rationalistiske, om end konservative statssekretær, Danmarks-Norges
mægtigste mand, Ove Høegh Guldberg, tidligere professor i teologi, og ikke mindst den der udførte det egentlige
arbejde, Sjællands biskop Ludvig Harboe. Jeg har her undladt at bearbejde hele min artikel i HYMNOLOGI 3-4/20x0,
Da forden, som jeg spytter paa” blev til ”Bøme-Tøy”for ”en sindig Mand”. Hans Adolph Brorsons salmer udsatfor saks
og lim i salmebogen 177#. Jeg nøjes med at revurdere perioden fra påske til pinse. Grunden til, at jeg fra først af gik i
gang med dette arbejde var, at salmebogsredaktionen foretager betydelige omsætninger i forhold til forlægget, der med
en enkelt undtagelse er Pontoppidans salmebog (Den Nye Psalme-Bog - uofficielt opkaldt efter udgiveren Erik Pontoppidan) fra 1740. Hovedspørgsmålet er: hvis man ændrer så meget ved Brorson, hvad vil man så med ham? Svaret vil
naturligt tale om Guldberg mellem progressiv rationalisme og konservatisme. Han vil gerne have noget, der smager lidt
af gamle dage, men som samtidig let kan rettes til efter samtidens stil og smag. Til sammenligning er det påfaldende,
hvor mange Kingo-salmer Guldberg lader overleve fra salmebogen 1699 og uden væsentlige rettelser.

N

Hvad er dog Paaske sød og bliid
1734. Nogle Paaske-Psalmer Gud til Ære og hans Kircke til opmuntring sammenskrevne af H. A. B. Tundem, Hosz
Clausz Kieszbuy ogfindes hosz hannem til kiøbs 1734. Indhold: 8 salmer. (Troens rare Klenodie nr. 45-52). TrK: nr. 45.5

strofer. Troens Fryde-Fest. Paaske-Psalmer. Ingen væsent
lige ændringer fra heftet til TrK. Originalsalme.
Pontoppidan: nr. 109,5 strofer. Guldberg: nr. 192,5 stro
fer.
Melodiangivelse: TrK Afhøyheden oprunden er. P Af
høyheden oprunden. G Af Høyheden oprunden er.
Afsnit hos P: Om JEsu Opstandelse eller Paaske-Psalmer.
Afsnit i nogle senere salmebøger. RTl: Jesu Opstandelse
og Himmelfart, KH: Jesu Opstandelse og Himmelfart,
DDS53: Jesu opstandelse og DDS02: Kristi opstandelse.
Omsætninger: str. 4 All spee, Suk, vee, Dødsens fagter
Jegforagter-} Aid Nød, Sorg, Død Nu ey smerte Kan mit
Hierte. Brorsons stærke følelser og foragt for dødens fag
ter omskrives, til gengæld indføres hjerte og smerte.
Udgangssalme (Pro exitu) til aftensang påskedag, hvor
den trådte i stedet for Fra døde opstod den HErre Christ
Latin 14. årh. På dansk i Vdkaarne Psalmer 1620. Digtet
som påskesalme anbefaler Pontoppidan den til højmesse
påskedag. I hele perioden fra påske til pinse er dette et af
de mest oplagte valg af en Brorson-salme. En påskesalme,
der er digtet til at være en påskesalme. Den er ganske vist
hverken aftensang eller katekismussang i udtalt grad, men
højtidens tema sætter sig her som andetsteds igennem, og
det gjorde det også under det tidligere system. I dette til
fælde er det af mindre betydning, at Brorson næppe havde
tænkt, at hans salmer skulle synges i kirken, snarere i
hedehuset, men helst hjemme. Påsketemaet, opstandelses
forkyndelsen og refleksionen over, hvad den begivenhed
betyder for den der synger salmen, gør den velegnet som

evangeliesalme ved gudstjenestens afslutning, når alt er
sket og det er tid at foragte dødsens fagter. Guldbergs ene
omsætning synes at være et æstetisk bestemt indgreb over
for den stærke, følelsesladede pietistiske tale, hvis tone
nærmer sig det hoverende, eller måske ligefrem et langt
ældre fænomen: den hellige påskelatter. Et sådant gudstje
nesteled vil virke som en fuldendt liturgisk afslutning. Må
ske med lige lovlig stort indhold af pædagogik, men denne
skavank følger både Brorson og al pietistisk salmedigtning
i øvrigt. Det pietistiske gennembrud var, blandt meget
andet, også en uddannelsesmæssig revolution.
O! JEsu, troens dyre skat
t735. Nogle Psalmer Om Troens Grund. (Den anden Deel.)
Udgivne afH. A. B. Tønder, Trykt udi Wceysenhuset, og
paa dets foring, af Herman Henrick Rotmer, 1735. Ind
hold: 24 salmer (TrK nr. 105-128). TrK: nr. 121.10 strofer.
Troens Grund. Om Troens Egenskab. Ingen væsentlige æn
dringer fra heftet til TrK. Gendigtning efter D. Denickes
0 GOttes Sokn, HErrJEsu Christ. (Findes både hos
Freylinghausen og Schrader). Tekstgrundlag 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 den.
Afsnit hos P: Om den sande Troe.
Afsnit i nogle senere salmebøger. RTl: Bod, Tro og
Syndsforladelse, KH: Omvendelse og Tro, DDS53: Om
vendelse og tro, DDS02: Tro.
Omsætninger: str. 9 For alting, naar det gieide vil, Ved

livets maal og ende, Da hielp, atjeg i troen til Dig ret mig
veed at vended For alting lad mig Bistandfaae Af dig 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 bistands
yder.
Epistelsalme x. s. e. påske, der på Halleluja-salmens
gamle plads i liturgien fra 1685 skulle komme overens
med episden 1 Joh 5,4-12 (der handler om troens sejr
over verden og livet i Guds Søn) og kom i stedet for Af
dybeste nød lader os til Gud en Ps 130-parafrase af Micha
el Weisse 1531. På dansk ved Arvid Pedersøn. Brorsons
udpræget pietistiske salme virker tættere på epistelteksten
end forgængeren. Ellers er tonen nogenlunde den samme.
Kirkeårsorienteringen er ikke markant, hvad der ofte sker
i episteltekster. Her er altså et klart eksempel på, at det
nye epistelorienterede led forstærker epistelens effekt på
liturgien. I dette tilfælde i anti-tematisk retning. Leddet
har dermed mistet sin egenfunktion, som var at bringe et
ord fra en af Davids Halleluja-salmer. Der kan næppe tales
direkte om pædagogik, men den ene omsætning viser en
tydelig tendens til at lade fornuften råde, også på troens
felt. Pontoppidan anbefaler salmen til denne søndag af i
alt fire placeringer, men til aftensang, hvor den også skulle
komme overens med epistelen.
Vor troe er den forvisning paa
X735. Nogle Psalmer Om Troens Grund. (Den anden Deel.)
jf. ovf. (TrK nr. 105-128). TrK: nr. 119.11 strofer. Troens
Grund. Om Troens Egenskab. Ingen væsentlige ændrin

ger. Gendigtning efter J H Schraders Der glaub’ ist eine
zuversicht. (Schrader).
P: nr. 298, il strofer. G: nr. 200, il strofer.
Melodiangivelse: TrK Af dybeste Nød lader os til Gud.
P Af dybeste nød lader os. G Af dybeste Nød lader os til
Gud.
88 TrK alle hær P hver en hær.
Afsnit hos P: Om den sande Troe, Højmesse.
Afsnit i nogle senere salmebøger. R: Bod, Tro og Synds
forladelse, KH: Omvendelse og Tro, DDS53: Omvendelse
og tro, DDS02: Tro.
Omsætninger: Str. 2 At vi ey mere staae i tvil, Men løbe
ligesom en piil TilJEsu blod og vunder ~^At vi ey mere
staae i Tvivl, Men løbe i en hellig Hl Til Jesu Ord og Vun
der.
Piil bliver til Hl i et dårligt rim, der vel hovedsagelig skal
fjerne mindelsen om bueskydning. JEsu blod bliver til
Jesu Ord. Dette sidste kan nok især undre, da salmen er
udvalgt til at være en del af liturgien l. søndag efter påske
jf. nedf.
Str. g jo meer man kæmper, Især naar Gud tit underlig
Vorfiende slaar og dæmper, At man i troen haabe kand
~$jo meer der kiempes, Især naar Synd og Kiødets Svig
Med hellig Iver dempes, Og vi paa Herren haabe kan. Det,
som hos Brorson er Guds kamp mod den Onde, bliver til
vores egen kamp mod det onde og føres af os selv i hellig
iver.
Str. 11 Mit gandske levnetføre, I JEsu 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, fornemmer
man, behersket "himmelsk glæde” afjesu ”søde”ro. Sød
kan vel her opfattes i sin ældre betydning behagelig.
Salmen er sat ind som indgangssalme til aftensang i. s. e.
påske til samme epistel (troens sejr over verden og livet i
Guds Søn) og evangeliet Joh 20,19-31 (den vantro Tho
mas) 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.
Noget andet er karakteristisk for denne udskiftning. Arc
tanders kølige objektivistiske laden Gud ordne sagerne
afløses af følelsesfuld subjektivisme hos Brorson, som
yderligere forstærkes af behersket og udtænkt subjekti
visme i Guldbergs rettelser.
Leddet bliver dermed tættere knyttet til bibeltekster og
prædiken. På den måde træder det et langt skridt bort fra
den klassiske liturgi og ind i en pædagogisk gudstjeneste
fremtid præget af prosa i store mængder. At gå et skridt
videre betyder, at der ikke er langt til prædikantens frie
salmevalg, som jo også fulgte af en ny salmebogs indret
ning blot 20 år senere.
Pontoppidan har ikke mindre end otte anbringelser af
Brorsons salme, heriblandt denne til aftensang 1. s. e.
påske.

I dag er naadens tiid.
1735. Nogle Psalmer Om Troens Grund. (Den anden Deel.)
jf. ovf. (TrK nr. 105-128). TrK: nr. 108.10 strofer. Troens
Grund. Om Omvendelsen.
Ændringer fra heftet til TrK str. 75: Betænk dit eget
gavn-^Betænk din evig gavn. I øvrigt ingen væsentlige
ændringer. Gendigtning efter (anonym) Hent’ ist der tag
des heyls (Schrader). Tekstgrundlag: 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
Afsnit hos P: Om den Bodfærdige Synders Poenitentse.
Afsnit i nogle senere salmebøger. R: Menneskets Fald
og Guds Naadekald, KH: Omvendelse og Tro, DDS53:
Omvendelse og tro, DDS02: Omvendelse.

Omsætninger: str. 9 Som barnet ikkefør I moders arm vil
tie, Saaledes sielen 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 Guddoms 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 af Am bede
vi den Helligånd. I den salme har redaktionen elegant
udskiftet den hidtidige ordlyd i str. 3 Du søde Aand skienck
os forvist/at vi maa Dricke af dit Kierlighedsens Bryst med
Du søde Aand! Gyd i vort Bryst Jesu Kierlighed og Ordets
ædle Lyst. At vride sig er tilsyneladende også for stærkt et

udtryk. Afskaffelsen af nådens milde skød, et billede der
straks igen leder tanken hen på mor og barn, til fordel for
det mere maskuline ”da er han (Jesus) vor trøst” kunne
ydermere tyde på en vis fjendtlighed mod kvindelige bil
leder i forbindelse med Gud. I hvert fald synes der at være
grebet ind mod stærke, følelsesladede billeder,
str. 10 Hvor defordømte ned I svovle-pølen sænkes, Hvor
got det er hos Gud, Kom, hierte, snart og tag See de For
dømte 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. Også her er det
klart, at følelserne er i vejen, selvom Guldberg beholder
en del af de stærke billeder og endda nævner de fordømte.
Salmen indgår i højmessen Almindelig bededag med lek
tien Es 55,6-7 {orn at søge tilgivelse hos Gud) og går i stedet
for Aeh 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.
Den tilpassede salme kommer vel stadig overens med
Esajas-teksten, men har mistet ikke så lidt af sin glød.
Man forstår vel, at Selnecker/Sthens 19 strofer lange
sønderknuste syndsbekendelse måtte have en afløser, men
ikke indgrebene i den valgte erstatningssalme. Den kolde
tænke-Gud, der kommer ind overalt, hvor redaktionen
er inde og korrigere i Brorsons tekster, efterlader det
uholdbare indtryk, at hos Gud er der kun maskulinitet
og tænkning ingen varme hjerter og tanker, ingen mor for
det fortvivlede barn, kun en kølig, opdragende far. Litur

gisk set er dette et forræderi mod Det gamle Testamentes
gamle ret til at tale af sit eget og bruge sit eget gudsbillede
i poesi og musik, midt i gudstjenestens nytestamentlige
prosa, idet flere af messens sungne led var gammelte
stamentlige tekster, der var med i gudstjenesten på deres
egne betingelser.
Pontoppidan henviser salmen til tre forskellige steder på
kirkeåret, men ikke denne dag.
O! Gud, hvad est du meer end skiøn
1734. Nogle Psalmer om Troens Grund Gud til Ære Og
Hans Kircke til opmuntringforferdigede afH. A. B. Tundem Hosz Clausz Kieszbuy ogfindes hosz hannem Tilkiøbs.
1734. Indhold: 6 salmer. (TrK nr. 71-76). TrK: nr. 71. 9
strofer. Troens Grund. Om Guds Væsen og Egenskaber. In
gen væsentlige ændringer fra heftet til TrK. Originalsalme.
P anfører over salmen: Ach GOtt, was bistu mehr.
P: nr. 148,9 strofer. G: nr. 225, 9 strofer. EkP nr. 287.
Melodiangivelse: TrK AfHøyheden oprunden er. P Af
høyheden oprunden. G AfHøyheden oprunden er.
810 TrK Henfor thronen P Hen paa thronen.
Afsnit hos P: Om den Tre-enige Guds Væsen, Egenskaber
og Velgierninger.
Afsnit i nogle senere salmebøger. EkP: Kierlighed og
Tillid til Gud, R: Den christne Tro i Almindelighed, KH:
Den kristne Tro, DDS53: Skabelsen og forsynet, DDS02:
Skabelsen og forsynet.
Omsætninger: str. 9 De blide Seraphiner... Med himmelsynge-miner De blide Engle-Hære... Til Himmel-

ViisdomsÆre. Dette er en æstetisk ændring med klaring,
ulegemlighed og fjernelse af farverigdom. En skolemeste
rændring. Man fornemmer forargelsen over, at Brorson er
så uvidende, at han tror, man kan udtrykke sig sådan om
englene.
Denne salme 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. I Brorsons til
fælde et storslået bygningsværk af varme følelser opbygget
i barokstil af billeder, der mirakuløst undslap redaktionen
og digtet til Philipp Nicolais melodi fra 1599, som stadig
benyttes.
Pontoppidan anbefaler salmen til aftensang 4. s. e. påske.

O! seyer-rige Frelsermand
1734. Kogle Himmelfarts og Pindse-Psalmer, Gud til ære
og hans Kircke til Opmuntring Verterede afH. A. B. Tan
dem, Hos Clausz Kieszbuy ogfindes hos hannem Tilkiøbs
1734.
Indhold: 4 himmelfartssalmer og 8 pinsesalmer. (TRK nr.
54-65). TRK: nr. 56. 6 strofer. Troens Fryde-Fest. Him
melfarts-Psalmer. Ingen væsentlige ændringer fra heftet
til TrK. Gendigtning efter E C Homburgs Ach wundergrosser sieges-held. (Freylinghausen + Schrader).
P: nr. 119, 6 strofer. G: nr. 230,6 strofer.
Melodiangivelse: TRK AfHøyheden oprunden er. P Af
høyheden oprunden. G Af Høyheden oprunden er.
Afsnit hos P: Om JEsu Himmel-Fart.

Afsnit i nogle senere salmebøger. N/SS: Jesu Himmelfart.
Omsætninger: str. 1 Som bar al verdens synders
band~^Som kom til Dødeliges Land.
Omskrivningen er svagere end originalen. Den må derfor
have været vigtig for redaktionen. Der skiftes fra 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. Måske ligger pro
blemet i virkeligheden i det antikverede ord tilsammen,
str. 6 Latter-milde-^Hierte-milde. Kirken har ikke altid
været glad for latter. Når vi skal være fornuftige og udvise
en borgerlig standard, skal der ikke les i krogene, endsige
åbenlyst. Ikke en gang forne tiders hellige påskelatter
kunne få indpas hos disse alvorsmænd.
Guldbergs anbringelse er epistelsalme Kr. Himmelfarts
dag med lektien ApG
(himmelfarten), hvor den
trådte i stedet iox Jesus Christus er opfaren af Hans Tho
missøn 1569. Freylinghausen knytter salmens original til
Kristi himmelfartsdag, og det er det, den er digtet til. Må
ske ikke akkurat til kirkebrug, så dog til højtiden. Resul
tatet bliver altså, at den ene himmelfartssalme afløser den
anden. Der sker ingen afgørende forandring med liturgien
fra 1685/99. Højtiderne er og var rent tematiske.
Digtet som himmelfartssalme og anbefales salmen af Pont
oppidan til højmesse Kr. himmelfartsdag.

Slaaer sammen alle hænder.
1734. Nogle Himmelfarts og Pindse-Psalmer, Gud til ære
og hans Kircke til Opmuntring Verterede af H. A. B. Tan
dem, Hos Clausz Kieszbuy ogfindes hos hannem Tilkiøbs
1734. Indhold: 4 himmelfartssalmer og 8 pinsesalmer.
(TrK nr. 54-65). TrK: nr. 54. 9 strofer. Troens Fryde-Fest.
Himmelfarts-Psalmer. Ingen væsentlige ændringer fra
heftet til TrK. Gendigtning efter J. Rist Frohlocket jetzt mit
hånden (Schrader). Tekstgrundlag: Ps 47.
P:./. G: nr. 7, kun strofe 9.
Melodiangivelse: TrK Min siel nu lover HErren. P ./. G
Min Siel nu lover Herren.
Den sidste strofe (9) blev Sekvens Kristi himmelfartsdag
og søndagen efter.
Afsnit i nogle senere salmebøger. EkP: Jesu Himmelfart.
Ændring i forhold til Troens rare Klenodie:
Str. 9 Den store HErres store magt ~)Den store Herres
høye Magt. Ingen større forskel. Sprogæstetisk opnår vi, at
vi undgår at gentage store.
Verset gik i stedet for Christus JEsus for 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, som var fast fra påske til og med 6. søndag efter
påske, og på den måde bandt søndagene efter påske og Kr.
himmelfartsdag sammen til en enhed.

Dette præg opløstes af den nye Sekvens, der blev målret
tet tematisk for akkurat denne dag, som så i mindre grad
kunne ses som en del af tiden efter påske.
Bort verden af mit sind og øye!
1734. Nogle Psalmer om Troens Fmgtforferdigede afH. A.
B. Tryckt i Aar 1734 ogfindes til kiøbs hos Hans Christian
Kiesbuy i Tunder. Indhold: 42 salmer (TrK nr. 150-191).
TrK: nr. 162. 8 strofer. Troens Fmgt. Om Kierlighed til
Gud. Ingen væsentlige ændringer fra heftet til TrK. Fri
gendigtning efter Johann Scheffler og en ukendt forfat
ters Ach sagt mir nichts von gold und schåtzen (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
S trænge.
Samtlige femtelinjer TrK: Hver elske, hvad ham synes til P:
Hver elske, hvad hans sind staaer til.
Afsnit hos P: Om kierlig Længsel og Begierlighed efter
Gud.
Afsnit i nogle senere salmebøger. R: Verdens Fornegtelse,
Jesu Efterfølgelse og Korset, KH: Verdens Fornægtelse og
Kristi Efterfølgelse, DDS53: Kærlighed til Gud og næsten.
Omsætninger i str. 1 Bort verden af mit sind og øye, Din
lyst du selv beholde maae, som mig ey mere handfomøye
End jorden, som jeg spytter paa Bort Verden af mit Sind
og Øye! Din Lyst du selv beholde kan, Som mig ey meere
kan fomøye End Bøme-Tøy en sindig Mand. Guldberg
forkaster Brorsons djærve formulering. Derfor må to

linjer ændres af hensyn til enderimet. Dette forklarer vel
str. 4 liv Lys. Samme tendens synes at ligge bag erstatnin
ændringen fra maae til kan. Det egentlige revisionsærinde gen af liv med lys.
har Guldberg tilsyneladende haft med det farverige bil
str. 6 Hans fiende maae i græsset bide
Hans Fiende
lede af, at jorden er noget ”jeg” spytter på, som må erstat jages langt til Side. Igen har det været for kraftig en kost
tes af den måske knap så klare formulering, det mindre
med det meget fysiske billede, hvor man næsten fornem
levende vers med ’’børnetøj”, legetøj, som jo ikke er noget mer jord mellem tænderne. Guldbergs alternativ giver
igen et svagere og mere uklart udtryk.
for den ’’sindige”, altså kløgtige, forstandige, eftertænk
somme mand. Brorsons stærke billede viger for en logisk
modsigelse, som enhver med dannelse kan forstå. På den
Guldberg anbragte salmen som Pro exitu Kristi him
anden side set, er det også interessant, at Guldberg ikke
melfartsdag, hvor evangeliet var Mark 16,14-20 {himmel
bare retter den fjerde linje til ”End jorden, som jeg træder farten). Den gik i stedet for Til himmels foer den Herre
på” (som i DDS53,jf. R/KH: ”End Støvet, som jeg triner
sand Latin 15. årh., dansk o. 1620, eller 0 siel, som troer
paa”) eller lignende, men tilsyneladende har et ærinde
af Thomas Kingo 1699. Her er tale om en større afstand
med sin ’’sindige” mand. Redaktionen benytter lejlighe
til himmelfartstemaet og bibelteksterne. Himmelfarten
den til at understrege sin alvorlige rationalitet. Enhver
nævnes ikke direkte i hele salmen, men antydes i str. 5, på
sin vis kan hele salmen ses som udtryk for den syngendes
fornuftig person bliver inviteret til at følge med i salmens
egen trang til himmelfart, knyttet til Kristi himmelfart
tekst, som altså gennemgående må anses for god og lære
rig, selv for de bedste.
med Brorsons ord Og hvad han har, mig hører til i str. 7.
str. 2 Min daglig lyst og Hids fordriv... Thi JEsus han er
Uanset hvad, er det et interessant lys, som Pontoppidan
selv mit liv Min Videnskab og Siele-Lyst... Thi Jesus
har fundet ud af at kaste på himmelfarten. Pontoppidan
anbefaler den nemlig blandt i alt fem anbringelser til
han er aid min trøst. Sammensætningen af tidsfordriv og
lyst har givetvis været for kødelig for Guldberg, så vi far
aftensang Kr. himmelfartsdag, mens det er Guldberg, der
indført videnskab og sjælelyst i stedet. Dermed er det
flytter den til højmessen oven i købet som tyngdepunktet,
farlige begreb lyst begrænset til sjælen og altså på en pas
den store evangeliesalme til sidst. Uanset om tanken er
sende måde, og det farlige ord tidsfordriv er elimineret.
Harboes eller Guldbergs, er den i hvert fald original, med
Hovedproblemet har dog nok ligget i den ubeherskede
det forbehold at den tydeligvis er inspireret af Pontoppi
bemærkning: Jesus han er selv mit liv. Udsagnet beskæres dan, der lancerede salmens foragt for verden som billede
til Jesus han er al min trøst. Og så kan trosforholdet stadig på himmelfarten. Hos Freylinghausen hører original
gå videre i uberørt tilstand uden at nogen skal gøre sig
salmen til på pinsedag.
tanker om troens fysiske konsekvenser. Men hele udsagnet
bliver følgelig ikke så lidt tammere.

Dine vunders huler
1735- Nogle Psalmer Om Troens Grund. (Den anden Deel.)
jf. O! JEsu, troens dyre skat (TrK nr. 105-128). TrK: nr.
124.4 strofer. Troens Grund. Om Troens Egenskab. Ingen
væsendige ændringer fra heftet til TrK. Gendigtet efter S.
Liscow JEsu! liebsteseele (Schrader).
P: nr. 302,4 strofer G: nr. 254,4 strofer.
Melodiangivelse: TrK JEsu du min Glæde. P JEsu! du min
glæde. G Jesu! du min Glæde.
Afsnit hos P: Om den sande Troe.
Ingen omsætninger.
Denne salme, der undtagelsesvis overtages ordret fra
Pontoppidan og ikke blev optaget i nogen senere autorise
ret salmebog, 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. Dermed
kan vi igen se et eksempel på en bevægelse væk fra tema
tisering og bundethed til gudstjenestens prosaindhold.
Igen kan vi ikke tiligægge hverken Harboe eller Guldberg
fuld originalitet. Igen tilkommer æren Pontoppidan. Han
har blandt fire anbringelser en anbefaling til aftensang 2.
pinsedag.

7 af disse 9 salmer fortrænger salmer fra 1500-tallet og 2
fortrænger salmer fra 1600-tallets begyndelse. Dette er en
klar og tydelig tendens. Salmebogen kasserer konsekvent
reformationstidens og den tidlige ortodoksis salmer. Pi
etismen havde opfattet sig selv som et afgørende nybrud,
og ikke uden grund med ny pædagogik og ny sans for
arbejdskvalitet havde man ændret samfundet, åndeligt
og materielt. Den nye trostolkning var personlig, from,
men ganske vist forenet med en ekstatisk, højt syngende
bevidsthed om, at vejen til det allerhelligste var åben,
forhænget sønderrevet. Man brugte et varmt, farvestrå
lende, følelsesfuldt - og feminint billedsprog. Rationalis
men var mere systematisk, tankereflekterende og optaget
af det maskuline, brodersamftmdet, men derfor også den
kulturfase, der anså reformationens tanker for utidssva
rende og ønskede dem afløst af noget nyt og bedre, som
allerede fandtes. Guldbergs konservative holdning blev
nok Kingos redning og Brorsons anledning til at komme
ind i liturgien, skønt den liturgi han nu fik plads i, var den
som den ekstatiske pietistiske salmesang havde set sig selv
som et oprør imod.
Væsentligt er det også, at hvor Brorson digtede med tanke
på hedehus og privat andagtsfællesskab, betød optagelsen
i den liturgiske ramme fra 1685, at hans salmer skulle ind
i kirkerne til de helt offentlige gudstjenester, hvor men
nesker med alle grader af tro kom. Dette kan retfærdiggøre
nogle af de redaktionelle ændringer. Ikke desto mindre
er det almindelige billede, at det er en ny tids borgerlig
hed, der dyrker tankens logiske linjer, og derfor føler sig
forstyrret af følelser, farverigdom og kvindelighed, der står

bag omsætningerne. Af og til fornemmer man, at den ny
tids fornuftstænker skal beroliges og opfordres til alligevel
at gennemleve dette tilsyneladende kaotiske og uforstan
dige gudstjenesteled. Af og til får man også indtrykket af
den tidligere teologiprofessor med pegepinden i hånden,
der korrigerer den ivrige, men usikre elev H.A. Brorson.
Og dog var Brorson en teolog, som Guldberg skulle stå på
tæerne for at nå op til. Han hørte blot til en svunden tid,
hvor tilgangen til kristendommen, den enkeltes tilegnelse
af den og den stemning, hvori troen fandt sit udtryk,
havde en helt anden karakter, der i hvert fald gjorde, at
salmepoesi var noget helt andet.
Og dog var både pietisme og rationalisme individualisti
ske retninger. Men hvor pietismen hvilede i det jordiske,
med følelser og ny pædagogik med anskuelighedstavler og
genstande, der skulle føles og fornemmes på, med deraf
følgende effektiv højere uddannelse og effektiv håndværksudddannelse, var rationalismen i højere grad påvir
ket af filosofiens arv fra det oldgræske, med skarp adskil
lelse mellem det lave legemlige og det høje sjælelige, hvor
fornuften regerede i sin renhed. Her var tavle og kridt og
pegepind igen taget frem. Forstanden skulle lære, og ikke
tage vejen omkring sanserne. Ligeledes var der lempet lidt
ved den lutherske modstand mod gerningernes betydning
for retfærdiggørelsen.
Redaktionens synes gennemgående at have anbragt
Brorsons salmer tematisk, de sidste to eksempler hører
til undtagelserne, for at få ordene til at falde pænt i tråd

med gudstjenestens prosadele og dermed styrke en gen
nemgående tematisering, er måske kun fortsættelsen på
de ændringer af liturgien, der fandt sted med Kirkeritualet
1685, men samtidig falder det i lod med rationalismens
ønsker om gudstjenesten som en begivenhed, der styrker
fornuften. Hvad tematiseringen efter 1685 angår, er det
også værd at bemærke, at Kingos Vinterpart 1689 præ
senterer en rent tematiseret salmesang, genialt digtet, men
fast tematisk. Den endelige salmebog fra 1699 udviser
et meget mere varieret billede, hvor man tyddeligvis har
husket, at de sungne led skal være indslag af en anden art,
med et andet og anderledes fortalt budskab, i liturgien.
Dette havde man glemt igen i 1778.
Hvorfor bruger man Brorson, når der skal rettes så meget
hos ham for at gøre ham brugbar i den sammenhæng,
man arbejder frem imod? Der er helt klart de overord
nede synspunkter, nemlig at dette skal bruges til offentlig
gudstjeneste i kirkerne, og derfor ikke kan bære præg af
indforståetheden i en mindre, men mere homogen kreds,
at de gudstjenester helst skal sige en rationalistisk elite
noget og også være til gavn for det udannede flertal. Man
kan stille det spørgsmål, om Guldberg og Harboe overho
vedet vidste, at digteren var Brorson, og hvad der fandtes
på tryk af ham, for det er påfaldende, at bortset fra vores
ene eksempel, er alle salmer hentet hos Pontoppidan med
rettelser i Pontoppidans tekst og loyal gengivelse af Pontoppidans tekst. Og Pontoppidan byggede på Brorsons
hefter, og ikke på Troens rare Klenodie, skønt Brorson
tydeligvis har løftet sløret for Pontoppidan, så nogle af
ændringerne har fundet vej til ham, men de fleste ikke,

og I denne søde Jule-tiid blev et underligt sammensurium
af hefteversionen og TrK-versionen. Et sammensurium,
som Guldberg gentog. Havde redaktionen vidst noget om
Brorson, ville den have konsulteret TrK og den posthumt
udgivne Svanesang, dels for at finde nyt stof, dels for at
kunne korrigere Pontoppidan. Det gælder også, hvis man
blot så sig selv som endnu et led i den danske salmebogs
historie, og Pontoppidan altså som det foregående led, og
således først og fremmest genbruger gamle salmer fra den
foregående salmebog . Den omstændighed, at sidste strofe
af himmelfartssalmen Slaaer sammen alle hænder helt
klart er hentet andetsteds fra, peger i en ny retning. Vi står
bare med et spørgsmål tilbage, nemlig om hvem der har
vidst noget og givet denne anbefaling.
Gudstjenestens sungne led har over lang tid ændret
karakter, og dermed skred liturgien som den sammensatte
selvforklarende sag, den var i sin klassiske form. Natur
ligvis gav reformationen den et skud for boven, fordi
pædagogikken nødvendigvis måtte ind i prædiken og i de
salmer, der kom til at afløse de sungne latinske prosaled.
Men liturgien bevarede stadig sin sammensatte karakter,
og bevarede kontakten til både Det nye og Det gamle Te
stamente. Det sidste i kraft af de salmer, der erstattede Introitus og Halleluja. Netop disse led blev 1685 afskaffet og
Halleluja erstattet af det pædagogiske led Epistelsalmen,
der skulle ’’komme overens med” epistelen. Andre nyska
belser som vers medens præsten går på prædikestolen og
den tematiserede Pro exitu, skulle ’’komme overens med”
evangeliet. Til aftensang skulle første salme ’’komme over
ens med” epistelen eller evangeliet og den sidste være en

katekismussalme eller en aftensang. Tilsammen var dette
et kraftigt slag mod liturgiens klassiske prosa-poetiske el
ler prosa-musikalske og ny-gammeltestamentlige karakter.
Udviklingen fortsatte og blev efterhånden til prædikantens
og gudstjenesteprosaens herredømme over de poetisk
musikalske led. Salmebogen 1778 var et effektivt led i
denne udvikling.
Forkortelser:
jf.: jævnfør,
nedf.: nedenfor,
ovf.: ovenfor,
str.: strofe.
e.: efter,
s.: søndag.
Freylinghausen: Johann Anastasius Freylinghausen:
Geist-reiches Gesang-Buch 1704/1714.
Schrader: Tøndersalmebogen = Johann Hermann Schra
der: Vollståndiges Gesangbuch 1731.
TrK- Troens rare Klenodie 1739.
P: Pontoppidan = Den Nye Psalme-Bog. 1740.
G: Guldberg = Psalme-Bog eller En Samling af gamle og
nye Psalmer. 1778.
EkP: Evangelisk-kristelig Psalmebog 1798.
R: Roskilde konvents salmebog = Psalmebog til Kirke og
Huus-Andagt 1855.
RT1: Tillæg til Psalmebog for Kirke og Huus-Andagt
i873-

N: Nordslesvigsk salmebog = Evangelisk-luthersk Psalmebog for de dansktalende Menigheder i Slesvig 1889.
KH: Psalme-Bog for Kirke og Hjem 1899.
SS: Den søndeijyske Salmebog 1925.
DDS53: Den Danske Salmebog 1953.
DDS02: Den Danske Salmebog 2002.
Ps: Salmernes Bog.
Es: Esajas’ Bog.
Mark: Markusevangeliet.
Luk: Lukasevangeliet.
Joh: J ohannesevangeliet.
ApG: Apostlenes Gerninger.
Hebr : Brevet til Hebræerne.
1 Joh: Johannes’ Første Brev.

m

Værkstedssalmer

a/Johannes Bartholdy Glenthøj

Peter Abrahamsens melodi til I østen stiger solen op.
Eller: I østen stiger solen op, da deles hvert op i to.
7. Jeg er så glad for denne dag,
hvor solen stråler flot,
og den er ikke mere svag,
for Gud sa’: Lys er godt!
Nu ganske snart er græsset grønt
af vintersæd i jord,
og lyset skinner skarpt og skønt,
på marker, hvor det gror.
2. Forleden lyste månens spot
på hele Danmarks nat,
da var det ikke gråt i gråt,
skønt lyset syntes mat.
Almægtige og kære Gud,
tak være dig, fordi
din måne skinner på dit bud,
når alle går i hi.

3. Lys op mig svage med din Ånd,
når tågen vælder op,
af ingenting gør hårde bånd:
vær den, der siger: Stop!
Du har os, Fader, ikke glemt!
Hav tak og lov og pris
for selv det lille bitte glimt
af selve paradis.
4. Og nu er natten snart forbi,
og mange sover godt,
og jeg kan også gå i hi
og drømme om Guds slot.
Nu skinner månen på sin vis
så højt på himlens hvælv,
og glorien spreder tågedis,
genskin af Lyset selv.
5. Et tænd-og-sluk-ur opfandt du,
sol-måne-sol - bliv ved,
det gør hvert øjeblik til nu,
kontrast til evighed.
Nu priser jeg dig, Fader god,
du lyser rundt omkring.
Dit lys bli’r næsten til en flod,
der flyder om min seng.
6. Sæt englevagt om mig, dit barn,
så intet skader mig,
fra nu af regner jeg for skarn
det, som er ikke dig.
Hør, vinden synger i din nat
og bruser frem med kraft,
og jeg bli’r ør og mæt og sat
af Åndens levesaft.
7. Så føles du på engang nær

med hjertets dybe fred.
Jeg synes ikke mig så sær,
fyldt af din kærlighed.
Vær nær især hos alle dem,
som er mit hjerte nært,
lad freden bo i vores hjem
i alt, hvad vi har kært;
8. og tilgiv ondt, som jeg har gjort
mod fjende og mod ven:
Jeg vælger også at se stort
på at de gi’r igen.
Jeg sender denne bøn som pil
af sted i Jesu navn,
hør mig, mens jeg mig ta’r et hvil,
lad lyse som en bavn
9. det navn, ved hvilket frelsen sker,
som jager djæv’len væk,
min Herre og min Gud,jeg be’r:
lad rinde nådens bæk!
Det væld, du giver den, der tror,
er vand til evigt liv,
det vælder op i hjertet, hvor
der før var strid og kiv.
10. Rutine dag for dag og nat
er som et reb i brønd,
og sådan biir jeg godt opladt
af spillet med min bøn.
Så bliver bønnen ikke lov,
men det, som der skal til,
så bliver bønnen til et tov,
som trækker livets spil.
11. Jeg uden dig er helt forladt
og som lidt vand hældt ud,

skønt ikke helt af tvivl besat,
jeg er dog som en klud.
Rejs op din gener, som er træt
og glemmer håbets magt,
et under kan du gøre let,
det har du ofte sagt!
12. Lær mig at finde sted og tid
til bøn og tanker om,
hvad du har sagt og lært med flid,
fyld op min lampe tom!
For søvn, jeg fik, hav tak
for hvilen, du har sendt,
vend altid alting om fra krak,
vær Lyset, altid tændt.
2004 og 2011.
Melodi: En lærke letted.
1. Nu græsser svaner og grågæs sammen
på marker, hvor der er vintersæd,
der er en ro over fjederhammen,
når svaner flyver fra sted til sted.
På dine vinger du bærer mig,
så er jeg aldrig helt væk fra dig,
tak, kære Gud!
2. Når jeg går ud af min lune stue
og driver rundt i det klare vejr,
så ser jeg klart, at på himlens bue
et lys så stort skinner til enhver.
Jeg blændes ganske aflyset hvidt,
som fejer hen over landet frit,
tak, kære Gud!
3. Nu er der krokus i alle haver,
de gule smiler, de lilla ler,

de løg, vi planted rundt i enklaver,
er nu fremspiret og lover mer:
at påskeliljer skal sidenhen
fremstå i haven som påskens ven,
tak, kære Gud!
4. I jorden gror også anemoner,
de godt beskyttet afblade står.
Jeg ved, at de under bøgekroner
i maj vil blomstre, ffa år til år:
trods vinters kulde de spirer frem,
fra skoven bærer jeg nogle hjem,
tak, kære Gud!
5. Den hårde jord blødes op til grøde,
den varmes op og er forårsklar,
nu stiger lærken som fra de døde
og fuglens sang mig om hjertet tar.
Du Jesus, Frelser, som for os led,
som lærken steg du fra himlen ned
til vores sted!
6. Hvor dejlig frugtbar, parat og rede
ser mulden ud på en mark i vår,
en dag i marts sættes allerede
kartofler, spirede, år for år.
På samme måde sår du i os
dit Ord med frugt, al vor synd til trods,
for du er med!
7. Et stille under, man netop mærker,
når skaberværket biir til på ny,
og mågers flokke det syn forstærker,
når de på furen sig sætter kry.
Da fyldes sindet med tro igen,
på dig, vor Skaber og men’skeven,
som gir os brød!

8. Du er vor Frelser, og også broder,
ved hvem det hele er blevet til,
i alt det skabte der ligger koder,
som råber højt op om det, du vil.
Guds forårsvejr, kære Helligånd,
hold sammen på os med stærke bånd
af kærlighed!
2004, 2011.

Melodi: Det er i dag et vejr, et solskinsvejr.
1. Det er i dag et forårs-solskinsvejr!
En varme kommer over mark og kær.
Nu glemmer vi så ganske, der var dage,
hvor vi i vinter mismod fik at smage.
Vi takker Skaberen, som vi har kær.
2. Jeg lår med ét fornyet sjæl og sind,
for solens lysvæld strømmer til mig ind.
Selv ind igennem husets forsatsrude
fornemmer jeg her vårens glød derude.
Jeg mærker dig, Guds Ånd, nu på min kind!
3. En tro på underfuld opstandelse
fordriver djævelens forbandelse.
Vor Herre Jesus Kristus, Morgenrøden,
optænd nu i os, nyskabt, hjertegløden,
så vi går rundt ved din opstandelse!
4. Den gamle sol har endnu liv i sig,
de forårsstråler danser rundt i leg.
Nu taler sol og stråler og dens varme
om Gud treenig, der os vil omarme
med lys fra Ham, som altid er på vej.
5. Så vil vi glemme vintermørkets tid,
gå ud i dagen frelst fra slangens bid.

Nu stiger lærken op til sky på vinger,
fordi du vil det, og som en budbringer:
Guds Sol steg op, og nu er Åndens tid!
2004,2011.
Melodi: Etjævnt og muntert virksomt liv på jord.
1. Når troen skabes i vort indre rum,
blir kærligheden tændt i ånd og hjerte,
for glæden var der ofte før sat bom,
men nu har Gud for Jesu død og smerte
genåbnet døren ind til paradis,
derfor vil vi si’ tak, at vi må være,
Guds børn med udraderet gældsbevis
og lade os af Ham på hænder bære.
2. Hvordan mon troen opstår i os selv?
Et under, som vi næppe kan erkende,
men dog forstår vi sagen ganske vel:
Gud Helligånd kan troen let antænde.
En lille glød kan sætte skov i brand;
således virker Ånden på vort indre:
vi beder Gud med tårer på vor strand
ved Ånden at fa alting til at tindre!
3. Gud Helligånd, opvarm os til alt godt,
så varme tårer smelter isens masser,
skab os påny med kærlighed og fred,
giv os din nåde, som til skylden passer.
Tal som til kvinden fyldt af kærlighed
til os, som nu i dag er så forgældet:
”Din tro har frelst dig. Gå nu bort med fred,
din tro har gjort din hele gæld forældet!”
4. Som du begyndte med os ved vor dåb,
bliv ved at virke i os, dine værker,
giv, Herre Helligånd, os altid håb

ved Jesus Kristus, så vi som bersærker
går lystigt og med kraftigt mod til kamp
med lys fra Gud om hele våbendragten;
men kæmp du selv i os mod mørkets damp,
som vil, at vi skal gå i ondskabstakten.
5. Kom os i hu, Guds Ånd, med dine suk,
når vi er tømt for ord til vore bønner,
bed for os, når vi ikke kan et muk
fremsige som Guds døtre og Hans sønner.
Bekymringer, hvoraf vi tit har nok,
kan gennemfryse hjertets nye blade;
men kommer de til os i kæmpeflok,
hjælp os, så de kan ikke rigtig skade!
2004, 2005, 2011. Lukasevangeliet 7,36-50.
Melodi: 0 havde jeg dog tusind tunger.
1. Nu kukker gøgen højt af glæde,
bebuder forårs gennembrud;
i skov, på mark og i et stræde
udsynger den sin pris til Gud
i flugten, nærmest himmelsk flot,
trods duers kurren gør det godt!
2. En anden fugl genta’r sit stykke
som morgensang fra kronens top
i timevis i rus og lykke
til glædens ro i sjæl og krop,
rødstjerten er opladt af Gud
til sang med mægtigt overskud.
3. Det gjalder højt af skarpe triller
en vældig takkesang i skjul,
som smelter hjertet og formilder
den, som af nid er ganske gul;
for gærdesmutten gør dig glad,

du synger selv til Gud et kvad!
4. Tornirisk sidder i buskadset
og ordner alle sine fjer,
og når det så er slut med maset,
er fuglen fløjet, og jeg ler,
for, Gud jeg ser en farvepragt,
det er med vilje ved din magt!
5. En femte fugl fra krattets indre
gi’r prøver på sin fantasi,
der findes fugle, der er mindre,
men dennes sang er som mani,
kærsanger samler fuglesang,
den ene som et kor med klang.
6. Se kobbersnepper søger føde
i mudder, lige nedenfor,
i fjorden er der også grøde,
hvor de med spover sammen går,
de finder dine gaver frem,
som du har her til dem i gem!
7. I stærekassen høres unger,
de pipper hjælpeløses sang,
de bruger gerne deres lunger,
det er for dem en mægtig trang.
Giv os som dem i skjul din mad
til os på hver en bænkerad!
2005, 2006, 2011.
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Det sønderjyske Salmelegat
Der uddeles tilskud fra Det søndeijyske Salmeleget, der har til formål
at fremme kærligheden og kendskabet til den danske salmeskat først og
fremmest ved at give tilskud til udgivelse af sognepræst Anders Mal
lings salmehistoriske værker, så disse kan blive billigere i handelen
og derved komme flere til gode. Herudover kan der ydes tilskud til
andre værker om danske salmer også udenfor det sønderjyske. Der
kan eventuelt ydes bidrag til salmehistoriske studier alt efter besty
relsens bestemmelse.
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