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SALMEBOGENS STAMTRÆ
Man tegner et stamtræ for at anskueliggøre,
hvorledes den enkelte hører sammen med slægten,
og hvilken plads han har i helheden. Det gælder
ikke blot mennesker, men ogsaa salmebøger. Foranstaaende salmebogsstamtræ fremkom 1953 og
havde oprindelig til hensigt at vise, hvorledes tre
grene paa den gamle stamme igen forenes i top
pen. Den kongerigske og den sønderjydske gren
forenes efter to hundrede aars adskillelse, og Var
tovgrenen sluttes sammen med den folkekirkelige
efter hundrede aars forløb. Den danske salmebog
af 1953 er blevet kaldt en genforeningssalmebog,
fordi Sønderjylland derved fik fælles salmebog
med det øvrige land, men den er altsaa i mere
end én betydning en genforeningssalmebog.
Man kan ogsaa betragte tegningen som et land
kort med en skitse af den vej, vi skal følge i dette
samlende og afsluttende bind af Dansk Salme
historie. Det siger næsten sig selv, at de store cirk
ler er de autoriserede salmebøger, og de mindre
cirkler er private salmebøger eller tillæg, som har
betydning for udviklingen. De grønne blade be
tegner steder, hvor ny salmedigtning spirer frem.
Det kan være enkelte salmedigtere eller bestemte
bogtyper.
Derimod kan man ikke gætte sig til, at den
stærkt optrukne midterlinje har en symbolsk be
tydning. Det skal derfor fremhæves, at midter
linjen betegner tre principper, som følges ad: 1)
luthersk teologi, 2) troskab mod originalteksten,
3) hensyn til traditionen, idet en ny salmebog
bygger videre paa den gamle og ikke betegner et
oprør mod den.
Ad denne lutherske, originaltro og traditionelle
midterlinje gaar vi roligt fra 1528 til 1740. Sal
merne fra reformationstiden bliver ordnede og
vel redigerede af Hans Thomissøn i Th 1569.
Dermed er der skabt en tradition, som følges i
130 aar og videreføres af K 1699, idet Kingos sal
mer tilføjes og enkelte andre fra dette aarhundrede. P 1740 optager hele K og tilføjer 259 nye sal
mer, ikke blot Brorsons og pietismens, men man
ge andre værdifulde, f. eks. Paul Gerhardts. Men
selv om hele K blev optaget i P, betød det ikke,
at K blev afløst af P. K vedblev at være officiel

salmebog i Danmark og Norge, til den i byerne
blev afløst af Guldbergs, Gb 1778, og i by og paa
land af E 1798, ja den blev endda hos de stærke
jyder bevaret i endnu hundrede aar i opposition
mod E og R.
P, som ikke fra begyndelsen hed »den pontoppidanske«, men Den nye Psalmebog, var hoffets
salmebog og blev indført paa de kongelige slotte
og populært kaldt Slotspsalmebogen, maaske og
saa fordi man paa mange adelsslotte gerne fulgte
hoffets eksempel. Den blev brugt i mange hjem
som privatsalmebog, men fik en særlig betydning
i Sønderjylland, fordi den sivede ned i det salme
bogstomme Nordslesvig, hvor den blev hovedsal
mebog i 150 aar.
Med Guldbergs salmebog, Gb 1778, begynder
man i Danmark at skeje ud fra midterlinjen, selv
om en vis konservatisme er bevaret. Man oppone
rer mod Kingos udannede sprog, og man erstatter
en stor del af de gamle salmer med nye i tidens
aand, den jævne Gellert, den højtravende Klopstock, overført til dansk af fru Boye. Men langt
længere borte fra midterlinjen kommer E, »Evangelisk-Kristelig Psalmebog« (snart med K, snart
med Ch), fordi man i 1798 har brudt med alle
de tre nævnte principper, det lutherske, det origi
naltro og det traditionelle. Hensigten med bogen
er apologetisk i forhold til tidens radikalisme,
men just derfor er alle gamle salmer omdigtede,
og de nye salmer er ligeledes ændret til det jævnmaal, som kommissionsmedlemmerne kunde enes
om. E blev indført i Danmark med mere eller
mindre mild tvang, men store dele af Norge be
varede Gb til 1870.
Mynsters tillæg 1845 betegner en tilnærmelse
til midterlinjen, men navnlig under Grundtvigs
indflydelse søger de nyere salmebøger stadig nær
mere. R 1855 har endnu en stor, snart død, arv
fra E. Det første tillæg 1873 forøger mængden af
gode nye salmer, det andet tillæg fra 1890 æn
drer en del af de gamle salmer i hovedsalmebo
gen, saa de nærmer sig til originalen. I R begyn
der Brorson at blive kendt og elsket i kongeriget,
og med begge tillæg er Grundtvig blevet vor ho
vedsalmist. KH, som blev autoriseret 1899, kon
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centrerede, hvad der nu var samlet, men havde
ikke meget nyt at tilføje. Rationalismen var over
vundet, men en del blegsot var endnu bevaret.
Efter at have fulgt den kongerigske linje med
dens afvigelse fra midterlinjen og tilbage igen,
begynder vi paany det sted, hvor vejene skiltes,
nemlig Pontoppidans salmebog. De danske kon
ger havde sørget for officielle danske salmebøger
til deres to kongeriger, Danmark og Norge og of
ficielle tyske salmebøger til deres hertugdømmer
Slesvig og Holsten, men at Slesvig endnu var
dansktalende til Danevirke, var der ikke taget
hensyn til. Tyske salmebøger bredte sig nordpaa
saa langt som sproget blev forstaaet. Ægidius var
den første, som søgte at skabe en dansk slesvigsk
salmebog, men den fandt kun indgang i en halv
snes sogne. P var meget rigere. Her var hele K
med den gamle danske arv og dertil Kingos sal
mer optaget, og blandt de tilføjede 259 var man
ge som var kendt fra tysk, og der var navnlig 94
af Brorsons salmer. Det var netop den salmebog,
som Nordslesvig trængte til, og som man indførte
uden autorisation. 1794, da bogen ikke længere
kunde kaldes ny, fik den navnet »Den Pontoppidanske Psalmebog« og blev autoriseret for de
dansktalende menigheder i Slesvig.
Naturligvis kom rationalismen ogsaa til Nord
slesvig. Adler gennemsaa Balles prøvehæfter 1793
og 1795 og uddrog deraf 200 til »Christelige Psalmer«, som han gerne vilde have indført i Slesvig.
Men modstanden var for stor. Han maatte nøjes
med en bestemmelse om, at hans Christelige Psalmer i al fremtid skulde indbindes sammen med
Pontoppidan som et tillæg til denne. Man sang
altsaa rationalistisk i Sønderjylland, hvis præsten
valgte salmer fra tillægget, og da dette ikke mere
var tilfældet, havde man bevaret hele den gamle
salmeskat uændret i bogen.
Den tyske C. W. Meyer og den danske U. S.
Boesen fik 1844 autoriseret en dansk salmebog,
der byggede paa P, men trods optagelse af mange
nye salmer vedblev P at være hovedsalmebogen.
Valentiners forsøg paa at forny P faldt saa uhel
digt ud, at det gav stødet til, at man virkelig 1889
fik en ny nordslesvigsk salmebog, N. Ogsaa den
bygger paa P, men tager hensyn til Æ og MB.
For de nyere salmers vedkommende lagde man
Fengers salmebog 1880 og KHF 1885 til grund.
Ved siden af de fortræffelige tekster af Kingo og
Brorson, som man havde arvet, fik man tillige et
fortræffeligt og originaltro udvalg af Grundtvig.
Ved genforeningen stod det klart, at den vær
difulde N burde bevares foreløbig i Sønderjylland.
Dette skete ved udeladelse af døde salmer og til
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føjelse af et stort tillæg, og under navnet »Den
sønderjydske Salmebog« 1926 (SS) var den i de
følgende aar den rigeste danske salmebog, indtil
de to danske salmetraditioner, der havde været
adskilte siden 1740, i 1953 blev genforenede.
Den tredje gren paa stamtræet er traditionen
fra Vartov. Naar den er tegnet udenfor midter
linjen skyldes det kun pladshensyn og ikke nogen
modsætning til det lutherske. Grenen burde be
gynde frit svævende i luften omkring 1850, da det
var en ny tradition, som begyndte, men den stip
lede linje ned til Kingo antyder, at Grundtvig
knyttede til ved Kingo og værdsatte den gamle
arv. Hans Festsalmer var oprindelig tænkt som et
tillæg til Mynsters tillæg, men efter den stadige
vækst og en ny ordning af samlingen efter Grundt
vigs død, var det blevet en selvstændig salmebog,
som andre frie grundtvigske menigheder fik lyst
til at indføre, i reglen med lokale tillæg, saaledes
i Ryslinge (FR), i Odense og Kerteminde (FO)
og i de nordjydske frimenigheder. Derimod gik
Jakob Knudsen i Mellerup og Vald. Brikker i
Aagaard en anden vej, idet de fra grunden sam
lede en ny salmebog (FBK). Noget lignende ske
te paa Aarhusegnen (FA). I de nordjydske fri
menigheder omredigerede Balslev Festsalmer og
tillæggene til en ny salmebog (FN), og da han
senere flyttede til Vartov, gjorde han noget lig
nende med Festsalmer og de tre tillæg der (FV).
Nu havde man altsaa fire selvstændige grundt
vigske salmebøger og desuden Festsalmer med lo
kale tillæg. Denne udprægede individualisme blev
dog i længden for dyr og for upraktisk, og man
besluttede at samle alle disse bøger i én, »Salmer«
1935 (S).
Naturligvis var Grundtvigs salmer blevet opta
get i de to førstnævnte traditioner i et voksende
antal, men i den her nævnte Vartovtradition var
der alligevel bevaret meget særstof, som hverken
var med i KH eller SS, og som man gerne vilde
have med i D, hvis denne skulde sigte paa at bli
ve den danske fællessalmebog. Dette skete da og
saa i rigt maal. D 1953 blev en virkelig genfor
eningssalmebog for de to landsdele og de tre sal
metraditioner. Samtidig er man fra det rationali
stiske udsving i kongeriget naaet helt tilbage til
midterlinjen, der betegner de tre principper: det
lutherske, det originaltro og den traditionsvenlige,
lempelige overgang fra salmebog til salmebog.
Hvor disse tre principper mødes, opstaar der i
reglen gode og anvendelige salmebøger.
Tegningen af stamtræet har tillige den funk
tion, at den under de mange følgende siders om
tale af utallige enkeltheder bidrager til at bevare
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overblikket. Hvor langt er vi henne? I hvilken
sammenhæng staar dette kapitel? Hvad er vi paa
vej til?
Men tegningen har en begrænsning. Den om
fatter kun tidsrummet i Danmark fra 1528-1953,
og for Norges vedkommende mangler det sidste
aarhundrede. Men tiden er længere end det
lutherske tidsrum i Norden, og verden er større
end Danmark og Norge. Der har været salmesang
i flere tusinde aar, og der er salmesang paa man
ge hundrede sprog. Dette har sangen i Danmark
været afhængig af, og til verdens sang har Dan
mark bidraget. Vi kan godt antyde noget af dette
ved at bruge billedet af stamtræet.
Det er her tegnet uden nogen rod, som om det
begyndte frit svævende i luften 1528, men det har
naturligvis rødder. Øverst i rødderne er der en
kort tyk rodstamme af tysk salmesang. Vor æld
ste salmebog begynder med en anonym salme »I
Jesu navn begynde vi det bedste, der vi kunde«
(og bedre var det heller ikke). Samme salme
staar allerede i det endnu mindre fem aar ældre
tyske salmehæfte, den saakaldte »Achtliederbuch«, »In Jesu namen heben wir an, das best das
wir gelernet han«. Denne korte tykke rodstamme
bestaar af ældre tyske salmer eller tilløb til sal
mer, som Luther har digtet videre paa, endvidere
af Luthers originale salmer, desuden af Luthers
oversættelser af latinske hymner og endelig af
hans gendigtninger af de gamle Davidssalmer.
Dermed er det antydet, at denne korte tykke rod
har grene dybere ned.
Dette bliver betegnende for den danske salme
sang, før originale digtere opstod. Med Luther
mener vi, at vi først og fremmest maa øse af
skriften, især Davidssalmerne. Dernæst oversætter
vi latinske hymner og de nyere tyske salmer, og
med Hans Thomissøn kommer vi i tanker om, at
vi jo ogsaa har en dansk rod, den gamle dagvise,
Mariaviser og hr. Michaels digtning. Vor latinske
rod har vi fundet omtalt i biografier med salme
henvisninger af Ambrosius, Hilarius, Prudentius,
Sedulius, Fortunatus, Rabanus Maurus, Notker,
Wipo af Burgund, Adam af st. Victor, Arnulf af
Louvain, Thomas Aquinas, Stephan Langton og
Harald Vilstrup.
Den latinske rod er stadig meget vigtig for Ro
merkirken, men efter reformationen er den davidiske rod mere livgivende end den latinske i de
lutherske og reformerte lande. I Genéve finder
Davidssalmeme deres særlige form og melodi,
som Lobwasser overfører til tysk og adskillige dan
ske fører hjem med Lobwassers hjælp, f. eks. Sten
Bille. Ogsaa i England synger man i mange aar
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kun efter Davids salmebog, hvoraf man har »an
old version«. I Danmark gaar Arrebo lige til Da
vid uden at besøge Calvin i Genéve, for melodier
ne har han fra Luther og hans venner. Det sam
me gør Elias Naur paa sit baroksprog. Men meget
større udbytte har Grundtvig, naar han fra sin
gren højt oppe paa stamtræet sender luftrødder
direkte ned i Davids jord. Et par gange gør Inge
mann ham kunsten efter.
Noget lignende sker, hver gang den tyske jord
viser sig særlig frodig. Saa er der en Søren Jonæsøn, en Brorson, en Rostgaard eller en Birgitte,
som sender en luftrod ned til stedet, hvor man
finder en Ringwaldt, en Heermann, en Gerhardt,
en Scheffler, en Åmilie Juliane, en Freylinghausen
eller en Schrader (som er flyttet til dansk jord).
Grundtvig arbejder endda efter et særligt system,
som hjælper ham til at finde de livgivende vandaarer hos hebræerne, grækerne, latinerne, angelsachseme og tyskerne og hos vore egne danske
forfædre. Hvis alle disse rødder og luftrødder
skulde tegnes ind paa stamtræet, vilde det blive
et meget indviklet træ.
Og hvis man skulde tegne de podekviste, som
fra vort stamtræ bliver sendt til Norge i tiden ef
ter salmebogsfællesskabet eller til danske i Ame
rika, til Grønland, til danske og norske missions
marker med oversættelser paa mangfoldige sprog,
saa vilde vi faa et billede af en urskov, som vi
slet ikke kan tegne. Kun lejlighedsvis er den side
af salmehistorien omtalt i de foregaaende bind.
Her er derfor kun tegnet vort eget lille frodige
træ, kun fire og et halvt hundrede aar gammelt,
som det staar i vor egen grund. Eller for et øje
blik at bruge et andet billede: den vej, som vi
skal gennemvandre i dette nærværende bind af
salmehistorien.
De fem første bind af Dansk Salmehistorie be
handler de salmer, som findes i Den danske sal
mebog, Salmebog for Kirke og Hjem og Den søn
derjydske Salmebog (N og SS), altsaa de bøger,
som det nuværende slægtled har brugt, ialt lidt
over 1000 salmer. En ældre salme, som maaske
har spillet en vis rolle i et par hundrede aar, men
ikke senere er bevaret i de nævnte tre salmebøger,
er derfor ikke omtalt.
Det sjette og syvende bind indeholder biogra
fier af de digtere og oversættere, der har skrevet
de behandlede salmer. Maaske er en toneangiven
de digter ikke nævnt i biografierne, fordi han ikke
er repræsenteret i de nævnte salmebøger. Der kan
altsaa endnu være vigtige ting, som burde næv
nes.
Men det vigtigste er dog noget andet. Baade
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salmerne og digterne er her anbragt i alfabetisk
rækkefølge, som det er rimeligt i et opslagsværk.
Det er derfor muligt, at en dansk salme fra 1935
staar mellem to tyske salmer fra 1695 og 1642.
Det er muligt, at en biografi fra ca. 1600 staar
ved siden af en nulevende digters. Men det er paa
denne maade umuligt at faa sammenhæng i histo
rien og oversigt over udviklingen. Det kan ogsaa
ske, at en periode ikke bliver omtalt, fordi ingen
af dens salmer er naaet frem til de nye salmebø
ger. Det maa der bødes paa.
Derfor begynder vi dette bind med aaret 1528
og skildrer udviklingen kronologisk og sammen
hængende indtil vore dage. Her kunde vor teg
ning af stamtræet godt skifte navn og kaldes en
vejviser gennem tiderne; men lad nu navnet staa,
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det siger dog ogsaa noget om sammenhæng. Vi
vil følge dets linjer og standse ved de runde cirk
ler og de grønne blade, og det vil være ganske na
turligt at inddele fremstillingen efter de store ho
vedsalmebøger. Der er en lang og vigtig periode
fra 1569 til 1699, hvor det hele kan synes kaotisk,
fordi ingen hovedsalmebog inddeler tiden, men
store og smaa boghandlere kappes om at bringe
just salmebøger paa markedet. Altsaa kan vi kal
de dette bind »Salmebøgerne«. Helheden bliver
altsaa »Salmerne«, bd. I-V, »Digterne«, bd. VIVII, »Salmebøgerne«, bd. VIII. Dermed er min
sag afsluttet. Det er mit haab, at andre venligt vil
rette mine fejl og bøde paa mine mangler, for
lovsangen skal aldrig høre op.

\

I

Den lutherske tradition

i

MALMØSALMEBØGERNE
Luther
Meget ofte har klostercellen været vidne til en
Jakobskamp: Jeg slipper dig ikke, før du velsigner
mig! Meget ofte har en saadan kamp ført til en
aandelig frigørelse og en dybere forstaaelse af
evangeliet. Men meget sjældent har en saadan
kamp haft saa store ydre følger som Luthers kamp
i klosteret. Hans fortvivlelse bestod i, at han ikke
kunde gøre nok for at faa en naadig Gud. Hans
frigørelse bestod i, at Gud i Kristus havde gjort
nok, saa han gratis kunde tilgive Luther. Hans lø
sen blev »retfærdiggørelsen af træn alene«, hvilket
betyder, at Gud i sin naade betragter den troende
som retfærdig for Jesu skyld, selv om han er og
bliver en synder. Gud bliver ikke træt af at skæn
ke syndernes forladelse til et troende menneske.
Denne enkle sandhed kunde have været bevaret
i klostercellen eller blot noteret af de studenter,
som hørte professor Luthers forelæsning over Ro
merbrevet 1515. Han saa ikke deri nogen modsæt
ning til kirken. Men et par aar senere, da paven
begyndte at støvsuge Europa for penge til at byg
ge Peterskirken, og da hans agenter ogsaa i Tysk
land reklamerede med at man kunde faa synds
forladelse for penge, skrev Luther de 95 skarpe
sætninger mod afladshandelen, som hurtigt blev
diskuteret i hele Tyskland. Da han endvidere i de
følgende aar i tale og skrift fremturede med sin
forkyndelse, svarede paven med at bandlyse dette
vildsvin fra Norden. Luther og hans studenter
svarede med at brænde bandbullen, og dermed
var striden aabenlys og bredte sig ud over Tysk
lands grænser. To af Luthers trosfæller i Neder
landene blev som kættere brændt paa baalet, hvil
ket ikke mest fik Luther til at sørge, men til at
glæde sig over, at hans tro havde staaet sin prøve
ved at kunne skabe martyrer. Det var værd at
synge en ny sang om, og dermed blev Luther vise
sanger. Da han lidt efter begyndte at udforme sit
evangelium i salmer, blev han salmedigter.
Paa dette felt var han ikke den første. Bøhmer
ne havde allerede en hel salmebog paa deres
sprog. Og bondefrigørelsens folk i Tyskland hav
de allerede brugt salmesangen som kampmiddel.

Dermed opgav Luther sin tøven og skabte i 1524
en tysk salmesang, som baade var et naadens
evangelium og et angrebsvaaben. Se VII, s. 34 ff.
Salmesangen bredte sig til Danmark og blev
taget i brug omtrent samtidigt 1526-27 paa tre
steder, hvor tre forskellige typer af den lutherske
reformation blev gennemført. Fyrstetypen blev
gennemført i Haderslev, da hertug Christian, som
personlig var dybt grebet af Luther, raadede ret
selvstændigt i sit lille nordslesvigske hertugdøm
me. Til Viborg kom prædikanttypen gennem lutherdisciplen Hans Tausen ved hans prædiken for
borgerne. Til Malmø kom det nye som en typisk
borgerreformation, idet borgmesteren hjemkaldte
et bysbarn til at vække og skabe røre og senere
andre aandelige førere til at organisere og under
vise, saa byen fra 1529 med kongens tilladelse
kunde indrette sig som et luthersk samfund. Alle
tre steder blev der oversat og sunget lutherske sal
mer. Fra Haderslev blev salmer hjembragt af
Claus Mortensen til Malmø og kom med i hans
første salmebøger. Salmerne fra Viborg blev først
sunget dér, men blev siden indført ogsaa i Malmø.
Sangens magt
Salmerne og deres brug er egentlig noget af det
mærkeligste ved reformationstiden. I Magdeburg
stod en fattig mand paa torvet den 6. maj 1524
og sang Luthers salmer »Af dybsens nød« og »Nu
er os Gud miskundelig«, og derefter solgte han
disse salmer til den sammenstimlede mængde.
Manden blev fængslet, fordi han solgte kætterske
viser, men derover opstod der uro i byen, og to
maaneder senere indførte borgerskabet reforma
tionen.
Saaledes er nylig trykte oversættelser af Luthers
salmer ogsaa blevet sunget i Danmark og solgt
paa markeder. Folk købte dem, lærte dem og sang
dem. Men det nye var tillige, at man kunde finde
paa at afbryde messen og synge dem i kirkerne,
hvor folk ellers skulde være tavse. Kun præsten
og koret maatte synge, og det paa latin. Menighe
den skulde tie. Kun i visse sammenhænge kunde
menigheden synge et græsk Kyrieleison og maaske
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bidrage til paaskejubelen med et udbrud paa modersmaalet »Christ ist erstanden« og muligvis ved
juletid med en enkelt strofe som
Louet sistu jhesu christ
dat du hute boren bist
van eyner maghet dat is war
des vrouwet sik al de hemmelsche schar.
Men naar de lutherske prædikanter havde an
grebet falske katolske lærdomme og skikke, var
menigheden paa vagt og kunde finde paa at af
bryde gudstjenesten, ikke blot med tilraab, men
med en protesterende salmesang. Naar aflads
kræmmeren ude paa torvet falbød syndernes for
ladelse for penge til Peterskirken og paastod, at
penge i hans kiste vilde forkorte køberens ophold
i skærsilden, saa var det rimeligt at svare ved at
synge en sang om tilgivelse alene af Guds naade.
En hidkaldt berømt katolsk prædikant kunde man
synge ned af prædikestolen ved at synge »Ak Gud,
fra Himlen se herned«. I Viborg kunde man end
da finde paa, at borgerne sang saa højt nede i kir
ken, at man forstyrrede den katolske messe, som
man sang oppe ved alteret.
Sangen blev et vaaben, hvori hjertets opbyg
gelse var parret med vredens protest. Man sang
af en trodsende tro. Det var ikke skønsang. Man
sang med den grove og uskolede stemme, man
ejede, men man lagde kræfterne i. Man var jo
ikke vant til at synge andre steder end paa værts
huset, hvor det lybske øl eller Burøl fra Randers
havde bidraget til at løfte stemningen. Havde man
angrebet præsteægteskabet og kaldt den anstæn
dige pige, som havde giftet sig med en præst, for
en hore, kunde skingrende kvindestemmer blande
sig med de grove mandsstemmer. Det skulde hø
res. Noget saadant var aldrig hørt før. Man tilbad
Gud, man bekendte troen, man trodsede kirken,
man lagde stemme i, man skulde have luft for tro
og forargelse.
Men hvad man oplevede var maaske mere, end
man dengang forstod. Her var kræfter ved at bli
ve frigjort, som kirken aldrig før havde taget i
brug. Slumrende evner var vaagnet ved denne
uskolede sang. Det var som en forløsning, en fød
sel af noget nyt. Naar disse stemmer blev vant til
at synge, og naar dette folk blev undervist og sko
let, saa havde man et syngende kirkefolk. Var
dette maaske ved siden af lønkammeret en del af
det almindelige præstedømme? Var det en folkets
kirke, som var paa vej? Under denne sangerkrig
og sangervækkelse blev de første danske salmebø
ger til. Nu havde folket brug for dem.
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Hans Thomissøns oplysninger
Hans Thomissøn oplyser i forordet til sin salme
bog, at Claus Mortensen blev kaldt til Malmø og
holdt sin første prædiken i Raadsens Vang den
første juni, som var onsdag før Christi Himmel
fartsdag i aaret 1527.
»Siden i det nestefølgende Aar 1528 vdsette
hånd nogle tydske Psalmer paa vort Danske maal/
oc met sin metbroders her Hans Spandemagers
(som er nu Sogneprest i Lund) raad oc hielp/
loed ved Prenten i Malmø vdgaa den første Dan
ske Psalmebog: Huilcken bleff siden i det Aar
1529 oc 1534 forbedrit aff dem/ oc aff her Amid
Pedersøn/ nu salige hoss Gud/ som vaar Sogne
prest til S. Ibs Kircke paa Boringholm/ oc nogle
Gudfryctige mend i Jylland: foruden huess som
er tilset aff en oc anden saa tit som den bleff paa
ny igentryckt.«
I slutningen af salmebogen, i det første register
om gudstjenestens form, nævner Hans Thomissøn
tillige »den Christelig Euangeliske Messe paa
Danske/ som Her Claus Mortensøn/ Guds ords
Tienere oc forfremmere i Malmø oc andersteds i
Skaane loed Prente i Malmø aff Oluff Vlrickss
Anno 1529.«
Salmebogen fra 1528 er ikke bevaret, men den
er trykt i Malmø, hvor der dengang ikke var no
gen anden bogtrykker end Oluf Ulriksen. Men
»Ths cristelighe messze embedhe paa dansche« er
bevaret. Det er uden dato og angivelse af trykke
sted. Det synes at være komplet, men den sidste
side mangler dog. Det er altsaa trykt hos Ulriksen
1529, men da han ikke havde noder, har han i
stedet trykt blanke nodestreger, hvorpaa ejeren
selv kunde tilføje noderne, hvilket dog kun er sket
ved »Aff dybhedszens nøedh« og »Glaedeligh
wylle wy alleluya syunghe«.
Chr. Bruuns optryk
Af den forbedrede udgave af salmebogen fra
1529 er bevaret et eftertryk, som er foretaget af
Ludvig Dietz i Rostock 1529. Heri er ogsaa Mes
seembedet optaget. Dette samlede eftertryk er be
varet i en bog, som nu findes paa Kungl. Biblio
teket i Stockholm, men tidligere har tilhørt fri
herre Sigfrid Rålamb, af hvem Chr. Bruun, bib
liotekar ved Det kgl. Bibi. i København laante bo
gen, da han skulde udgive »Psalmebøger fra Re
formationstiden I-II«, 1865-1866, som har været
grundlaget for studiet af vore ældste salmebøger
indtil 1972. I den første del optrykker Bruun nøj
agtigt Dietz’ salmebog 1529 side for side og linje
for linje, saa man har hver side i originalen for
sig. Derefter følger Dietz’ tillæg fra 1536, der be
gynder med trykfejlene i salmebogen og fortsæt
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ter med et tillæg af nye salmer, hvortil Bruun
føjer en efterskrift. Anden del af bogen er en gen
givelse af Malmøsalmebogen 1533, hvor Bruun i
en indledning gør opmærksom paa, at han ikke
gengiver hele bogen fra 1533, men kun forskelle
ne i forhold til 1529, herunder de ny tilkomne
salmer.
I efterskriften til første del gør Bruun opmærk
som paa, at den laante svenske bog indeholder tre
tryk: 1. Dietz’ tillæg 1536, 2. Dietz’ Salmebog
I52g, 3. en trøstebog af Thomas Venatorius om
undervisning for dem, der ligger i deres helsot
1529. Den sidstnævnte ser Bruun bort fra. Han
vil kun optrykke salmebøgerne, som han derefter
aftrykker kronologisk, først 1529, derefter 1536. I
anden del om Malmøsalmebogen benytter han
det eneste kendte, næsten fuldstændige eksemplar,
som tilhører Universitetsbiblioteket i Christiania,
hvor titelbladet desværre mangler. Han finder, at
den er en forøget udgave af salmebogen fra 1529,
foretaget af Christiem Pedersen, dateret 1533.
Maaske har Hans Thomissøn ved en trykfejl skre
vet 1534.
Severinsens opfattelse
Efter at Chr. Bruun havde forelagt materialet
til studiet af vore ældste salmebøger, tog P. Severinsen 40 aar senere fat paa at fremlægge sine
studier af det i Kirkehistoriske Samlinger 1905
(ogsaa som særtryk). Han mener, at »Messeem
bedet« er det vigtigste og maaske det første, men
i hvert fald nogenlunde samtidig med den første
salmebog 1528, fordi salmerne i de to hæfter ikke
gentager hinanden. Messens salmer findes det ene
sted, tidebogens salmer og de andre det andet
sted. Han støtter desuden denne opfattelse paa, at
biskoppen i sin henvendelse til borgerne i Malmø
28. november 1528 advarer mod den nye skik,
»som de nu begynder at bruge udi det hellige
Messe-Embede og Guds legemes delagtighed«.
Messeembedet findes i to tryk, begge fra 1529,
det ene fra Oluf Ulriksen, det andet fra Dietz,
men der maa i hvert fald have været haandskrevne udkast tidligere.
I forordet til sit Tillæg 1536 tilstaar Dietz, at
han i 1529 har optrykt en bog, som bogbinder
Hans Meyer i Rostock (altsaa samme by) har la
det trykke i Magdeburg. Da den imidlertid var
trykt med smaa bogstaver, som gamle folk ikke
kunde læse, eftertrykte han denne bog med større
bogstaver og smukt tryk. Han gik dog ud fra, at
Meyer havde læst omhyggeligt korrektur paa bo
gen, men han har nu fundet en lang række tryk
fejl, som han her retter, idet han udgiver et tillæg
til bogen fra 1529, nye salmer, som dels stammer
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fra de smaa sangbøger, som er udkommet, dels
ikke før har været trykt i Danmark.
Severinsen kalder Meyers udgave en »lomme
salmebog« og følgelig var der ingen noder i den,
men bemærkningen om noder i salmebogen er
dog blevet staaende i salmebogens fortale. Seve
rinsen gaar altsaa ud fra, at originaltrykket til sal
mebogen i 1529 maa være trykt i Malmø, hvor
Ulriksen maa have faaet nodetryk til supplering
af de streger, han havde brugt i Messeembedet.
Severinsen slutter sig til Bruuns tanke, at
Malmøsalmebogen 1533 er en ny udgave af bo
gen fra 1529, en naturlig fortsættelse, med tillæg
at salmer som senere er fremkommet. Han for
dyber sig ikke i Bruuns oplysning om, at bogen
er trykt af Christiem Pedersen med hans kendte
tryk og initialer, men noterer dog dens tydelige
datering 1533. Derimod lægger han mærke til
dens sproglige rettelser og moderniseringer, og da
han derefter vender blikket mod Dietz’ Tillæg
1536, finder han deri ældre sprogformer. Han
finder ikke nye salmer, som ikke var med i 1533,
men han sporer benyttelsen af en ældre udgave
af salmebogen, efter 1529, men før 1533. Hvad
Dietz har sagt om nye salmebøger, faar ham til
at tænke, at dette uordentlige tillæg kun er et
brudstykke; der kan have været meget mere med.
Hans tanker gaar videre til Herredagen 1530,
hvor alle de evangeliske prædikanter havde været
samlede, og hvor de ganske naturligt kan have
drøftet, at man nu kunde samle en fælles salme
bog for hele landet. Den kan være kommet 1532
eller snarere 1531. Det er den, man kan spore,
naar man sammenligner 1529 med 1536 og 1533.
Det er denne fællessalmebog fra 1531, som er
blevet omordnet og moderniseret 1533; men til
lægget 1536 har ikke taget hensyn til modernise
ringen.
Dette er i store træk den forstaaelse af sammen
hængen mellem vore ældste salmebøger, som man
har arbejdet med i aarene efter Severinsens tid.
Det er ogsaa den, som jeg har lagt til grund for
min efterskrift i faksimileudgaven af Malmø
salmebogen 1533, som blev udgivet af John
Kroon og Dansk-Skånsk Forening 1967. Ændrin
ger i denne efterskrift vil blive nævnt i det føl
gende.
Niels Knud Andersen løser gaaderne
Professor Niels Knud Andersen havde længe
undret sig over, at Dietz offentliggjorde en liste
over trykfejl i en bog, som var udkommet for syv
aar siden og ikke syntes at have nogen nutidig
aktualitet. Det var ogsaa mærkeligt, at Severinsen
opfandt en bog, oven i købet en fælles salmebog
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for hele landet, som maatte være udkommet
1531, fordi det lille uordentlige Tillæg 1536
havde nogle overraskende ældre tekstformer, og
derfor maatte tvivle om Hans Thomissøns aarstal
i534 og dermed forudsætte fejl i vor ældste paalidelige kilde til salmebogens historie. Endelig
kendte man ikke noget til, at man paa Herre
dagen 1530 havde talt om en saadan ny fælles
salmebog. Chr. Bruun havde nævnt, at Tillæg
1536 i den svenske kilde var anbragt forud for
Dietz’ salmebog, men hvorfor behandlede han saa
salmebogen først?
Det var spørgsmaal, som krævede svar og op
fordrede til en ny undersøgelse af det svenske
eksemplar, som maatte laanes paany. Bogen inde
holdt ikke blot Tillæg 1536 og salmebogen 1529,
som Bruun havde nævnt, men tillige et trøste
skrift for syge og døende af Thomas Venatorius,
der ligesom salmebogen var trykt 1529. Disse tre
bøger var af Dietz indbundet samtidig som en
helhed, der skulde sælges sammen. Det fremgik
af den makulatur, som var brugt til forsatsblad
ved indbindingen, et stykke af en kalender, som
ogsaa var trykt hos Dietz 1536 eller 1537. Dietz
har altsaa i 1536 haft to gamle bøger fra 1529
liggende, som han ikke havde faaet solgt. Han
maatte finde en motivering for at reklamere med
dem. Han udgav som en saadan motivering Til
læg 1536 med trykfejlene i den gamle bog, som
dermed kom helt i orden, og salmerne som en
værdifuld tilføjelse til den. Han finder salmerne
i den nye udgave af salmebogen fra 1534, som
Hans Thomissøn har nævnt. Derved finder han
de ældre tekstformer, som Malmøsalmebogen
•SSS (som han maaske ikke kender) har moderni
seret. Trykfejlene er undskyldelige; man maatte
dog tro, at Hans Meyer havde læst ordentlig kor
rektur.
Men hvorfor har Dietz ikke faaet den salmebog
solgt, som han havde trykt saa smukt? Naturlig
vis fordi man i Malmø har købt en anden, som
har indeholdt de noder, som omtales i bogens
fortale. Derved ledes tanken hen paa bogbinder
Hans Meyer, fordi Oluf Ulriksen i Malmø ikke
havde noder. Han havde kun nodestreger, som
det fremgaar af Messeembedet 1529, men dette
slog ikke til ved den forbedrede salmebog. Vi
minder om, at Hans Thomissøn siger, at salme
bogen 1528 blev trykt i Malmø, men han siger
ikke noget om, hvor udgaven 1529 blev trykt.
Hvordan kom man saa i forbindelse med Hans
Meyer, som forresten heller ikke havde noder,
men maatte lade trykke i Magdeburg? Han hav
de faaet bøger trykt hos Michaelis-brødrene i
Rostock og tog mod bestillinger, ogsaa fra Dan
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mark. Frans Wormordsens oversættelse af Davids
salmer blev trykt hos Michaelis-brødrene 1528.
Her kan Wormordsen have lært Hans Meyer at
kende, og da han i februar 1529 kom til Malmø,
kan han have knyttet forbindelsen med Meyer.
Denne gang kunde Meyer ikke bruge Michaelisbrødrenes trykkeri (som iøvrigt blev standset aa
ret efter), men henvendte sig til et trykkeri i
Magdeburg.
Ved at se bort fra Ulriksen fjerner man den
lidet trolige antagelse, at tre trykkere, den ene
efter den anden, kunde overkomme at trykke den
store salmebog inden 20. nov. samme aar. End
videre bliver man klar over, hvorfor Dietz ikke
fik sin bog solgt i Malmø. Man købte naturligvis
den bog, man selv havde bestilt. Man forstaar
ogsaa, at Dietz undlader at sige, at han har
sprunget over Meyers noder. Han havde ikke
selv nodetryk, men han havde store og klare ty
per, som han kunde rose sig af.
Naar Dietz i sit Tillæg gengiver teksterne fra
den næste udgave af salmebogen, som fremkom
!534, og som er mere »gammeldags« end tekster
ne, som Christiem Pedersen har moderniseret
aaret før, saa behøver Severinsen ikke at finde
trykfejl hos Hans Thomissøn eller at forudsætte
en ikke kendt salmebog fra 1531. Det samme har
tillige en anden følge: Hvis Dietz samler disse
salmer til et tillæg for at motivere salget af de
gamle bøger, kan han standse afskriften af de
nyere salmer, naar han synes, at han har nok for
sit formaal. Han kan stoppe, naar han synes, at
han har et passende tillæg, især naar en salme
slutter pænt nederst paa en side. Det sker nemlig
i Tillægget, og derefter fortsætter han straks med
salmebogen X529. Hvis man gaar ud fra, at Dietz
i bedste mening har villet samle det bedst mulige
tillæg af de flest mulige salmer, saa har man
grund til at slutte, at dette tillæg blot er et brud
stykke.
Det vil altsaa sige, at »Een ny håndbog«, det
eneste eksemplar af anden udgave af vor æld
ste salmebog, er trykt 1529, men først solgt 1536
eller kort derefter, da den dygtige bogtrykker og
lige saa snilde reklamemager Ludwig Dietz mo
tiverede et udsalg af to bøger, som han havde et
restoplag af. Den saaledes samlede bog fik titlen:
»Nogle nye Psalmer oc Lofsange som icke till
form ere wdgangne paa Danske/ medt een Correcht oc forbedering paa then store Sangbog som
er trycht y Rozstock wedt Ludowich Dyetz
M.D.XXXvj.«
Niels Knud Andersen har i faksimile udgivet
de tre sammenhængende bøger og kommenteret
dem med stor og overbevisende grundighed un-
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Ludwig Dietz: En ny Haandbog 1529.
Restoplaget solgt 1536.
2
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der titlen: »Ludwig Dietz’ Salmebog 1536. Udgi
vet af Universitets-Jubilæets danske Samfund ved
Niels Knud Andersen, professor, dr. theol. Akade
misk Forlag København 1972.« Her drøftes udfør
ligt alle enkeltheder, men den endelige afsløring
er gemt til en af bogens sidste sider, hvor den vir
ker som en stor overraskelse og aldeles overbevi
sende.
EN NY HAANDBOG
Den første salmebog fra 1528 er ikke bevaret.
Den vil blive omtalt senere, for saa vidt som man
kan drage slutninger om den fra udgaven 1529,
altsaa Dietz’ optryk efter Meyers tryk fra Magde
burg samme aar, det eneste vi kender. Dets titel
er:
Een ny
håndbog/ med
Psalmer oc aan
delige lofsange. wddragne aff then hellige
schrifft. som nw y then Christne forsamling (Gud til
loff oc mennisken til sali
ghed) siunges. Med then
Danske Otesang. Messe.
Afftensang oc Nat
sang.
Denne titel stammer ikke fra bogens første ud
gave, da denne ikke var nogen »haandbog« (enchiridion, manuale), fordi messeembedet først var
noget for sig. Desuden er titlen formet efter sam
tidige tyske forbilleder, som indeholder vendinger
som »uddragne af den hellige skrift« og »som nu
i den kristne menighed synges«, endogsaa ordene
»Gud ske lov« i parentes, men tilføjelsen »og
menneskene til salighed« er dansk. Tyske forbille
der har ogsaa optaget tidesangen tilsidst. Det er
et originalt dansk træk, at salmebogen her begyn
der med tidesangen. Det er arven fra udgaven
1528, som her kommer frem. Det nævnes sidst i
titlen, men deri stemmer titlen ikke med bogens
ordning.
At salmerne er »uddragne af den hellige skrift«
bekræftes af bogens talrige marginalnoter, som er
dansk arbejde, men selve ideen med noter i mar
ginen er laant hos Sliiter, præsten i Rostock, som
har haft stor indflydelse. I det hele staar det klart,
at der har været livlig forbindelse med Rostock
og andre byer ved Østersøen. Forbindelsen med
Haderslev var rent midlertidig, forbindelsen med
Viborg kom noget senere, men forbindelsen med
Nordtyskland var livlig og varig.

Efter titlen følger Fortalen, som er en fri og
udvidet oversættelse af Luthers første fortale til
salmebøgerne, hvori han ud fra eksempler fra det
gamle og nye testamente viser, at det er Gud vel
behageligt at synge salmer. Oversættelsen og ud
videlserne skyldes sandsynligvis Claus Mortensen,
som anfører flere skriftsteder end Luther og des
uden siger, at salmerne er vel »beværnede« (be
fæstede) i den hellige skrift. Luther henviser til
nytten af den flerstemmige korsang. I stedet staar
der her, at »vi i en god mening har samlet nogle
salmer og aandelige viser... og trykt meste par
ten af dem med deres noder og stemme, som de
maa synges med, saa at de, hvor de kommer, maa
beholde deres rette tone og melodi.« Luthers øn
ske om, at salmerne maa fortrænge de løsagtige
boleviser, gentages og udvides ogsaa her, for sal
mer og aandelige viser er en begyndelse til al hel
lighed. De der ikke blot synger udvortes med
munden, men ogsaa med hjertet, »faar deraf en
god forbedring, saa at Kristus alene maatte være
vor lovsang, og vi intet andet skal vide at synge
eller tale end Kristus Jesus vor frelsermand alene.
Dertil forlene Gud Fader os alle sin Naade.
Amen.«
Claus Mortensen er nævnt som oversætter og
redaktør af denne fortale, men der er noget, som
tyder paa, at den først er udformet efter at Frans
Wormordsen i februar 1529 er kommet til Mal
mø. Der siges jo heller ikke »jeg«, men »vi«.
Derefter følger salmerne, hvis orden ikke er no
gen efterligning af en tysk salmebog, men original
dansk. At de begynder med en tidesangsordning
betyder sikkert, at dette er et optryk af den første
salmebog 1528. Men den har nok haft andre sal
mer end tidesangen. Et eller andet sted i rækken
maa der være et skel, hvor rækken fra 1528 slutter
og et tillæg fra 1529 begynder. Derefter følger en
afsluttet samling af Arvid Pedersens salmer, som
det først er paavist af Severinsen. Endelig er Mes
seembedet optaget, hvorefter hele bogen med ret
te kan kaldes en Haandbog.
I følgende indholdsoversigt over salmerne be
nyttes Niels Knud Andersens opskrift, da salme
bogens eget register ikke egner sig og heller ikke
salmernes overskrifter. Dog tilføjes henvisninger
til Dansk Salmehistorie og enkelte andre bemærk
ninger.
Indholdsoversigt.
(Til ottesang)
1 I Jesu nafjn begynde wy
In Jesu Namen heben wir an. 1524.
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2 O Gud wy loffue teg
Te Deum. Prosa. Se Dansk Salmehist.
IV,259 ff.
3 Kom Gud skaber helligeaand
Komm, Gott Schopfer, helliger Geist. Luther.
1524. Se 111,135 II- °g 170 f4 Benedidet wære Israels Gud
Benedictus (Sakarias’ lovsang). Prosa.
(Til aftensang)
5 Nw frygder eder alle Christne mend
Nun freut euch, lieben Christen gmein. Lu
ther. 1524. Jfr. Tillæg 1536, 21. Se 111,437 ff.
6 Israels wdgang aff Egypten
Ps. 114-115. Prosa. Im Ausgang Israel von
Egypten. 1525.
7 Christum wy skulle loffue nw
Christum wir sollen loben schon. Luther. 1524.
Se 111,144.
8 Myn siæl (taler Maria) ophoyer Herren
Magnificat (Marias lovsang). Prosa.
(Til natsang)
9 O Herre Gud miskunde teg
Dansk. Se IV, 130 ff.
10 Loffuer Herren alle hedninge
Ps.117. Prosa.
11 Forlad nw th'yn swend o Herre
Nunc dimittis (Simeons lovsang). Prosa. Se
111,296 f.
Hermed slutter tidesangen, men man mener, at
følgende endnu har været med 1528 til brug ved
lejlighed.
12 Gud fader bliff tw nw med oss
Gott der Vater wohn uns bei. Luther 1524. Se
II,102 ff.
13 Her Christ Gud faders eenborne søn
Herr Christ, der einig Gottes Sohn.
Elisabeth Cruciger 1524.
14 Men wy leffue paa iorden her
Mitten wir im Leben sind. Luther 1524. Se
III,3i5 ff.
15 O Gud aff himmelen see her til
Ach Gott vom Himmel sieh darein. Luther
1524. Se 1,23 ff.
16 Saa taler then vwyse mund
Es spricht der Unweisen Mund. Luther 1524.
Jfr. 17.
17 Then daarlig mund han siger saa
Anden oversættelse af samme salme.
(Jul)
18 Nw lader oss alle lacke Gud wor Herre
Grates nunc omnes. Sekvens. Prosa.
Se 111,258.

19

19 Loffuit wære tw Jesu Christ
Gelobet seist du Jesu Christ. Luther 1524.
Jfr.41. Se 111,257 ff.
20 Eett lidet barn saa ærefult
Ein Kindelin so lavelick. Nedertysk 1530.
Jfr.42. Se 1,366.
21 Nw er fød oss Jesus Christ
Fra Resonet in laudibus. Liturgisk sang.
Se III,218 ff.
(Paaske)
22 Christ laa y dødzens bond
Christ lag in Todesbanden. Luther 1524.
Jfr.Tillæg 1536, 8. Se 11,350 ff.
23 Kyrie Gud fader forbarme teg offuer oss
Kyrieoversættelse. Prosa. Se III,202.
24 Guds Engel sidder hooss graffuen
Sedit angelus ad sepulchrum. Liturgisk sang.
25 Aerens konnig o Christe
Regina coeli. Maria-antifon. Se IV,51 ff.
Synges som vekselsang sm.m.
O Fader wdi himmelen
Efter Konigin der Himmel. 15. aarh.
26 Christus Jesus for oss offrid
Victimae paschali laudes. Sekvens.
Jfr.55. Se V,36 ff.
27 Christ stod op aff døde
Christ ist erstanden. Dansk før ref. Jfr.55.
Indskudsvers til foregaaende. Se V,36 ff.
Her er maaske grænsen mellem salmebogen
1528 og tillægget 1529. Severinsen mener dog, at
de tre følgende hører med til den ældste del,
maaske ogsaa 31 og 32. Widding mener, at 31 af
gjort hører med til første del, saa den ældste del
foruden jule- og paaskesalmer ogsaa har en pinse
salme. Dette beror jo i høj grad paa et personligt
skøn. Niels Knud Andersen peger paa et mere ob
jektivt argument. De tre Davidssalmer 28, 29 og
30 stammer fra Wormordsens oversættelse 1528,
mens de tidligere nævnte Davidssalmer 6 og 10
ikke stammer fra Wormordsen, men af Claus
Mortensen maa være oversat fra en tysk samling.
Hvis han i 1528 havde kendt Wormordsens over
sættelse, havde han vel ogsaa taget de to salmer
derfra. Wormordsens tre oversættelser er da nok
først kommet med i tillægget 1529, da han ogsaa
selv var kommet til Malmø.
(Tillæg 1529?)
28 Herren sagde til myn Herre
Ps.uo. Prosa. Frans Wormordsen 1528.
29 Hwor fore stormede the hedninge
Ps.2. Prosa. Frans Wormordsen 1528.
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30 Herre hwem skall haflue syn bolig
Ps.15. Prosa. Frans Wormordsen 1528.
31 Kom Helliaand herre Gud
Komm, helliger Geist, Herre Gott.
Luther 1524. Se 111,145 ff.
32 Ware Gud icke med oss thenne tyd
War Gott nicht mit uns diese Zeit.
Luther 1524. Se V,93 ff.
33 Allene Gud y the høge wære ære
Aleyne Godt yn der hoege sy eere.
Nedertysk. Nic.Decius 1525. Jfr.46. Se 1,44 ff.
34 O Herre Gud benaade meg
Erbarm dich mein o Herre Gott.
E. Hegenwalt 1524.
35 Jesu som er wor salighed
O Jesu aller salicheit. Nedertysk 1525.
36 Hellig er Gud fader
Hillich is God de vater. Nedertysk.
Nic.Decius 1525. Se IV,34.
37 O Guds lam uskyldig
O Lam Gades vnschiildich. Nedertysk.
Nic.Decius 1531. Se IV,33 ff.
Dette lille tillæg er lidt blandet, Davidssalmer
ne hører ellers hjemme i tidesangen, men Gloria,
Sanctus og Agnus Dei i messen. Der er fire nedertyske salmer, hvoraf de tre er af Decius og logisk
hører sammen. De to sidste forekommer først her
og maa stamme fra en ukendt nedertysk samling,
hvorefter de 1531 blev optaget i Sliiters salmebog.
Derefter følger Arvid Pedersens samling, som
begynder med en særlig overskrift og slutter med
ordene »Mit haab er Christus«. Det er Severinsen,
som først har paavist, at denne samling er en hel
hed for sig selv og har knyttet Arvid Pedersens
navn dertil. Hans Thomissøn siger, at Arvid Pe
dersen i 1529 har været med til at »forbedre« sal
mebogen. Det er maaske uvist, om han personligt
har været til stede i Malmø og deltaget i redak
tionsarbejdet, eller om han har sendt sit værdiful
de bidrag dertil, hvorefter redaktionen kunde æn
dre paa det. Det ret store antal parallel-oversæt
telser i afsnittet tyder paa, at han ikke har kendt
de andre dele af salmebogen. Der er ogsaa visse
ordformer, som er karakteristiske for hans sprog,
f. eks. det sidste ord i overskriften »begrundnede«.
Peder Palladius har 1554 udgivet tre salmer af
Arvid Pedersen og henviser der til, at fire af hans
andre salmer er almindelig kendt og brugt. Se
nærmere herom i slutningen af Arvid Pedersens
biografi VII, s. 129.
The x Guds bud/ med nogre
andre Psalmer lofsange oc aandelige
wyser/ y then hellige schrift wel
begrundnede.

38 IIwo som wil leffue Christelig
Mensch wiltu leben seliglich. Luther 1524. Se
11,146 ff.
39 Nw bede wy then Helliaand
Nun bitten wir den heiligen Geist.
Luther 1524. Jfr.Messeemb. 11. Se III,421 ff.
40 Guds søn er kommen aff himmelen nid
Es ist das Heil uns kommen her.
P. Speratus 1524. Se 11,91 ff.
4' IVy loffue teg alle Jesu Christ
Gelobet seist du Jesu Christ.
Luther 1524. Jfr.19. Se III,260.
42 Eet lidet barn saa løsteligt
Ein Kindelin so lavelick. Nedertysk 1530.
Jfr.20. Se 1,364 ff.
43 Aal then gantske Christenhed
Arvid Pedersen. Se III,220.
44 Med glæde oc fred far ieg nw heen
Mit Fried und Freud ich fahr dahin.
Luther 1524. Se 111,296 ff.
45 O Fader wor barmhiertig oc god
O Fadher wåår barmhertigh och godh.
Olaus Petri? 1530. Se IV,53 ff.
46 Alleneste Gud y himmerig
Aleyne Godt yn der hoege sy eere. Nedertysk.
Nic.Decius 1525. Jfr.33. Se 1,47 ff.
47 Alleluia thet bør oss altyd siunge
Frohlich wollen wir Alleluia singen.
J. Agricola 1524. Jfr.Messeemb.8. Se II,14 ff.
48 Jesu Christ teg tacke wy
Arvid Pedersen. Se VII, 129.
49 O Wor fader wy bede teg
Vater unser wir bitten dich. S.Pollio 1525.
S« Till teg rober ieg aff hiertens grund
Aus tiefer Not schrei ich zu dir.
Luther 1524. Jfr.Messeemb.3. Se I,i ff.
Loffuer
Gud y fromme Christne
5>
Arvid Pedersen. Efter Lobt Gott ihr frommen
Christen. L. Hailmann(?). Se V,i09 ff.
52 Capitan Herre Gud fader myn
Capitan Herr Gott Vater mein.
»Markgrev Casimirs vise«. 1525.
53 Wag op wag op y Guds naffn
Wach auf in Gottes name. H.Sachs 1525.
Jesus
Christ wor frelsermand
54
Jesus Christus, unser Heiland, der den Tod
iiberwandt. Luther 1524. Se 111,72 ff.
55 Nw wille wy Christne siunge
Victimae paschali laudes. Vekselsang med
Christ stod op aff døde som indskudsvers.
Jfr.26 og 27. Se V,36 ff.
56 O Christe hwor wor thyn kundskab
O Christe wo war dein Gestalt. H.Sachs 1525.
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Messeembedet 1529.
Trykt hos Oluf Ulriksen i Malmø
og i Dietz’ Haandbog.
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MESSEEMBEDET
Messeembedet er bevaret i to eksemplarer. Det
ene er trykt i Malmø hos Oluf Ulriksen, som ikke
havde nodetryk og derfor maatte nøjes med at
trykke nodelinjeme, hvorpaa ejeren kunde tilføje
noderne, om det var ham muligt, eller han kunde
faa en nodekyndig til det. Dette tryk er tydeligt
nok det ældste. Det andet er sammen med den
forbedrede salmebog 1529 optrykt af Dietz efter
Hans Meyers, som havde noder, men ikke er be
varet. Da Dietz heller ikke havde noder, har han
stiltiende sprunget over dem. Men derimod er
teksten hos Dietz moderniseret i sprog og stavemaade. Man kunde for saa vidt tænke sig, at Ulriksens tryk var fra 1528, da Dietz er fra 1529.
Men Hans Thomissøn siger udtrykkeligt, at Claus
Mortensen lod messen trykke hos Oluf Ulriksen i
Malmø 1529. Vi maa derfor antage, at de to bø
ger er trykt efter forskellige haandskrifter. Ulrik
sen har faaet et gammelt og Hans Meyer et nyt.
Men de to tekster er ens i alle dele af messen. De
smaa forskelle findes i rubrikoverskrifter, margi
nalnoter, stavemaader osv.
De eneste betydelige forskelle findes i indled
ning og slutning. I Ulriksens tryk begyndes saale
des:
»Thz cristelighe messze embedhe paa dansche
Tiill læszerenn
Her haffuer thu christhelighe læsere y/
thenne lyile boegh christi werdyghe/
affthenn maaelthidtz eller nathworis/
indhsættilsze form och ordineringh/
meth szine fry ceremonier skyck och brughe/
som hollis y Mallmø y cristhen/
forszamlings nærwærilsze (huilke som bør at/
brughis quith oc fry wdhenn conscientziens/
eller samwittighedszens knur/
och bekyømrilsze/
och then cristhelighe fryhetz/
forkrenckilsze (effther cristhen/
kyrkis læilighz/
och tidthszens wæsszen och bequeem/
melighedh et Cetera ... Vale lector«.
Man har altsaa aabenbart ladet messen trykke
og udsende til luthersk propaganda, ellers er der
ingen mening i foranstaaende. Svarende til ind
ledningen er der en særlig slutning:
»Saa haffue wy nu endhe paa/ ths Euangeliske
messe embede/ mz sine Ceremonier/ gud alueldige
oc wor herres Jhesu/ Christi fader wndhe oss ath
brughe thz/ och hans hellighe ordh effther sin/ be-

nedidhe willie/ oc giffue oss thz oss er nøtteligth
baade til liff oc/ siel Amen«.
Denne slutning synes at være formet og stavet
af en anden end den, som skrev begyndelsen. Men
begge dele er ændret i den form, der indgaar i
salmebogen:
»Her effter følger thet hellige Euangeliske Mes
se embede/ som nu y then Christne forsamling
siunges. Med twenne skøne formaninge til folkit.«
Og slutningen lyder kort og godt: »Her endis
Messen.«
Messeembedets indhold.
1 Adjutorium nostrum
Ps.124,8 og 107,1. Efter Niimbergmessen.
2 Confiteor med absolution.
Efter Niimbergmessen.
3 Aff diybsens nød rober ieg til teg
Aus tiefer Not schrei ich zu dir.
Luther 1524. Jfr.nr.50. Efter Niimbergmessen.
Se 1,1 ff.
4 Kyrie Gud fader alsomhøgeste trøst
Nedertysk. Jfr. Mecklenburgmessen. 1540.
Se 111,202.
5 Gloria ære oc pryss wære Gud y thet høgeste
Gloria. Prosa. Efter Niimbergmessen.
6 To Kollekter. Fra Erfurtmessen 1526
og Luthers Deutsche Messe 1526.
7 Epistel. 1.Kor. 11,17-29.
8 Gladelig wille wy Alleluia siunge
Frolich wollen wir Alleluia singen.
J.Agricola 1524. Jfr.47. Se 11,14 ft9 Evangelium. Johs.6,24-58.
10 Wy tro allsammen paa een Gud, himmels
skabere
Wir glauben all an einen Gott.
Luther 1524. Jfr.Tillæg 1536,23.
Se V,i4i ff.
11 Nw bede wy then Helliaand
Nun bitten wir den heiligen Geist.
Luther 1524. Jfr.39. Se III,421 ff.
12 Prædiken.
13 Nw er oss Gud miskundelig
Es wollt uns Gott genadig sein.
Luther 1524. Se III,491 f.
14 Fadervorparafrase. Fra Deutsche Messe.
15 Hellig, Hellig, Hellig æst tw Herre Gud Sabaot
Sanctus. Prosa.
16 Indstiftelsesordene.
17 Teg wære loff oc pryss o Herre Christ
Tibi laus sålus sit Christe. Liturgisk sang.
Se 1,235 ft18 O Guds lam
Agnus Dei. Prosa. Se IV,34.
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19 Nadverformaning. Slutningen af fadervorpa
rafrasen i Deutsche Messe.
20 Kommunion.
21 Jesus Christus er wor salighed
Jesus Christus, unser Heiland, der von uns.
Luther 1524. Se III, 67 ff.
22 Gud wære loffuit oc benedidet
Gott sei gelobet und gebenedeit
Luther 1524. Se 11,98 ff.
23 Kollekt og velsignelse.
Kollekten fra Deutsche Messe.
24 Gud fader wdi himmerig
Budordssalme. Dansk. Se 11,146 f.
25 Præfation
Fra Niimbergmessen
Dermed slutter det eksemplar af Messeembedet,
som er trykt hos Oluf Ulriksen. Men i udgaven
fra Dietz er tilføjet: »Tesse effterfølgende tre
sange ere vdtagne aff thet Swenske' Exemplar.«
Dette notat har givet anledning til mange speku
lationer. Man har deri set et bevis for, at der
har været en svensk salmebog før 1529, se nær
mere herom IV,s.54 og 159, men Niels Knud
Andersen har fremsat den ny tanke, at »exemplar«
ikke betyder salmebog, men messebog, da ordene
kan være skrevet i slutningen af det manuskript
af messebogen, som her er benyttet, og de siger
da kun, at disse notater kan stamme fra en svensk
messebog, se nærmere N.K.A. s.47-53.
(Det svenske eksemplar)
26 Then som wil een Christen hede
Then som wil en Christen heta Olaus Petri? 1530. Se 11,147.
27 O Jesu Christ som mandom tog
Olaus Petri? 1530. Se IV,159 ff.
30 O Herre Gud aff himmerig
O Herre gudh aff himmelrich.
Olaus Petri? 1530. Se 1,26 og IV,160.
Ulriksens udgave af Messeembedet er et meget
primitivt tryk, og teksten er meget indviklet med
mange overflødige fyldebogstaver, navnlig z og h.
Men bag den simple dragt ser man dog et bil
lede af en vel gennemtænkt messeordning, der
dels hviler paa gammel tradition, dels er renset
gennem ny luthersk tro og udfyldt med et stort
antal salmer, som supplerer eller erstatter ældre
led af messen.
Af salmebogen har vi tabt den første udgave
1528. Vi har i det foregaaende prøvet at slutte
os til dens indhold, idet vi er gaaet ud fra, at den
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godt kunde indeholde flere salmer end dem, der
brugtes i tidesangen, men med undtagelse af de
salmer, som skulde bruges i messen. Baade til
messen og til salmebogen er noderne gaaet tabt,
fordi Ulriksen ikke havde noder til messen og
Dietz ikke til salmebogen og undlod at bemærke,
at han havde udeladt Meyers noder. Han har
dog ikke slettet efterretningen om noderne i for
talen til salmebogen, og har vi ikke, hvad vi har
tabt, maa vi dog være taknemlige for en efter
retning derom. Til gengæld har vi af Dietz faaet
et meget smukt eksemplar af den forbedrede
salmebog 1529.
I disse bevarede levn finder vi nogle navne,
som er værd at mindes. Den ene er Claus Morten
sen, som oversatte tyske salmer. Vi ved ikke saa
nøje, hvad han har oversat og hvad han har fore
fundet, og vi ved heller ikke, hvordan han har
behandlet sine fund. Her har Severinsen fore
taget nogle værdifulde undersøgelser. Han paa
viser flere steder, at Claus Mortensen har tildigtet
selvstændige vers som indskud eller som slut
ningsvers i sine oversættelser. Severinsen har ogsaa
sammenholdt forskellige dublet-tekster, og det er
lykkedes ham at paavise, hvorledes Claus Mor
tensen har redigeret den blivende tekst. Herom
henvises til Severinsen, i særtrykket s.30-42.
Det er endvidere Severinsen, som har under
søgt og klarlagt Arvid Pedersens bidrag og slaaet
hans navn fast. Som digter er han lidt bedre end
Claus Mortensen. Han har mere formsans, han
overfylder ikke versene med alt for mange sta
velser, og hans rim er mere regelrette. Hans
salme »Aleeneste Gud« har kun behøvet Brandts
hjælpende haand for at kunne bevares som en af
vore fineste salmer til denne dag. Dertil kan man
vistnok føje, at Arvid Pedersen hellere ræsonne
rer positivt i stedet for at skælde ud. Sammen
ligner man Hailmans »Lobt Gott, ir frummen
cristen« med Arvid Pedersens oversættelse (se
V,I09 ff), vil man bemærke den frihed, hvormed
han erstatter Hailmans vrede med mildere argu
menter.
Maaske skimter man i den forbedrede salme
bog 1529 endnu en tredje person, Frans Wor
mordsen, ikke fordi hans salmeoversættelser til
dansk prosa er kommet med, men snarere fordi
bogens fortale tyder paa hans tilstedeværelse i
redaktionen.
Der var solidt stof i Luthers salmer. Selv om
noget tabtes ved oversættelse, var der saa meget
tilbage, at vor beskedne første samling blev en
værdifuld begyndelse til den senere rigdom.
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MALMØSALMEBOGEN 1533
Det eneste kendte eksemplar af denne salme
bog findes paa universitetsbiblioteket i Oslo. Det
er ikke helt fuldstændigt. Titelbladet mangler. I
den indledende kalender mangler bladene for ja
nuar og juli, og i teksten mangler blad 12, hvis
indhold dog kan rekonstrueres fra andre kilder.
Bogen er blevet udgivet i faksimile paa initiativ
og bekostning af hovintendent John Kroon, der
fik sin titel af kongen for sine mange fortræffe
lige kopier af malerier og faksimileudgaver af be
rømte svenske bøger, f. eks. »Litvrgia svecanæ ecclesiae« 1576, den saakaldte »Røde Bog«. Han
ønskede at afslutte sin virksomhed paa Malmø
Ljustrycksanstalt med at udgive den nærværende
faksimileudgave af en bog, som var blevet trykt
i Malmø nogle faa skridt fra hans egen virksom
hed. Af praktiske grunde sluttede Dansk-Skånsk
Forening sig til udgivelsen, og han betroede An
ders Malling at ledsage bogen med en efterskrift,
som bygger paa Severinsens oplysninger om re
formationstidens salmedigtning. Bogen udkom i
januar 1967.
Det vilde være naturligt at antage, at en dansk
salmebog, som er trykt i Malmø 1533, vilde være
en ny udgave af den tidligere kendte fra 1529, og
et flygtigt blik paa de første salmer i bogen kun
de tyde paa det samme. Vel begynder bogen med
en kalender, men det kunde tydes som et frem
skridt. Fordyber man sig i fortalen, finder man
dog kun den samme tankegang, men en helt an
den stil. Claus Mortensen begynder i 1529 saaledes:
»Hwor got ock Gud tack nemmeligt thet er
fromme oc Christelige lessere, att siunge oc lesse
Psalmer oc aandelighe lofsange. Lader ieg meg
tycke, att thet icke er manghe Christne vwitterligt. Effter thy thet haffuer wærid een gammel
seed aff Konger, Propheter, Widuer, gode gudfryctige mend oc qwinner y thet gamle Testa
mente, huilke, strax nar Gud hafde bewyst thennom nogen merckelig welgierning, haffue siungit
oc wærid Gud ther fore tacknemmelige, bode
med Psalmer, aandelige wyser oc lofsange. Som
der staar Exodi.xv. Hwor the Israelske børn siun
ge Gud stor loff oc werdighed, for then Egyptiske
oc Pharaonis Macht oc trældom han haffde forløøst oc vndlid thennom aff. Desligeste then Kon
gelig Prophete Dauid, som haffuer med siungende och klingende, med dictelse oc alle honde
strengespil, oc besynderlig med Psalmer siungit oc
prysit Gud for then naade oc seier han hannwm
gaff...«.
I
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Dette er aabenbart skrevet af en lyriker. Det
samme er skrevet to aar senere af en prosaist:
»Det er tilbørligt oc Gud tacknemmeligt at alle
christne siunge oc læse aandelige Psalmer oc Loffsang hannem till loff oc ære Som Propheteme
Konger Viduer oc andre Gudfrøctige menniske
giorde det i forme tid naar han beuiste dem no
gen stor velgerning Saa giorde oc Israels børn
Gud stort loff oc ære der han frelste dem aff den
Egyptiske og Pharaonis mact oc treldom, som der
staar Exo xv, Desligest loffuede oc Kong Dauid
Gud met Psalmer oc harpeleg faar den store naade oc seyer som han gaff hannem ...«.
Man bliver nysgerrig efter at vide, hvem den
klare sprogmand er. Da det første blad i bogen
mangler, giver maaske det sidste nogen oplysning.
Her mangler desværre det første ord:
»... skal ingen forundre der paa ath ieg haffuer
icke nu anderledis fordansket somme af Psalmerne i denne bog en de vaare førre prentede Jeg
lod det nu saa bliffue paa denne tid, Thi ieg
fomam, ath den menige mand vaar før bewan
saa ath siunge oc quede dem almindelige offuer
alt riget baade met ord oc noder oc thoner/
Oc kunde dem oc saa mesten parten vden til/
Fordi lod ieg her nu inge noder sette/ Dog
haffuer ieg mangestedis forbedret dansken
som de vel see oc mercke som hende
læse kunde. Och vor samme bog
Sat i Malmø S. Bartholemei
afften Aar effter Guds
byrd M D XXX
III
I denne kolofon, som er dateret 23. august
1533, har vi et billede af manden. Det kan ikke
være nogen anden end Christiem Pedersen, som
allerede paa mange maader havde gjort sig for
tjent af den danske litteratur. 1496 studerede han
i Greifswald, 1505 nævnes han som kannik i
Lund. Fra 1508 opholdt han sig mest i Paris, hvor
han fandt og udgav Saxos »Gesta Danorum«
1514. Efterhaanden gik han helt over til at skrive
paa dansk. Hans katolske prædikensamling, Jærtegnspostillen, udkom 1515, og omtrent paa sam
me tid vendte han hjem til sit kanonikat i Lund.
Efter Christian Ils fald fulgte han kongen i land
flygtighed, var hans præst ved hoffet i Lier, fort
satte sin skribentvirksomhed og anskaffede sig fra
Antwerpen et fint trykkeri. Vi ved ikke, om han
var med paa kongens togt til Norge, men da
Christian II var fanget, indstillede han sig paa de
nye forhold i Danmark og fik 1532 lov til at ned
sætte sig som bogtrykker i Malmø. Han øvede
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ikke selv dette haandværk, men havde en neder
lænder Johan Hochstraten som bestyrer.
Man kan ikke tage fejl af hans særprægede ty
per, som kendes fra hans mange bøger. Han hav
de fine træsnit som initialer, mange med motiver
af det danske vaaben, de tre løver, den norske
løve, de tre svenske kroner, undertiden forsynet
med bogstaverne C og P. Dette fine trykmate
riale blev efter nogle aars forløb solgt til Hans
Vingaard i København, og vi genfinder en del af
de smukke initialer i Hans Tausens salmebog.
Christiern Pedersen siger, at man ikke skal un
dre sig over, at han ikke nu - her i salmebogen har »anderledes fordansket somme af salmerne«.
Han mener dermed, at han ikke har foretaget nye
oversættelser af salmer, som burde have været
oversat noget bedre. Men den menige mand er
allerede blevet vant til, at de først trykte synges
over hele landet, og han kan dem udenad, baade
tekst og melodi, og ønsker ingen forandring. Det
er egentlig forbavsende, at modstanden mod æn
dringer i salmetekster og melodier allerede 4-5
aar efter, at man har faaet salmebøger, er saa
stor. Det gentager sig for hver ny generation.
Men her bøjer Christiern Pedersen sig for fak
tum. Derimod kan han ikke lade være med at
forbedre sproget. Han er paa jagt efter halvtyske
ord. Han er baade prosaist og purist. I 1529 hed
der det om Davids søn Absalon:
»han wilde hans lijff bort nømme,
David maatte rigit rømme«
men Chr. Pedersen ændrer »bort nømme« til
»bort tage«, hvorved rimet forsvinder. Hans ret
telser er i reglen sproglige forbedringer, men i de
fleste tilfælde slog de ikke igennem. Den dag i
dag synger vi »af dybsens nød« og ikke »af hjer
tens nød«, og vi synger, at Gud han er »saa fast
en borg« og ikke som det saa hurtigt blev rettet
»saa stærk en borg«. Mindes vi Hans Thomissøns
datering af salmebøgerne 1529 og 1534, er det
klart, at Christiem Pedersens udgave kommer ind
imellem, men noget tyder paa, at man ikke vilde
godkende ændringerne, men hurtigt har villet
have den gamle mindre ændret tilbage.
Indhold
Bogen begynder med en kalender, den samme
som tidligere har været brugt i »Vor Frue tider«
1514. Her har hver maaned sit blad med gylden
tal, søndagsbogstaver og helgennavne, og sidst paa
hvert blad er der lægeraad fra en af de fjerne ti
ders berømte læger. Bagefter findes en vejledning
til at finde nymaane ved hjælp af gyldentallet.
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Endelig er der en oversigt over de dage, der er
heldige, hvis man skal aarelades eller kopsættes.
Den samme kalender gaar videre, noget udvidet,
til Hans Tausens salmebog.
Efter kalenderen følger salmebogens fortale,
som tidligere er berørt. I indholdet følger den
Claus Mortensens, men formen er bedre og kor
tere. Denne korte fortale gaar uændret videre til
Hans Tausens salmebog 1553. Umiddelbart efter
fortalen kommer salmerne.
Alle salmer er i Malmøsalmebogen her nævnt
i rækkefølge. Alle salmer, som tidligere har væ
ret optaget i Haandbogen 1529, er blot betegnet
med det nummer, som de har i indholdslisten paa
de foregaaende sider. Det betyder dog ikke, at
Christiem Pedersen har optaget dem uændrede,
snarere tværtimod. De første tal staar i række
følge, men saadan bliver det ikke ved. Hist og her
synes C. P., at rækkefølgen kunde være sagligt
bedre.
Ind mellem de nøgne tal betegnes de nye sal
mer, som her er optaget, med deres begyndelses
linje, men uden tal. Deres anbringelse fremgaar
af rækkefølgen, og den er i reglen sagligt begrun
det. De nye salmer er forsynet med sparsomme
oplysninger, hvor det er muligt.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
O Gud vor Fader du som est i hiemerig.
Ambrosius Moibanus 1525.
Ach Vater unser, der du bist.
10, 11
Christus aff Gudz faders hierte fød.
Prudentius. Corde natus ex parentis.
Prosaoversættelse.
42
En Jomfru fødde ith barn i dag.
Ein Kindelein so lobelich.
Svensk mellemled.
Gud ære dit naffn och icke waart.
Ps.115. Tolinjede rim.
18, 19, 20, 21, 41, 43
Kyrie Gud fader aff himerig.
Julekyriet.
12
Herre Gud Fader staa oss bi.
Luther 1524. Jvf.12.
Gott der Vater, wohn uns bei.
13. >4. ^ l6> l7> 22, 23
O Herre Gud Fader met din krafft.
Jacob Madsen Strobius.
24, 25, 26, 54, 55, 27
Christ laa i dødzens wonde.
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Luther 1524. Jfr.22.
Christ lag in Todesbanden.
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Beklage aff alle mine sinde.
Ps.51.
35
Esaias den Prophete monne det saa gaa.
Luther 1526. Jesaja dem Propheten
das geschah.
36, 37
O Jesu bold met megit vold.
Hans Sachs 1523. O Jesu zart.
Omdigtning af Maria zart.
Hielp Gud huor stoer er menneskens sorg oc nød.
Paul Speratus 1524. Hilf Gott,
wie ist der Menschen Not.
38
Gud lod røst aff skyen lyde.
Luther 1524. Dies sind die heiligen
zehn Gebot.
Messeembedet 26 og 24.
39, 40, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56
Ver glad oc fro alle Christenhed.
Luther 1524. Jfr.5.
Nun freut euch, lieben Christen gmein.
Hierusalem dw hellige stad.
Spandemager. Ps.147, 12 f.
Forlæ oss met fred nadelige.
Luther 1529. Verlei uns Frieden gnådiglich.
Her begynder Messeembedet, hvorfra nr. 26 og
24 allerede er flyttet ovenfor. Der ses bort fra
nogle numre med egentlige prosastykker.
3 (»Af hiertens nød«)
4

Efter 5, Gloria paa prosa, indskydes her nr.46
»Al eniste Gud i hiemmerige«.
8, 10
Vi tro paa almectigste Gud, som skapt haffuer
Luther 1524. Jfr. 10. Wir glauben all.
Svensk mellemled.
Wi tro alsammen paa en Gud, som . . . skob.
Luther 1524. Samme ovs. af Hans Tausen.
11
Nv bede wi den Helligand vdi en ret tro at wi
Luther 1524. Jfr.n.
Nun bitten wir den heiligen Geist.
13. J5. >7. 18, 21
Jesus Christus er vor frelsermand
Luther 1524. Jfr.21.
Jesus Christus, unser Heiland.
22
Her endis Messen.
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Den tid er kommen som før vør spaat.
Antifon 1533. Gentages senere.
Wor Gud han er saa sterck en borg.
Luther 1529. Ein feste Burg.
Letania paa Danske.
Med 3 kollekter.
27 og 28 af det svenske eksemplar.
Her effter følger den afftensang/ som i Judland
siungis.
O Herre Gud som bør ath heffne.
Ps.94. Linjepar.
Loffuer Gud at han er saa god.
Ps.118. Linjepar.
Vi sade oc graade i Babilon.
Ps.137. Linjepar.
Gvd fader i hiemmelen skaber min.
Antifon. Første vers af salmen af samme
navn.
Den tid er kommen som før wor spaat.
Antifon (gentaget). Andet vers af
foran nævnte salme.
Naar Gud fonger løst Sions fengsel.
Ps.126. Linjepar.
Wisdom och rad och salighed.
Antifon. Fjerde vers af førnævnte salme.
Min siel holder megit aff herren.
Magnificat. Linjepar.
Nv gieder eder Adams børn allsammen.
Antifon. Ellers ukendt.
Gvd fader i hiemmelen skaber min.
Her er endelig den før omtalte
hele salme med 9 vers. 1533.
Den kan muligvis være af markgreve
Albrecht af Brandenburg.
Fred giff oss o kere herre.
Kong Fredericks vise. Maaske
af Albrecht af Brandenburg,
maaske snarere af Hermann Bonn.
Kom Helligand herre Gud, opfylt med.
Luther 1524. Se 111,5.148.
Wer glad dw hellige christenhed.
A solis ortus cardine.
Svensk. Olaus Petri?
Var glad, du helga kristenhet.
Alle christne frøyde dem nw.
Dansk julesang.
Af hu och sind och all vor acth.
Jacob Madsen Strobius.
O Herre Gud/ det kommer nw vd.
O Herre Gott, dein gottlich Wort.
A. v. Wildenfels? 1526.
O Gud forbarme dig offuer mig.
Ps.51. Matth. Greiter 1525.
O Herre Gott, begnade mich.
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Fra mennisken haffuer ieg went min hw.
Ps.25. Ad te leuaui.
A.Knopken. Van allen mynschen afgewandt.
Salig er den mand der Gud frøeter.
Ps.128. Luther 1524.
Wohl dem, der in Gottes furcht steht.
Oversat af Spandemager.
Salige ere alle som i Guds frøet staa.
Ps.128. Samme salme af Luther.
Vi arme Adams børn alle.
Hans Tausen? Synges før Salve.
Nw bede wi den Helligand.
Fordeles mellem den foregaaendes vers.
Salue Jesu Christe wor frelsermand.
Salve Regina. Ovs. Hans Tausen.
Salue hæl selff milde Jesu Christe.
Anden oversættelse af samme.
Jesu Christe Gudz søn.
Første prose til Salve.
Jesu du est wor trøst.
Anden Prose.
Jesu du est vor vey til hiemmelss.
Tredie Prose.
Benåde oss cuig Gud.
Sekvens til Ave præclara.
O Gud vi loffue dig.
Ny oversættelse af Te Deum. Prosa.
Linjepar.
O milde Gud Fader i hiemmelen.
Kollekt til foregaaende. Prosa.
WI som leffue paa iorden her.
Media vita. Luther 1524.
Svensk 1530 trinitarisk ændret.
Herre frels mig fra onde menniske.
Ps.140. Prosa. Linjepar.
Christiern Pedersen Davids psalter 1531.

borg. Det maa være dette skrift, der hentydes til,
naar Malmøsalmebogen nævner »den afftensang,
som i Judland siungis«. Man finder derefter ad
skillige salmer, som hører til aftensangen og des
uden Tedeum og tillige salmer, som kunde egne
sig til begravelse. Severinsen har søgt at rekon
struere aftensangen, som det ogsaa er sket i Hans
Tausens biografi VII,s.286 ff.
Terpager nævner endvidere »Enchiridion mett
manghe Aandelige danske viisser, som mand
siwnghe ij messe oc affthensang, som hwer Christ
ne maa lære seg oc sine børn till att priise oc ære
mett Gudtz naffn oc Jesum Christum vor Frel
ser«, 1530. 24 blade. Her nævnes trykkestedet hel
ler ikke.
Endelig fortæller Hans Gram i sit skrift »Om
den gamle nordiske, især danske Poesie« i forbin
delse med oversatte salmer af Luther: »Jeg har
set og ejet adskillige i tvende smaa samlinger,
prentede Aar 1529 og i næstpaafølgende Aaringer. Hver Samling bestod af faa Ark, og paa en
af dem stod M.Jørgen Jensen Wibergs Navn
trykt, som havde bestilt dem til Trykken«. Senere
nævner Hans Gram det samme med den tilføjel
se, at salmerne var noget anderledes end de siden
er forandrede. Til disse oplysninger, som er sam
let i en fodnote s.6o f. hos Niels Knud Andersen,
føjes, at et eksemplar af Sadolins salmer, ifølge
Harboe, fandtes i Grams bibliotek før Køben
havns brand 1728. Her er altsaa tale om tre,
maaske fire kilder til de nye salmer, som Chri
stiern Pedersen har taget med. Man kan gætte, at
det, der ikke staar i forbindelse med aftensangen
fra Viborg, kunde stamme fra Enchiridion.
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Det kunde altsaa se ud til, at Christiem Peder
sen lægger tre bøger til grund for sin samling,
Haandbogen med Messeembedet og den jydske
aftensang. Han har nogenlunde fulgt de to førstes
orden og heri indskudt stof fra andre kilder. Det
er derfor muligt, at noget lignende er sket med
den jydske aftensang, men det har vi i dette til
fælde ingen midler til at afgøre. Derimod kan vi
optælle, at Malmøbogen 1533 har optaget alle
salmer i Haandbogen med Messeembedet 1529,
og ud over dem er 51 nye optaget.
Ukendte salmesamlinger
Terpager har kendt to eksemplarer af »Affthensang medth Psalmer, Antiphoner och Magnificat.
Item Te Deum fordansket och nogre andre Psal
mer at siwnge fore brudefolck och Hig.« Trykke
stedet er ikke nævnt, men det maa nok være Vi

»Nogle nye Psalmer oc Lofsange som icke till
fom ere wdgangne paa Danske/ medt een Correcht oc forbedering paa then store Sangbog som
er trycht y Rozstock wedt Ludowich Dyetz M.D.
XXXvj.«
Inden vi nærmere undersøger dette tillæg, vil
vi opsummere det, der har givet aarsag til tidli
gere misforstaaelser. Bruun har rigtigt nævnt, at
dette tillæg er det første i den svenske kilde, men
han har ikke forstaaet grunden dertil. Han begyn
der derfor kronologisk med salmebogen, og til
lægget følger bagefter. Fotografering er udeluk
ket. Han maa optrykke, og man kan ikke se, hvor
smukke de to tryk er hos Dietz.
Severinsen har ikke noget bedre grundlag for
sine studier end Bruuns tryk. Han har ikke set kil
derne. Han faar oplysninger hos Dietz om Hans

28

Meyers tryk, og da han gaar ud fra, at salmebo
gen maa være trykt i Malmo ligesom Messeem
bedet, kommer han til at regne med tre tryk i
det samme aar. Ved studiet af Malmøsalmebogen
1533 lægger han mærke til Christiem Pedersens
nye retskrivning og sproglige moderniseringer, og
ved en sammenligning ser han, at alle disse mo
derniseringer mangler i Tillæg 1536. Han maa
antage, at Dietz har trykt efter en kilde før 1533,
og han slutter sig til, at der maa være udkommet
en salmebog 1531, hvorfra Dietz har hentet sine
tekster. Da en saadan salmebog maa have inde
holdt meget mere, end der er nævnt i tillægget,
maa man slutte, at det kun er et brudstykke. Man
finder tillige, at det er daarligt ordnet, at ting,
der hører sammen, er adskilt, men der er dog
gamle tekster deri, som kaster nyt lys over visse
andre.
Da man nu er klar over, at Tillæg 1536 har en
dobbelt rolle, nemlig at reklamere for salget af et
restoplag af haandbogen 1529 og en anden bog
fra samme aar, samt virkelig at være et tillæg,
som med rettelser gør den store salmebog endnu
mere værdifuld, forstaar man, at der kan være
udkommet en ny udgave af salmebogen i 1534,
som Hans Thomissøn siger, og at stoffet i 1536
kan være kommet fra denne. Desuden røber Chri
stiern Pedersen, at folk ikke bryder sig om nye
oversættelser eller rettelser af indsungne og kend
te salmer, men da han alligevel ikke kan lade
være med at rette og modernisere, har man mu
ligvis ikke i Malmø villet bruge hans tekster.
Hans bog er et »uautoriseret« privattryk, som maa
staa for hans egen regning.
Malmøsalmebogens fremkomst 1533 kan godt
have motiveret ønsket om i 1534 at faa en ny ud
gave af salmebogen. Man havde jo adgang til de
samme kilder, som Chr. Pedersen havde haft.
Hans bog maatte i hvert fald minde om, at de
fandtes. Man kunde da ogsaa endelig tage noget
fra hans bog og stave det paa den gamle maade.
Og hvorfor skal man synge »af hiertens nød«,
naar man er vant til at synge »af dybsens nød«,
som da er godt nok.
løvrigt er M33 ikke særligt moderniseret. Der
er mange ord med en temmelig gammel stavemaade, og der er mange trykfejl. En del af de
fine initialer er daarligt trykt, nogle staar klart,
andre ikke. Der er mange inkonsekvenser, oc og
och, dw og du. Undertiden har man det indtryk,
at den dag havde Chr. Pedersen ikke selv været
i trykkeriet. Man har svært ved at læse de man
ge forkortelser. Hvad betyder »korne so«? Det
bliver først klart af sammenhængen: Den tid er
korne so før vør spaat. Til sammenligning kan
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man se skønheden og letlæseligheden hos Dietz.
Hvis man i Tillæg 1536 mangler orden og
sammenhæng, kan man tvivle om, at kravet der
til er rimeligt. Hvis man i en salmebog kun skal
udvælge og trykke de nye salmer, som staar mel
lem de ældre, er det tvivlsomt, om man finder
nogen orden og sammenhæng. Man kan let an
stille en prøve med indholdet af M33. Hvilken
sammenhæng og orden giver det at læse listen
over de salmer, der er angivet med begyndelses
linjer, naar man ikke ved, hvilke salmer, der
skjuler sig blandt de omgivende tal?
Vi er dermed rede til at se nærmere paa Til
læg 1536. Lad det straks være sagt, at den lille
bogs titel er uvederhæftig boghandlerreklame.
Alle salmerne i dette hæfte er tidligere trykt i
Malmøsalmebogen 1533. Der er oven i købet trykt
fire af salmerne i bogen af 1529, som tillægget
skulde supplere. Det er en lapsus, men det styr
ker i hvert fald ikke tilliden. Naar Dietz i slut
ningen af forordet omtaler »de sidste smaa sang
bøger«, hvori der er trykt salmer, kan man endnu
tvivle om hans studier og samlervirksomhed.
Man kan derimod ikke tvivle om hans dygtighed
til at aftrykke et bestemt forlæg. Det gik hurtigt
med at aftrykke Meyers bog.
Hvis salmebogen af 1534 ogsaa er trykt af
Meyer, maa den være redigeret i Malmø. Det
maa være der, man har udvalgt de nye salmer,
enten man saa har taget dem af »de smaa sang
bøger«, eller man har taget dem hos Chr. Pe
dersen og blot bestemt, at man skulde bruge den
gamle stavemaade og slette forandringerne.
Tillæggets indhold.
Salmernes begyndelseslinjer er noteret i den
rækkefølge, de har i tillægget. Da de alle tid
ligere er trykt i Malmøsalmebogen 1533, kan de
smaa noter om forfatterne findes i det tidligere
register og behøver ikke at gentages her, selv om
stavemaaden er anderledes (th for d, Y y eller y
for i osv.)
1 O Jesu boldt met megit woldt
2 Hielp Gudt huore stooer er menniskens sorge
oc nødt
3 Fraa mennisken haffuer ieg wendt myn hw
4 Esaia then Prophet monne thet saa gaa
5 Proser til Salue
Første Prose.
Jesu Christe Guds søn
Anden Prose.
Jesu thu æst wor trøst
Tredie Prose.
Jesu thu æst wor wey till Himmels
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Benaade oss euige Gudt
Beklage aff all myn synde
Christ laa y dødtzens wonde
Christus aff Gudt faders hierte fød
Eet lidit barn saa løsteligt
Tidligere optaget, nr.42
Een Jomffru fødde eth ham y dag
Gud ære thit naffn oc icke worth
Then som will een Christen hede
Tidligere optaget, Messeemb.26.
Gudt lodt røst aff skyen lyde
Hwo som will leffue Christelig
Tidligere optaget, nr.38
Herre Gud Fader stat oss by
Salig er then mand ther Gudt frychter
Salige ere alle y Guds fryet staa
Salue Jesu Christe wor frelsermand
Salue helsæl milde Jesu Christe
Ver glad oc fro all Christenhed
O Gud wor Fader tw som æst y Himmerig
Vy troo paa almectigest Gud
Vor Gudt hånd er saa fast een borg
Wi arme Adams børn alle
Naar Gudt faar løøst Syons fengsel
Nu glæder eder Adams børn alsammen
Vy saade oc graade y Babilon
Visdom oc raadt oc salighed
Then tydt er kommen som før wor spaal
O Herre Gudt mischunde teg
Tidligere optaget, nr.9
O Herre Gudt thet kommer nw vdt
Letania paa Danske
med tre kollekter
Herre Gud frels meg fra onde menniske
Alle Christne frøyde seg nw

Severinsen har ment, at dette tillæg kun er et
brudstykke. I en ny fællessalmebog 1531 maa
der have været mere med. Der mangler jo ogsaa
et register. Proseme til Salve staar i begyndelsen
for sig selv, adskilt fra Salve, som kommer langt
senere.
Niels Knud Andersen har grundigt gennemgaaet tillægget og kritikken af det. Han peger
paa, at der er mere mening i tillægget, end man
har villet indrømme. Det har aldrig været tan
ken, at dette tillæg skulde udkomme som et sær
ligt skrift. Det skulde kun udkomme som et til
læg til hans usolgte eksemplarer af hans bog fra
1529 og stilles foran med trykfejllisten for at mo
tivere. Derfor var et register ikke saa nødvendigt,
og den sidste salme slutter passende nederst paa
et blad.
At proserne nævnes før Salve, kan komme af,
at man har haft en anden tradition end Christiem

Pedersen. De har maaske oprindeligt hørt til
vekselsangen. Herom maa henvises til den ud
førlige argumentation side 77 ff. hos N.K.A. Det
lille uddrag af den jydske aftensang, som findes
hos Dietz, stammer maaske fra en anden tidesangsordning, og han bruger da heller ikke titlen
»den jydske aftensang«. Det hele er ikke saa plan
løst, som det kunde se ud til. Dubletsalmerne er
naturligvis en lapsus, men man faar en forklaring
paa, hvordan fejlen er fremkommet.
Der var en reform i gang med hensyn til ret
skrivningen i bogtrykkerierne. Christiem Peder
sen gik i spidsen, og Hans Tausen fulgte efter
omtrent samtidigt, Palladius i 1540erne. Men
privatpersoner og kancellier fortsatte med den
gamle retskrivning med de mange overflødige
bogstaver. Dietz er ikke med i reformen. Man
kan endda skønne, at udgaven i 1536, baade ind
ledningen med rettelserne og selve salmerne dels
er skrevet af samme haand, dels viser nogle træk,
der er ældre end salmebogen fra 1529. Dietz har
altsaa faaet en ny dansk medarbejder og har
næppe selv kunnet dansk. Den mand, som har
udformet hele manuskriptet, som skulde trykkes
i 1536 paa et tysk trykkeri, maa have været dan
sker, og da salmebøgerne hørte hjemme i Malmø,
er det rimeligt, at han ogsaa havde hjemme der.
Han har haft baade salmebogen fra 1529 med
Hans Meyers tryk, saa han kunde konstatere tryk
fejlene, og den nye salmebog fra 1534, hvorefter
han kunde finde de nye salmer. Trykfejlene er
maaske først blevet opdaget ved brugen af Meyers
bog; dem har han maaske længe været kendt
med. For at finde de nye salmer har han maattet sammenligne registrene. Derved slap han
forbi nr. 10, fordi den i det gamle register er
sammenfattet med nr.n. Han kunde ikke finde
!3 °8 >5) fordi de findes under bogstav T, »The
x.Guds bud«. At han ikke har kunnet finde nr.31
skyldes, at salmerne under O er ordnet som de
staar i salmebogen, men den er der da i det gam
le register.
Saa sendte han da sit manuskript med sin
sædvanlige skrivemaade til Ludwig Dietz, som
skulde trykke det i sit eget navn, hvad den dan
ske medarbejder ogsaa havde taget hensyn til.

HANS TAUSENS PSALMEBOG
Endnu en gang maa vi vende tilbage til Hans
Thomissøns korte tilbageblik over salmebogens
historie for at uddrage alt, hvad der ligger i hans
ord, naar vi nærmere overvejer dem. 1529 blev
den første danske salmebog (det er endnu ikke
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noget egennavn, nogen titel) forbedret af dem
(Claus Mortensen, Hans Spandemager) og Arvid
Pedersen »oc nogle Gudfryctige mend i Jylland«.
Vi kender godt navne paa jydske prædikanter,
som prædikede i forskellige jydske byer paa den
tid, men ved ikke noget om, hvad de gjorde med
salmerne. Det ved vi lidt om med hensyn til
Hans Tausen og Jørgen Jensen Sadolin, og det
kan være, at bemærkningen hentyder til dem og
den jydske aftensang, »foruden huess som er tilset
aff en oc anden saa tit som den bleff paa ny
igentryckt.« Dette sidste synes at være temmelig
svævende om baade forfattere og salmebogsop
tryk og betyder, at Hans Thomissøn ikke finder
det væsentligt. Med stor usikkerhed kan vi nok
gætte paa, at salmebogen maa optrykkes hvert
femte aar; 1529 og 1534 er bevidnet, derefter
1544 til første udgave af Hans Tausens og 1553
for den udgave, der skønnes at være den tredje;
tilbage bliver kun tidsrummet 1534-1544, hvori
der efter de andre afstande at dømme kun er
plads til en helt ukendt udgave fra ca. 1539. Men
lad dette være lige saa usikkert som Hans Tho
missøns udsagn er svævende.
Derefter bliver hans ord igen præcise: »Men i
det Aar 1529 bleffue danske Psalmer først siun
gen her i Kiøbenhaffn om høsten/ aff Mester
Hans Taussen/ salige ihukommelse/ som kom da
hid fra Viborg/ oc her saa vel som der predickede
dristelig Jesu Christi klare Euangelium met stor
fruct/ Gud være loffuit/ som endnu paakiender.
Oc loed hånd den danske Psalmebog vdprentis
forbedrit/ i det Aar 1544.«
Her er der noget, som kunde tyde paa, at »den
danske Psalmebog« betragtes som et egennavn,
selv om det endnu ikke er nogen titel. Udtrykket
her maa betyde, at der maa være en salmebog
som dels stammer fra den første, dels hævder sig
som den førende, hvis der kan være tale om et
flertal. Desværre har vi ikke denne salmebog. Vi
har heller ikke den næste, som eventuelt kunde
være udkommet 1549. Men vi har en salmebog
som er udkommet 1553, som ganske vist ikke kal
des den danske salmebog og heller ikke synes at
være udgivet af Hans Tausen. Den synes at være
et boghandlerforetagende ligesom Christiern Pe
dersens, og ligesom denne slutter den med en
kolofon:
Prentet i Københaffn hoss Hans
Vingaard/ Aar effter Gudz
Byrd M. D. Liii.
I aaret 1528 blev denne Hans Vingaard ind
kaldt af reformatorerne i Viborg, fordi de haardt
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trængte til en bogtrykker, som kunde trykke og
udbrede deres propagandaskrifter. Han var el
lers fra Stuttgart, og hvorledes de er kommet i
forbindelse med ham vides ikke. Han har altsaa
i et aars tid arbejdet sammen med Hans Tausen.
Tre aar senere flyttede han til København med
sit trykkeri, og 1536 købte han af Christiem Pe
dersen dennes meget smukke trykkerimateriale
og formentlig de derpaa trykte boghandlerartik
ler. Saaledes udrustet kunde han 1537 trykke
universitetets første lektionskatalog og han fik
fast arbejde hos Peder Palladius. Naar centret nu
var flyttet fra Malmø til København, og naar
han nu stod som arvtager efter Christiern Peder
sen, og naar han (formentlig?) var den, der først
havde trykt den jydske aftensang, hvad var saa
rimeligere end, at han vilde udgive den nye sal
mebog og dertil bad Hans Tausen om at overtage
redaktionen. Der er dog noget i den sidste be
mærkning hos Hans Thomissøn, som tyder paa, at
det var Hans Tausen, som tog initiativet, men i
saa fald var Hans Vingaard den naturlige for
lægger og bogtrykker.
Selv om vi nu ved, at Hans Tausen har for
bedret den danske salmebog 1544, og selv om vi
ved, at Hans Vingaard og Hans Tausen har haft
meget med hinanden at gøre, er der jo endnu et
skridt, inden vi antager, at en bog der udkommer
*553 °g ikke bærer Hans Tausens navn, skulde
være den bog, han forbedrede i 1544. Det er hel
ler ikke overbevisende, at vi finder en eller anden
salme, som vi mener, at Hans Tausen har digtet.
Hvis vi derimod gang paa gang finder hans maade
at digte paa, hvis vi finder, at f. eks. »Salve« og
den jydske aftensang, som vi har mødt i andre
forbindelser, her har faaet en overbevisende form,
og hvis vi blad for blad i bogen finder hans ord
nende haand, ender det med, at vi tror, at det er
den bog, han har forbedret. Og naar vi blader
bogen igennem og finder to afsnit tilsidst, der
baade er forskellige fra hinanden og fra det tid
ligere i bogen, bliver vi klar over, at her er Hans
Tausens bog og to senere tilføjede tillæg, det
sidste altsaa fra 1553. I hvert fald drister vi os
til at begynde læsningen af bogen i den tro. Tit
len er indfattet i en rektangulær ramme. Midt
paa det øverste rammestykke har vi det danske
skjold med tre løver. Paa hver side af det sidder
en mand og holder vagt; er det den gamle Saxo
til venstre og en yngre teologisk magister til høj
re? Under det nederste rammestykke ser man
det svenske vaaben med de tre kroner og det nor
ske med løven, og mellem dem sidder en gam
mel kæmpe og støtter skjoldene. Teksten inden
for rammen lyder saaledes:
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De næste 19 blade udfyldes af kalenderen med
mange forklaringer baade før og efter maanedsbladene. Paa hvert maanedsblad findes et læge
raad for denne maaned, de samme raad som hos
Christiem Pedersen. Men derefter følger et vers,
som lægges i denne særlige maaneds mund. Januarius siger
At æde oc dricke oc gøre sig glad
Vdi vermme oc met løst det er mit raad.
Lad icke aarer/ ey smør dine been
Om du vilt leffue for vden meen
Men lemmer at hugge oc huss at bygge
Loffuer ieg dig met alle trygge.
Efter kalenderen følger forordet. Det er det
samme, som Christiem Pedersen skrev i 1533.
Der er kun meget ubetydelige ændringer og mo
derniseringer, f. eks. er »forme tid« blevet »for
dum tid« og »nogen stor velgerning« er blevet til
»nogen velgerning«. Kun en forandring er paafal
dende. Christiern Pedersen skriver »oss«, men
her er det ændret til »voss«. I salmerne er det
naturligvis sjældent sket, men i »Den signede
Dag er voss beted« løber juleglæden af med ham,
og i en af antifonerne i den jydske aftensang er
det samme »voss« sluppet igennem. Vi har tid
ligere af stilistiske grunde citeret et stykke af
denne fortale, men her følger det hele.
Fortalen til leser en
Det er tilbørligt och Gud tacknemmeligt at
alle christne siunge oc læse aandelige Psalmer oc
Lofsang hannem til loff och ære Som Propheterne Konger Viduer och andre Gudfryctige menni
ske giorde i fordum tid Naar han beuisde dem
nogen velgerning Saa giorde oc Israels Bøm Gud
stort loff oc ære der han frelste dem aff den
Egyptiske oc Pharaonis mact oc treldom som der
staar Exo.xv/ Desligest loffuede oc Kong Dauid
Gud met Psalmer oc Harpeleg/ for den store
Naade oc seyer som han gaff hannem Der om
staar och Judicum v. Deute. xxx. i Regum ii,
Esa.xii xvi xviii Ixvi och andre flere steder Efterdi
at vore forfædre vaare Gud saa tacknemmelige i
det gamle Testamente for sine velgerninger huor
megit mere bør voss Christne da at tacke oc loffue
hannem met Psalmer oc Lofsang baade aff hu
oc hierte/ for sin store naade oc miskundhed
som han haffuer giort voss I det han haffuer
frelst voss aff Dieffuelens mact Oc Syndens trel
dom/ och aff den store vildfarelse som wi vaare
før vdi/ Oc vnt voss at wi mue nu høre hans
egne ord oc Euangelium S. Pouil screff oc der om
i det Ny Testamente i Corintior xiiii Oc til de

Celloser iii ca. siger han Lærer oc paaminder
huer andre inbyrdis met psalmer oc Lofsange/
oc aandelige viser met naade/ Oc siunger Herren
loff i eders hierter met tacksigelse/ Oc alt det i
gøre met ord eller Gerninger/ Det gører i vor
herris Jesu Christi naffn/ oc tacke Gud Fader
ved hannem/ Han bruger oc møxen de samme
ord til de Ephe.v. Luce i. finder du oc huor
merckelig Jomfru Maria loffuede Herren met sin
Lofsang Magnificat Der staar oc Zacharie spaadom och Lofsang Och Simeonis tacksigelse Der
fore skulle oc alle Christne siunge Psalmer oc
Lofsange oc tacke oc loffue Gud almectiste met
dem for sine mange velgerninger/ Oc ære her nu
mange sammen sette aff dem/ och stadfeste met
den hellige scrifft paa det at Guds Ord oc Euan
gelium/ maa der met fordis oc fremmis oss alle
til vor Siælis husualelse Oc at løsactige slemme
Bole viser som ere en aarsage til megen Synd
mue affleggis/ Oc at vnge Folck och Børn/ mue
nu i den sted vennis til at lære Psalmer oc Aan
delige Viser som ere en begyndelse til all ære oc
Hellighed At de icke all eniste siunge dem uduertis met Munden/ Men ocsaa induertis met
Hiertet/ Saa at Christus maa all ene være vor
Lofsang/ Som S.Pouel siger ii. Corr.vii.Ca. Oc
ath wi skulle inted andet
vide ath siunge eller tale vden all eniste Jesum
Christum vor Frelsere/ Det vnde voss alle
Gud Fader aff sin Naade
AMEN.
Indhold og bemærkninger
Her er gjort et alvorligt forsøg paa at ordne
salmerne efter kirkeaaret, men traditionen tro be
gynder en dansk salmebog med »I Jesu naffn be
gynde wi«, som allerede var med i Das Achtliederbuch. Her skal den altsaa tjene som ad
ventssalme. Med to nye kommer tallet op paa 3.
»O Stierners skabere i Hiemmelske huss«.
»Den Hymne Ambrosii Conditor alme side
rum/ Met de samme Noder som hun Siungis
met«, staar der over salmen. Noder betyder her
kun melodi. Der er kun faa nodetryk i bogen.
Salmen er »ambrosiansk«, se IV,s.422 ff.
»O Hellige skaber oc Fader kær«. Anderledes
fordansket. Begge er nye i salmebøgerne. Her no
terer vi det særlige træk hos Tausen, at han saa
vidt muligt tager dubletsalmer med. Det lille ad
vents-afsnit slutter med følgende henvisning:
»Collecten finder du blant Søndagemis Collecter/ som læsis i de fire Søndage i Aduent«. Den
ne henvisning til alle kollekter til søndage og hel
ligdage, som ogsaa senere gentages, viser at disse
kollekter fra begyndelsen har hørt med til salme-
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bogen, skønt deres overskrift blad 121 har aarstallet 1553.
Jul og Kyndelmisse. 15 salmer, hvoraf de fleste
tidligere har været optaget i salmebøgerne. Nye
er kun:
»Grates nunc omnes« paa latin og dansk, se
tidligere: Nv lader oss alle tacke Gud.
»Dies est leticie« paa latin.
»Den signede Dag er voss beted«, gammel over
sættelse. Midt i dette afsnit med julesalmer har
Hans Tausen indskudt den bemærkning: »Disse
gamle Sange haffue wi antegnet At huer maa see,
at der haffuer verit fromme Christne mit vdi den
blindhed oc vildfarilse som wi vore vdi Och haff
ue dog verit opholdne vid Guds naade vdi Christi
sande bekendelse«. Den samme bemærkning bli
ver senere gentaget af Hans Thomissøn, som alt
saa har lært det af sin mester. Og det hører med
til en karakteristik af Hans Tausen, der var en af
de skarpeste blandt reformatorerne, og havde
syslet saa meget med de gamle salmer for stadig
at gøre dem brugbare, at han ikke glemmer, at
der ogsaa var sand kristendom i den katolske tid.
Efter »Den signede dag er voss beted« følger
»O Jesu Christ som Mandom tog«, som ikke er
ny, men det maa være blevet klart, at man ikke
kendte melodien, og derfor er der tilføjet et me
get fint og tydeligt nodetryk med noder over hver
stavelse. Ogsaa ved den næste salme »Her Christ
Gud Faders enbome Søn« er der tilføjet noder,
men meget tæt skrevne paa en enkelt nodelinje
over første vers. I de fire-fem andre tilfælde, hvor
der findes noder i bogen, er de noteret paa denne
primitive maade.
Ogsaa i dette afsnit er der dubletsalmer, men i
dette tilfælde staar de ikke ved siden af hinan
den. Som den fjerde findes »Loffuit være du Jesu
Christ« og først som den ellevte kommer »Wi
loffue dig alle Jesu Christ«.
Afsnittet slutter med Simeons lovsang »Met
glæde oc fred«, hvortil der er primitive noder, og
derefter en prosagengivelse »Forlad nu din Suend
o Herre«.
Til fasten kommer først tre nye salmer. »Se
velsigner nu den Herre Gud« bestaar af rimede
linjepar, som Hans Tausen saa ofte bruger, men
der er ellers ikke noget vidnesbyrd om, at det
skulde være hans. Saa følger to oversættelser af
»Christe, qui lux es et dies«. Den første er dansk
af ældre dato, »Christe du est baade Liuss oc
Dag«, se nærmere BH I,s.XIV. Den anden,
»Christe du est dag/ Liuss oc salighed«, er over
sat efter Wolfg. Meusslins »Christe, der du bist
Tag und Licht«, altsaa igen dubletter. Dette gen
tager sig med de to næste »Men wi leffue paa
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Jorden her«, Claus Mortensens oversættelse, og
»Wi som leffue paa iorden her«, som er oversat
efter Olaus Petri og til dansk maaske af Hans
Tausen.
Saa staar der: Nu begyndis Salue. Deri er der
heller ikke noget nyt. Først kommer »Salue/ Jesu
Christe vor Frelsermand«, derefter en anden sal
ve »Salue/ hælsel mildeste Jesu Christe«, derefter
de tre proser til Salve, men her mangler den ind
ledende vekselsang mellem vers af »Vi arme
Adams børn alle« og »Nw bede wi den Helligaand«. Den er her henlagt til pinse.
Fastetidens salmer slutter med »Lamentationes
som lessis effter Kære-Søndag«: »O Daatter Jeru
salem huor skal ieg holde dig fore«, begynder den
første klage. Det er seks stykker af Begrædelser
nes Bog, 2,13. 3,22-24. 2,14. 3,40-42. 4,22. 3,1921. Denne Kære-Søndag har siden skiftet navn til
Mariæ Bebudelsesdag.
Paaske
Disse afsnit, Advent, Jul, Faste, Paaske osv. er
ikke markeret i salmebogen, men salmerne glider
over i hinanden i den nævnte orden, og blot for
tydeligheds skyld er inddelingen noteret her.
»Det hellige Kaars vor Herre selff bar« er ny
og kaldes her »Den menige Almues sang«, og
Hans Thomissøn tilføjer, at den er forbedret af
magister Morten Hegelund, se I,s.2o6.
»Engelen indgangen til Jomfru Marie« er ny.
Det er en betydningsfuld salme af Jørgen Jensen
Sadolin, som i de første 9 vers gennemgaar den
gamle bibelhistorie frem til Moses. De følgende
vers faar særlige overskrifter: De X Guds Budord
v.10-13, Pater noster v.14, Credo v.15, Daab oc
Sacrament v.16. Den gik videre til Th., og i de
derefter følgende hundrede aar blev den stadigt
optaget i boghandlersalmebøgeme, ofte kun med
de sidste syv vers samlede eller delt: Budene, Fa
dervor, Træn og Daaben.
»Christus som for oss hid til Jorderig kom« er
et rimet men ikke strofisk introitus til paasken
med melodi som Cum Rex glorie. Derefter føl
ger paaskekyriet og et graduale med de noder
som Sedit Angelus, nemlig
»Guds Engel klar oc huid«, rimet men ustrofisk, efterfulgt af den tidligere kendte »Guds En
gel sider hoss Graffuen« og sekvensen »Christus
Jesus for oss Offrid« med verset »Christ stod op
af døde« og en anden Victime Pascali laudes »Nv
ville wi Christne siunge oc loffue vort Paaske
Lam«. Som kommunionssalme følger »Christ laa
i Dødzens vonde«, og festen slutter med, at kor
og menighed synger vekselsang »Ærens Konning«
og »O Fader vdi Hiemmelen«. Her har vi igen et
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karakteristisk træk hos Hans Tausen, at det er
ham en fryd at sammensætte en liturgisk rig fest
gudstjeneste.
Paaskeafsnittet slutter med et par andre paaskesalmer og en til »vor Herris Hiemmelfærd«.
Pinse
Paa pinsedag begynder man med »Kom Helligaand o herre Gud« og derefter kommer som vek
selsang sekvensen »Vi arme Adams Bøm alle«,
hvoraf hvert vers følges af et vers af »Nu bede wi
den Helligaandt/ alt om den Christelige tro oc
ræt forstaand«. Men derefter gentages den sam
me »Nu bede vi« med den oplysning, at den altid
synges i menigheden før prædiken. Saa følger den
samme anderledes fordansket (»udi den ret tro
at wi mue stande«), til lidt afveksling »Kom Gud
skabere o Helligaand« og saa igen »Nv bede wi«
med fortsættelsen i lin.3 »At wi Gud elske kun
de«. Til hellig Trefoldigheds Søndag noteres
»Gud Fader bliff du nu met os« og en variant af
den samme »Herre Gud Fader stat oss by«, som
er kendt fra M33, se 11,5.104. Afsnittet slutter
med Nu fryde sig hver kristen mand, men i an
ledning af trinitatis har man valgt den dertil mest
passende begyndelse »Gud Fader Søn och Hellig
aand«.
Efter Trinitatis
Til tiden efter Trinitatis er der henlagt 26 sal
mer, hvoraf langt de fleste er gendigtede Davidspsalmer, som tidligere har været optaget og er
hentet fra flere sider. En del af dem er tolinjede
vers, hvori der er rim, naar det let lader sig gøre.
Blandt de mange er der fire nye.
»Vel den Mand der vandrer ey«, som har en
mærkelig melodiangivelse: Dixit insipiens eller
Apolio lacht. Det er en gendigtning af Ps.i af
Andreas Knopken 1526, Wohl dem, de nicht
recht wandren werth, syvlinjede strofer med rim.
Nye er ogsaa to af Christiem Pedersens psalmeoversættelser paa prosa:
»Kommer wi ville lofue Herren. Ps.90«.
»O Gud giff act paa at frelsse mig. Ps.70«.
»O Herre frels mig oc døm min sag«. Ps.43
gendigtet af Hans Sachs »Richt mich Herr und
fiihr mir mein Sach«.
Med denne lange række af ret kendte salmer,
mest davidiske, slutter Hans Tausen hensynet til
kirkeaaret.
Den jydske aftensang
Her effter følger den Afftensang Som i Jullend
siungis. (Jullend er jydsk dialekt i modsætning til
Christiem Pedersens kunstige Judland, jydernes
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land). Her har den selvstændige Hans Tausen
søgt at skabe en dansk aftensang uden at skele til
tyske forbilleder. Dertil bruger han de bibelske
salmer. De to sidstnævnte nye salmer af A.Knop
ken og Hans Sachs har syv linjer i hver strofe, og
det er blevet en gængs salmeform til vore dage.
Men Hans Tausen har til forbillede folkevisever
set paa to linjer, og da han tillige var hebraisk
kyndig har han fundet, at den parallelisme, som
er gængs i hebraisk poesi, passede som haand i
handske til det danske linjepar.
Saa begynder han med et kort dansk kyrie og
indleder med Ps.94 *0 Herre Gud som bør ath
heffne«, hvori de ugudeliges overmod skildres, og
Ps.118 »Loffuer Gud ath han er saa god«, hvori
fortrøstningen vokser. Saa kommer han til hoved
sagen. Luther skrev en bog om kirkens babyloni
ske fangenskab; her er ogsaa Hans Tausens bibel
ske forbillede. Hovedsalmeme derom faar en for
tolkende antifone efter sig. Ps.137 »Vi sade oc
graade i Babilon« bestaar ikke blot af linjepar,
men nu kommer rimene til, og antifonen »Gud
Fader i Hiemmelen skabere min« følger efter.
Ps.115 (trykfejl Cxx) »Gvd ære dit naffn oc icke
vort« med rim og antifone »Den tid er kommen
som før vaar spaat«. Ps.126 »Naar Gud fonger
løst Sions fengsel« med rim og antifone »Viisdom
oc raad och salighed«. Dermed er hovedtemaet
behandlet, og slutningen begynder med en gen
givelse af Fadervor, hvor man bemærker udlæg
ningen af den fjerde bøn, nemlig at det daglige
brød for sjælen bestaar i den rene lære. Saa slut
ter det, som aftensangen plejer, med Magnificat,
der faar en antifone efter sig, der som de andre
er fuld af tankerigdom og rim, »Nv glæder eder
Adams Børn alle sammen«. Tilsidst en kraftig
kollektbøn.
Blandede salmer
I den jydske aftensang var der ikke nogen sal
me, som ikke tidligere var nævnt, men inden
Hans Tausen slutter med en gennemgang af Mes
seembedet, vil han opregne endnu en lang række
salmer, hvoraf flere er nye, 34 ialt.
»Hvi storme och fnysse de Hedninge saa« Ps.2.
»Loffuer Herren Hedninge alle« Ps.116. Rim.
»Mit hierte opgaff ith lystigt ord« Ps.45. Som
er en ret Brøllups vise om Christo och hans
Aandelige Brud.
»Verdens veide/ met sit Belde«. Regnum mundi vnder sine egne Noder/ Som er ith Responsorium Eructauit (den foregaaende).
»O Herre Gud i Hiemmerig/ huo skal bo i din
Leyre«. Ps.15.
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»En viiss tale er denne her«. Sancte Pouils Lof
sang for sin omuendelse/ i.Timo.Primo. Vn
der Rosine Noder/ eller An dyr kan ick nict.
Disse 6 salmer, som indleder rækken, følger
lige efter hinanden, derefter følger nogle tidligere
kendte, først tre julesalmer, senere andre. Ved
»Hielp Gud huor stor er Menniskens sorg och
nød« er der anført to nodelinjer.
»Nv lader oss tacke oc lofue«.
En Christelig vise oc diet. Ikke en salme, men
en vise om reformationen. Se BH nr. 215.
Noget længere fremme, blad 8gv, møder vi
»Capitan Herre Gud Fader min«, som tidligere
er omtalt, og der er flere gange henvist til dens
melodi, men her kommer endelig melodien, op
ført paa tre noderækker. Efter at have hilst paa
Kong Fredericks vise, følger »O Gud wi loffue
dig« og derefter den samme sang anderledes for
dansked og Pater noster nylige fordansket og fle
re andre om Fadervor, hvorefter der følger en
række salmer om de 10 bud, litaniet og »Forlæ
oss met fred naadelige« og til slut Benedictus.
Messeembedet
Her effter følger det hellige Euangeliske Messe
embede/ met nogre skøne formaninger til Folckit/
Paa det ny Corrigeret oc forbedret.
M. D. Liii
Intet steds er der saa mange dubletsalmer som
i Messeembedet. Det er selvfølgelig ikke menin
gen, at man i den samme gudstjeneste skal synge
den samme salme flere gange. Her har Hans
Tausen samlet alt det op af varianter, som han
har kunnet finde, for at give mulighed for at skif
te med stoffet. En undtagelse er dog allerede den
første »Af dybsens nød raaber ieg til dig«. Men
man faar alle de tre kyrier. Af Gloria er der tre
former til valg, »Gloria/ ære oc priiss vere Gud
i det høyeste«, »Al eniste Gud i Hiemmerige« og
»Al ene Gud i det høyste vere ære«. Derefter
kommer Halleluja »Gladelig ville wi Alleluia
siunge«, hvorefter Hans Tausen benytter lejlighe
den til at repetere de brugelige sekvenser, her i
forkortet form latin og dansk:
Jul til Kyndelmisse, Grates nunc, Nu lader os
alle takke. Kyndelmisse til faste, Nunc dimittis,
Med glæde og fred. Hele fasten, De profundis,
Af dybsens nød.
I Dimmel uge, Det hellige kors vor Herre selv
bar. Fra Paaske til Himmelfart, Victime, Christus
Jesus for os ofret, med Krist stod op af døde mel
lem hvert tredje vers, eller ved hvert vers efter

Marie Magdalenes svar, som en ung person skal
synge.
Fra Vor Herris Hiemmelferd til Pingetzdag/ Fe
stum nunc celebre/ met dette hendis ene verss
paa Danske som her efterfølger (det har altsaa
ikke været nævnt før):
»Den ypperste høytid och store Aandelige glæde«.
Severinsen spørger om dette ikke er et middel
alderligt dansk vers ligesom Krist stod op af dø
de? Verset skal i det paagældende tidsrum ogsaa
synges ved aftensangen mellem hvert et til to vers
i hymnen.
Fra pinse og hver søndag derefter skal synges »Nu
bede wi den Helligaand«.
Paa andre helgen-dage maa synges denne del
af Ave preclara, »Benaade oss euig Gud/ som ha
ver alle Helgen naade teed«. Saa kan man i ste
det for »alle Helgen« sætte S.Peder, S.Pouil et
cete.
Vi vender tilbage til de følgende kendte sal
mer. »Wi tro alle sammen paa en Gud/ Hiemmels skabere oc iordens«, som jo skulde være vel
kendt, men man har nok haft nogle noder ved
haanden, som man kunde sætte over den. Den
kaldes Credo. »Wi Tro paa almectigste Gud« kal
des det danske Patrem. »Vi Tro allesammen paa
en Gud, som Hiemmel och Jord och alting skob«
kaldes Credo Anderledes og er Hans Tausens, se
nærmere V,s.i44 f. Efter de mange prosastykker
kommer Sanctus, som findes i fire former: »Hel
lig/ Hellig/ Hellig« paa prosa. Paa højhellige da
ge bruges Luthers
»Det hende sig Esaie Prophet«,
som synges af to unge personer. Den samme met
en anden Danske »Esaias den Prophete monne
det saa gaa« og endelig »Hellig er Gud Fader«.
Efter indvielsen Agnus paa prosa og »O Guds
lam wskyldig«. »Jesus Christus er vaar salighed«
og »Gvd vere loffuit oc benedidet«.
Aarets kollekter
»Her effter følger alle Søndagers oc Høytiders
retskaffne Collecter oc bøner/ Som læsis i den
hellige Kircke det gantske Aar om kring/ Met
mange andre flere atskillige deylige Bøner. M. D.
Liii.«
Vi møder her for anden gang aarstallet 1553.
Men som det tidligere er bemærket, møder vi
flere steder mellem salmerne en henvisning til
disse kollekter, og man kan ikke tænke sig, at dis
se let oversete henvisninger kan være indføjet se
nere. Aarstallet her maa betegne nye ændringer
eller tilføjelser. Samme aarstal før gennemgangen
af Messeembedet maa betyde noget lignende for
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dette afsnits vedkommende, f. eks. kan man ikke
tænke sig, at det i den forbedrede udgave 1544
havde været udeladt.
I det foregaaende afsnit om Messeembedet
blev det bemærket, at man paa de særlige helgen
dage kunde indsætte det paagældende helgen
navn i stedet for ordene »alle Helgen« i salmen
»Benaade os euig Gud«. Men i slutningen af nær
værende række kollekter og bønner er der særlige
bønner til mange helgendage, som aabenbart sta
dig fejres eller mindes, Johannes Døber, Peder,
Laurentius, Bartholomæus, ærkeenglen Michaels
dag, Paulus omvendelses dag. De er naturligvis
»reformerede« men der er dog minder om ved
kommende helgens lidelser og oplevelser. Selv
følgelig skal der være maade med helgendyrkel
sen. Der nævnes en del navne tilsidst: S.Andris,
S.Mattis, S.Jacobo, S.Philippo oc Jacobo, S.Matheo, S.Simone et Juda og andre. Hvis kollekter
ne til disses helligdage ikke er »aldeles rette« i
messebogen, saa skal man læse bønnen for alle
helgen og blot indføje navnet.
Formentlig slutter salmebogen 1544 med føl
gende bøn om fred og beskærmelse.
»Benaade oss o Herre Gud/
met fred i vore dage/
lad oss met ro leffue effter dit bud/
vendt fra oss Orloffs plauue/
thi du est vor beskermere all ene.«
Der er ikke markeret nogen slutning af den tid
ligere bog, og der er ikke noget større ophold i
teksten eller en overskrift, som antyder, at det
følgende er et senere tillæg. Der er kun en linje
oversprunget, inden de sædvanlige typer fortsæt
ter:
»Disse Aandelige viser och Lofsange som her eff
ter følge/ vore aldri Prentede i Danmarck tilfornne.« Kun disse faa ord, der paa ingen maade
antyder, at der kommer noget nyt efter nogle aars
forløb, overbeviser os om, at et tillæg begynder
her. Det er mærkeligt, at ordene begynder langt
nede paa en side lige efter det foran citerede
vers.
Første tillæg
Det første blad i dette tillæg maa være blevet
trykt om. Øverst paa første side staar slutningen
af det foregaaende afsnit om bøn paa helgenda
gene. Derefter følger det citerede fredsvers og
blot med en linjes afstand bekendtgørelsen om, at
de følgende sange aldrig før har været trykt i
Danmark, og atter med en linjes afstand kommer
overskriften til den første salme, hvis tekst begyn
der paa bagsiden af bladet cxxxix. Det er
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Jeg raaber til dig o Herre Christ.
J.Agricola 1529.
Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ.
Dig tacker jeg kære Herre.
Kohlross 1535. Ich dank dir, lieber Herre.
Nu nylige fordansket aff Johanne Trugelli.
Velsignere/ Ja det skal Herren gøre.
Benedicite af Petri Ryani Borchsmidt.
Lader oss nu alle/ vor kære Fader tacke.
Gratias/ vnder de samme Noder.
O Gud din godhed tacke wi.
It andet Gratias. Efter Nic.Boie 1541.
O Gott, wy danken diner Gilde.
Vden Herren opholder vort huss och gaard.
Ps.i27. Efter Burckart Waldis 1527.
Wo Gott nit selbs das Haus aufricht.
Se 1,397.
O Gud wi tacke och loffue dig.
Et Gratias ath siunge effter maaltid.
C.S.S. Efter Nic. Boie 1541.
O Gott, wy danken diner Gilde.
Hielp Gud ath ieg nu kunde.
H.Miiller 1524. Hilf Gott, dass mir gelinge.
Nu nylige fordansket.
Jesus paa kaarsset stod.
Joh.Boschenstein 1515.
Da Jesus auf dem Kreutze stund.
Af Adams fald er plat forderffd.
Lazarus Spengler 1524. Se 1,5.397 °g
V,s.340.
Durch Adams Fail ist ganz verderbt.
Ith gaat beraad vel betenckt mod.
Vistnok svensk, siger Severinsen.
»Her effter følger nogle deylige oc trøstelige
Bøner/ Aff huilcke ith Menniske maa opueckis at
ihukomme Guds store naade och barmhiertighed«.
Med blot en linjes mellemrum kommer denne
overskrift lige efter den sidstnævnte salme. Bety
der dette, som det er sket tidligere, at her begyn
der et nyt tillæg, eller hører de følgende bønner
sammen med det første tillæg som en afslutning,
der svarer til, at kollekterne hørte sammen med
den foregaaende salmebog fra 1544? Vi vælger
med nogen usikkerhed, at bønnerne er afslutnin
gen paa første tillæg.
Dette maa antagelig være trykt i fyrrerne, maa
ske ca. 1548-49, idet vi stadig regner med, at en
salmebog trænger til optryk eller fornyelse hvert
femte aar. Det næste tillæg maa være noget yng
re, som det maaske bekræftes af nogle af salmer
ne, som maa stamme fra tiden efter 1550.
Det gælder sikkert begge tillæg, at de er sam
lede af Hans Vingaard. Nogle af overskrifterne til
salmer i første tillæg har en saadan reklameform,
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at de ser ud som særtryk. I det næste tillæg er
nogle salmer signerede med Hans Tausens navn,
som tyder paa, at denne har sendt nyligt digtede
ting til bogtrykkeren. Bønnerne slutter med Ps.i2
og 13, og uden overskrift, blot med en linjes af
stand begynder salmerne i andet tillæg.
Andet tillæg
Fader vor vdi Hiemmerig/
som bad oss leffue broderlig.
Luther 1539. Vater unser im Himmelreich.
Gvd Fader vdi Hiemmerig.
En Letanie paa Danske met de noder Fader
vor vdi Hiemmerig. Efter Johan Freder 1545.
Gott Vater in dem Himmelreich.
Ith Barn er fød i Bethlehem.
Oversættelse af Puer natus, se 1,5.357
Uden
Halleluja sættes versene sammen to og to, saa
der bliver fire og et halvt vers, og midt i det
femte begynder næste salme.
Fra Hiemmelen kom den Engele skar.
Luther 1543. Von Himel kam der Engel schar.
Den danske oversættelse er sat sammen med
»Et barn er født i Bethlehem«, se ovenfor, og
begynder midt i femte vers, saa hvert af de
følgende vers maa deles paa midten, og to slut
ningslinjer er tildigtede. Se 1,5.416 ff.
O Almectig euige Gud.
En Christen Lofsang ath bekende sin Synds
wselhed met/ oc hielp aff Gud ath begere. N.E.
BH nr.214 siger, at N.E. maaske betyder Niels
Esbernsøn (Palladius).
Nv lader oss hans Legomme begraffue.
Michael Weisse 1531. Nu last vns den leib begraben. Overskriften her siger, at hvis den dø
de er en kvinde, skal man synge »hun« og
»hendes« i stedet for »han« og »hans«. Se
II,s. 120 ff.
Herren hør dig Bøn i din modgangs tid.
Hans Thomissøn henviser til Ps.20 og siger,
at det er undersaatters bøn for konge og øvrig
hed, daterer den til 1537, og i næste udgave af
salmebogen tilføjer han, at forfatteren er Her
Hans Spandmager.
Af Engle Chor hid kommer ieg.
En Børnnesang om Julenat af Mart.Lut. for
dansket aff Hans Taussen. Se 1,5.409 f.
Jeg tacker Herren aff gantske hierte.
Ps. 111, at siunge naar mand annammer Sacramentet/ fordansket aff M. Hans Taussen. Ryt
misk prosa.
Nv begynde wi at quæde.
En vise om de to Christne martyrer/ som i
Brussel bleffue brende aff de Sophister vdi
Løuen/ Aar M.D.xxiii. Mort.Luther/ fordansket
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af M. Hans Taussen. (Ein neues Lied wir heben an 1523).
Forgeffuis er alt arbeyde och kaast.
Ps.127. Lazarus Spengler(?). Tilskrevet Luther,
fordi salmen fremkom i en bog af Luther. Vergebens ist all muh vnd kost. Fordansket aff M.
Hans Taussen.
Jeg vil siunge Herren/ thi han haffuer hederlige
handlet. Prosa. Moses oc Israels Børn siunge
Herren denne effterfylgende sang/ der han
hialp dæm aff Egyptemis haand, som screffuit
staar i Moses anden bog Exo.xv.Ca. fordansket
aff M.Hans Taussen.
Giffuer act her paa i Hiemle.
Moses talde alle ord i denne effterfylgendes
Sang/ for ørerne paa den hele Israels menig
hed/ som screffuit staar i Moses femte bog cap.
xxxii. fordansket aff M.Hans Taussen.
Maaske kan de to sidste salmer hjælpe os til en
nærmere datering. Severinsen siger, at den sidste,
Hans Tausens gengivelse af Mose sang, kan være
blevet til i begyndelsen af 1552, da den blev for
ordnet til tekst for tre bededage. Hans Tausen
havde i 1535 oversat de fem Mosebøger, og det
havde ligget nær for ham at bruge denne tekst.
Men nu var Christian den Tredies bibel blevet
autoriseret, i hovedsagen med Christiem Peder
sens tekst, og derved maatte Hans Tausen i det
mindste være nødt til at rette paa sin egen. Da
de fleste rettelser stammer fra den autoriserede,
kan man slutte, at de to sidste salmer maa være
blevet til efter 1550, altsaa maaske i anledning af
bededagen, og saa kan han have brugt sin rettede
tekst i sit stift og derefter ladet den gaa i salme
bogen. Det lyder lidt usikkert.
Da nu ikke blot disse to bibeltekster, men i det
hele de seks sidste salmer her paa listen med be
stemthed er tilskrevet Hans Tausen, endda med
et høfligt foranskrevet »M.«, ligger yderligere den
slutning nær, at Hans Vingaard med henblik paa
den nye udgave af salmebogen har henvendt sig
til Hans Tausen og spurgt, om han havde nye
salmer, som kunde tages med, hvorefter Hans
Tausen har sendt — i det mindste - de seks sid
ste. Man kan ogsaa tiltro Hans Tausen det mod
at sammenskrive to salmer til én, naar halvdelen
var Luthers.
Bogen slutter med et tillæg, for saa vidt det
tredje, med 15 latinske sange, hvoraf de tre er
digtet af Herman Bonn, se VI,s.72 f., og forsynet
med hans navn, mens de øvrige er ældre og ano
nyme. Det giver Severinsen lejlighed til at notere,
at Bonns salmer findes trykt 1542, hvorfor man
kan overveje, om dette latinske tillæg maaske
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kunde have været med i Hans Tausens salmebog
1544. Han mener dog, at pladsen i bogen, efter
de tidligere tilføjelser, tyder paa, at de latinske
salmer er en senere tilføjelse i bogen.
Nu sker der det mærkelige, at bogens historie
fortsættes i Liibeck. Allerede 1555 begyndte bog
handler Jørgen Richolff at trykke et nyt oplag
i et mindre format, som kunde egne sig bedre
for rejsende folk. Det udkom 1556. Maaske er
han derved kommet Hans Vingaard i forkøbet,
som vel havde været den nærmeste til at fort
sætte bogens udgivelse. Men tiden var ved at
blive en anden, og i hvert fald var det Richolff,
som kunde fortsætte. Han begyndte at trykke et
nyt oplag 1557, som udkom 1558. Det gik saa
godt med bogens salg, at ogsaa Asswerus Krøger
begyndte at trykke den samme bog 1560, hvad
man dog kun kan skønne af ufuldkomne rester.
Vi har rester af en udgave fra Richolff fra 1566,
og rester fra Krøger 1568. Aabenbart gik disse bø
ger som varmt brød, maaske var formatet skyld
deri; bogen egnede sig som rejsebog. Evangelier
og epistler efter Hans Tausens postil var taget
med deri, Luthers katekismus, Jesu lidelseshisto
rie og Jerusalems jammerlige forstyrrelse og øde
læggelse (af Hans Tausen og P. Tidemand). Af
salmer var der kun tilføjet Luthers »Behold os,
Herre, ved dit ord« efter en tysk tekst fra 1545,
hvori Justus Jonas havde tildigtet to slutnings
vers, se nærmere I,s.91 f., og »O Herre Gud Fa
der med din Kraft«.
Men Asswerus Krøger brændte inde med en
stor del af oplaget fra 1568, og mange af de
trykte eksemplarer endte som pap eller som fyld
i nye bogbind, hvor man af og til har fundet re
ster. I aaret 1569 udkom nemlig i Danmark Hans
Thomissøns salmebog, der fik saa udstrakte pri
vilegier, at lubeckernes spekulation var ødelagt.
Tilbageblik
Dermed har vi søgt at danne os et overblik
over salmebøgernes indhold og vækst i de 40 aar,
der er gaaet siden reformationens begyndelse.
Claus Mortensen var den ivrige og inspirerende
fører i Malmø og den flittige oversætter af Lu
thers salmer og forfatter af Messeembedet. Han
havde nok nogle salmer med sig i sin rejsetaske,
da han kom hjem fra Haderslev. Hans første
salmebog fra 1528 er gaaet tabt, men Messeem
bedet er bevaret. De to dele af salmearbejdet
blev forenet i Haandbogen 1529, hvoraf vi ikke
kender det originale tryk fra Magdeburg (med
noder), men vi har et smukt pirattryk, og er saa
heldige, at trykkeren havde svært ved at faa det
solgt, saa et af disse tryk er bevaret. I haandbo
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gen er der kommet en værdifuld samling af Ar
vid Pedersen.
Da Christiern Pedersen oprettede sit bogtryk
keri i Malmø, var salmebogen 1533 et af de før
ste arbejder, han tog fat paa. Han kunde berige
salmebogen med nyfundne salmer, og navnlig til
føjede han et stort tillæg af den jydske aftensang,
saa bogen nu havde bidrag fra de tre hovedcentre
for reformationen i Danmark. Hans sproglige ret
telser blev ikke godkendt, saa hans salmebog
kom nok til at staa udenfor rækken som et bog
handlerinitiativ, men hans salmer gik ind i den
normale tilvækst 1534, for saa vidt som vi kender
den gennem et tillæg fra Dietz.
1544 forbedrede Hans Tausen salmebogen paa
flere maader. Der havde vel været salmer til visse
højtider, men nu kom der bedre form og fylde i
tilslutningen til kirkeaaret; der var dog stadig
visse levn af salmer, som ikke ved denne ordning
fik en saglig plads, og salmemængden voksede
stadig. Værdien af de salmer, han selv havde
skabt, blev forøget, den jydske aftensang blev
forbedret. Endnu er man dog ikke kommet ud
over det samleprincip, som førte til stadig nye
dubletsalmer. Det maa overlades til Hans Tau
sens elev at rense ud mellem varianterne, forøge
salmemængden med ny digtning, tilføje forfatternavne og noder til melodierne og give bogen sit
særlige navn. Med Hans Tausen flyttede bogen
hjemsted fra Malmø til København, og med
Hans Thomissøn blev Frue kirke landets mønster
kirke.
Hvad Claus Mortensen udgav, kaldte Hans
Thomissøn den første danske salmebog, men det
er kun en artsbetegnelse. Bogen blev forbedret
af Hans Tausen, men havde samme artsbeteg
nelse. Der vilde ikke have været noget i vejen
for, at man kunde kalde den »en ny salmebog«,
som det skete 1553. Her tales i denne titel om
»de andre salmebøger«, hvilket godt i sammen
hængen kan forstaas som de tidligere udgaver af
samme bog. Det udelukker ikke muligheden af,
at der kunde være andre salmebøger i samtiden.
Men vi har aldrig hørt om nogen saadan, og hvis
der har været det, saa har vi dog i bogen fra
'553 den, som er bærer af traditionen fra de bø
ger, vi har og kender fra 1529 og 1533. De to
tillæg føjer værdifulde salmer til, ogsaa af Hans
Tausen, som salmedigtningens hovedperson og
evangeliets klare fortolker.
Blader vi tilbage og ser paa salmebøgernes
stamtræ, begynder de tre principper paa midter
linjen at tegne sig. Luther er hovedpersonen; hans
forkyndelse er salmernes teologi. Originalteksten
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er vigtig; de mange dubletter er blot forskellige
oversættelser af samme original. Overgangen fra
salmebog til salmebog kommer ikke ved et brud,
men ved at den ene salmebog vokser ud af den
foregaaende.
Alfabetisk fortegnelse over nye salmer i 1553
i forhold til 1529, 1533 og 1536. De nye er alle
nævnt i den foregaaende tekst med korte histo
riske notater, men kan være vanskelige at finde
paa deres plads i bogen mellem de andre salmer,
som ogsaa skulde nævnes. Ved salmer fra tillæg
gene er tilføjet 1 eller 2.
Aff Adams fald er plat forderffd. 1.
Aff Engle Chor hid kommer ieg. 2.
Benaade oss o Herre Gud/ met fred
Den signede Dag er voss beted
Den ypperste høytid och store Aandelige glæde
Det hellige Kaars vor Herre selff bar
Det hende sig Esaie Prophet
Dies est leticie
Dig tacker ieg kære Herre, at du. 1.
Engelen indgangen til Jomfru Marie
En viis tale er denne her
Ith Barn er fød i Bethlehem. 2.
Ith gaat beraad vel betenckt mod. 1.
Fader vor vdi Hiemmerig/ som bad. 2.
Forgeffvis er alt arbeyde och kaast. 2.
(Fra Hiemmelen kom den Engele skar. 2.)
Giffuer act herpaa i Hiemle (prosa). 2.
Grates nunc omnes
Gud Fader vdi Hiemmerig/ Guds Søn. 2.
Guds Engel klar oc huid
Herren hør dig Bøn i din modgangs tid. 2.
Hielp Gud ath ieg nu kunde/ du eddele. 1.
Hvi storme och fnysse de Hedninge saa
Jeg raaber til dig o Herre Christ. 1.
Jeg tacker Herren aff gantske hierte. 2.
Jeg vil siunge Herren/ thi han (prosa). 2.
Jesus paa kaarsset stod. 1.
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Kommer wi ville loffue Herren (prosa)
Christe du est baade Liuss oc Dag
Christe du est dag/ Liuss oc salighed
Christus som for oss hid til Jorderig kom
Lader oss nu alle vor kiere Fader tacke. 1.
Loffuer Herren Hedninge alle
Mit hierte opgaff ith lystigt ord
Nv begynde wi at quæde. 2.
Nv lader oss hans Legomme begraffue. 2.
Nv lader oss tacke oc loffue
O almectig euige Gud/ till dig. 2.
O Daatter Jerusalem (prosa)
O Gud din godhed tacke wi. 1.
O Gud giff act paa at frelsse mig (prosa)
O Gud wi tacke och loffue dig ved din Søn. 1.
O Hellige skaber oc Fader kær
O Herre frels mig oc døm min sag
O Herre Gud i Hiemmerig/ hvo skal
O Stiemers skabere i Hiemmelske huss
Se velsigner nu den Herre Gud
Vden Herren opholder vort huss och gaard. 1.
Vel er den Mand, der vandrer ey
Velsignere/ Ja det skal Herren gøre. 1.
Verdens veide/ met sit Belde
Det latinske tillæg
Christus pro nobis passus est. Bonn.
Cognoscimus Domine
Deus qui corda fidelium
Discubuit Jesus
Laus tibi Christe qui pateris
Magnum nornen Domini Emanuel
Media uita in morte sumus
Patrem omnipotentem
Pver natus in Bethlehem
Qvando Christus ascenderat. Bonn.
Resonet in Laudibus
Rex Christe omnes. Bonn.
Scio quod redemptor meus
Si bona suscepimus de manu Domini
Veni sancte Spiritus, reple.
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Hans Thomissøns Salmebog,
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HANS THOMISSØNS SALMEBOG
Der staar ikke noget aarstal paa titelbladet,
men Hans Thomissøns fortale er dateret 10. aug.
1569. Bogtrykkerens efterskrift er dateret 8. septemb. 1569.
Hans Thomissøn er en jævnt habil digter efter
samtidens maalestok, men som redaktør af salme
bogen er han fremragende. Hans ordning er klar,
og hans betænksomhed ved anbringelse af sal
merne er beundringsværdig. Han skaber enhed
og enshed i tekst og melodi. Han finder gamle
kunstværker frem, gør gammelt stof brugbart og
har forbindelse med samtidens digtere. Han for
syner sin bog med forfattemavne og med særde
les oplysende registre. Efter 400 aars forløb har
vi valgt hans titel til den nuværende danske sal
mebog.
Udgiveren og bogtrykkeren Laurents Benedicht
har gjort sig lige saa megen umage som redaktø
ren. Det er blevet en meget smuk bog. I de for
løbne 400 ar er der ikke i Danmark udkommet
en salmebog saa smuk som denne. Den danske
tekst er trykt med en stor og klar fraktur, gotisk
skrift, som man nu populært kalder »de krøllede
bogstaver«. De latinske tekster i bogen er trykt
med kursiverede latinske bogstaver.
Ogsaa nodetrykket i bogen er særdeles smukt
og tydeligt. Af bogens 268 salmer er de 162 for
synet med noder, og de resterende 106 har hen
visning til salmer, hvor noderne findes. Kun en
gang til i de forløbne 400 aar har vi faaet en al
mindelig salmebog med noder, nemlig visse ud
gaver af Pontoppidans salmebog fra 1742 og der
efter, og endda kun med noder til visse nye me
lodier.
Det første ark, som omfatter 8 blade, er trykt
med sort og rødt. Arket indeholder titelbladet,
hvor 7 linjer er med rødt. »It Almindeligt Re
gister offuer Psalmeme«, hvor overskriften og de
smaa gotiske numre er med rødt, endvidere ka
lenderen, hvor maanedernes latinske navne Januarius, Februarius osv. er med rødt, mens de
danske navne Glugmaanet, Blidelmaanet osv. er
med sort, gyldentallene og de astronomiske op
lysninger er med rødt, mens de historiske notater

er med sort. Endelig er overskrifterne paa blad
8v endnu røde, og derefter er hele bogen med
sort tryk.
Angaaende kilderne til Hans Thomissøns tek
ster henvises til S. Widding: »Dansk Messe, Tideog Psalmesang«, bd.II, 1933. Angaaende melo
dierne henvises til Henrik Glahn: »Melodistudier
til den lutherske salmesangs historie fra 1524 til
ca. 1600«, 1954.
Kalenderen
For livet i gamle dage spillede aarets gang en
større rolle end for livet i nutiden. Man var na
turen nærmere og mere afhængig af den. Man
iagttog sol og maane, især den sidste, og man
uddrog erfaringer deraf og opsamlede fra slægt
til slægt den visdom, som kunde knyttes til be
stemte dage og tider. Paa den eller den dag
kunde man begynde visse arbejder ude og inde.
Derfor var en kalender overordentlig nyttig, og
man lod den indbinde forrest i salmebogen. I
M33 er den forsynet med lægeraad fra oldtiden,
ikke mindst arabiske lægers raad til hver maaned,
og Tv 1553 gaar videre og lader de skiftende
maaneder tale paa vers og give gode raad, ikke
mindst om de rette tidspunkter for aareladning.
Hans Thomissøn udelader disse to afsnit, men
hans kalender er paa mange maader langt den
fyldigste, især med de astronomiske oplysninger,
som er nødvendige til at bestemme de rørlige fe
ster. Og saa er den langt smukkere, trykt med
rødt og sort.
Kalenderen er ikke bestemt for et enkelt aar.
Den er et mønster eller en formular, en evigheds
kalender, som aar efter aar giver det videre, som
staar fast, og giver vejledning til at udregne og
tilføje det, som kan skifte. De urørlige fester er
ifølge Hans Thomissøn: »luledag, Sancte Staphens og Sancte Hans Euangelistes dag, Nyt Aars
dag/ Hellige tre Kongers dag, Kyndelmisse dag,
Marie forkyndelses pc besøgelses dag, Sancte
Hans Baptistes dag, Sancte Michels oc Alle Helligens dag«, altsaa henholdsvis 25., 26. og 27. de
cember, nytaarsdag, 6. jan., 2. febr., 25. marts,
24. juni, 29. sept. og 1. nov.
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De variable dateringer er udeladt. Fastelavn,
paaske, pinse og advent er ikke dateret. Men ka
lenderen bringer hjælpemidler til, at man selv
kan udregne, hvomaar de rørlige fester indtræf
fer. Dertil tjener nogle lodrette spalter paa hvert
blad.
Den første spalte indeholder en talrække, som
spænder fra i til 19, men i følgende orden: 1, 9,
17, 6, 14, 3, 11, 19, 8, 16, 5, 13, 2, 10, 18, 7, 15,
4, 12. Naar denne talrække er endt, begynder den
forfra hele kalenderaaret igennem. Det er kalenderaarenes »gyldental«, hvert aar har sit. De
kaldes saaledes, fordi Julius Cæsar skrev dem
med gyldne bogstaver i sin kalender, siger Hans
Thomissøn. Gyldentallet har forbindelse med
maanens faser, som hvert nittende aar falder paa
samme dato. Maaneskifteme danner altsaa en
cyklus paa 19 aar, og disse 19 tal er fordelt foran
de 28 dage, som udgør maanens omløbstid om
jorden.
En tid, som ikke kender kunstig belysning, er
naturligvis interesseret i, hvomaar det er ny
maane og fuldmaane, og dertil behøver man ikke
noget gyldental. Men hvis man skal regne ud,
hvomaar det sker til næste aar eller om 10 aar,
er gyldentallet nødvendigt. Ja, hvis man bare vil
fastslaa, hvomaar det er paaske næste aar, be
høver man gyldentallet. Husker man gyldentallet
for indeværende aar, kan man notere det næste
tal i den ovennævnte talrække som gyldentallet
for det kommende. Og husker man det ikke, kan
man regne det ud. Kristus blev født i det første
aar af den nævnte maanecyklus, den 25. dec., da
det var nymaane. Man lægger derfor et aar til
det nuværende aarstal, dividerer tallet med 19,
og den rest, der fremkommer, er gyldentallet.
Den anden spalte til venstre paa siden er da
genes tal i maaneden, januar 31, febmar 28 osv.
Det kræver ingen forklaringer.
Den tredje spalte indeholder søndagsbogstaver
ne. De første 7 dage i nytaaret benævner man a,
b, c, d, e, f, g. De samme 7 bogstaver fortsætter
i samme rækkefølge hele aaret igennem. Hvis den
første søndag i aaret falder f. eks. paa den 4.
jan., er det aarets søndagsbogstav og tæller 4.
Men der er det mærkelige, at de samme søndags
bogstaver kommer igen om 4 gange 7, altsaa 28
aar, hvilket er solens cirkel.
Nu kan man beregne paasken for i aar og for
al fremtid. Foraarsjævndøgn er 21. marts. Der
efter opsøger man den dato, ved hvilken aarets
gyldental staar, og dertil lægger man søndags
bogstavet, og saa er det paaske. Hvis man møder
gyldentallet allerede 22. marts, og hvis søndags
bogstavet er a, kan paasken komme 22. marts,
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men hvis man først møder gyldentallet 28 dage
efter og søndagsbogstavet er g, kommer paasken
først 25. april. Paaskens cirkel er altsaa 35 dage.
Derefter kan man tælle 7 uger tilbage til faste
lavn, 8 uger tilbage til Sexagesima, 9 uger til
Septuagesima, som ordet siger. Derefter kan man
se, hvor mange søndage, man kan faa plads til
efter Helligtrekonger. Og er der ikke mange (ned
til 2), bliver der des flere søndage efter Trinitatis
(op til 27), inden Advent kommer. Til bestem
melsen af Advent skal man ogsaa bruge søndags
bogstavet. Der skal være 4 adventssøndage, og
den sidste kan falde sammen med juleaften, hvor
ved den første senest bliver den 3. dec., og aarets
søndagsbogstav viser, hvilken dag det faktisk bli
ver. Advent skal i hvert fald komme før Sancta
Barbara, som er 4. dec. Det siger baade Tv og Th:
Vor Herris Aduent hun oss paagaar
Den Søndag for Barbare/ men Verden staar.
Der er flere saadanne vers om mærkedage i aaret
eller om aarstidemes særpræg.
I den tredje spalte staar Cisio Janus. Det er
en huskeremse, som indprenter de urørlige fest
dage og helgendage for hele aaret. Den er for
met paa heksametre, to for hver maaned, ialt
lige saa mange stavelser, som der er dage i maa
neden. Oprindelig laa den ikke helt fast, fordi
nye helgener blev føjet ind, og det var fristende
at tage særligt hensyn til lokale helgener. Men
Melanchton rensede ud i denne helgentrængsel
og gav remsen en mere elegant form, og saaledes
slog den igennem. Remsen for januar citeres ef
ter Th, en stavelse for hver dato, og jeg tilføjer
nogle faa forklaringer.
i-Ci

2 - si
3-0
4-Ja
5 - nus
6-E
7 - Ca
8 - si
9-bi
10 - ven
11 - di
12 - cat
13 -°c
14 - Fe
15-li
16 - Mar

Cisio er en forkortelse af Circumcisio, Jesu omskærelse den 1. jan.
som altsaa mindes i tre dage.

Maa vel være Januarius, hvis størk
nede blod fremvistes ved en fest i
januar.
Epifanifesten. Hel. 3 konger.
Knud (Canutus) Lavard.

octo. 8 dage efter Epifanifesten.
Felix
Marcellus

1
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17 - An
18-Pris
19-ca
20 - Fa
21-Ag
22-Vin
23 - een
24 - Ti
25 - Pau
26 - lus
27-no
28 - bi
29-le
30-lu
31 - men

Antonius
Prisca
Fabian og Sebastian.
Agnes.
Vincentius.
Timotheus.
(S.Pouels omuendelse)
Ap.Gern.9,3.

Ud for disse datoer har Plans Thomissøn til
føjet historiske oplysninger:
1:
3:
7:
17:
28:

Konning Christian III. døde/ 1559.
Doc. Petrus palladius døde/ 1560.
Knud hertog ihielslagen/ 1130.
Keiser Theodosius døde/ 398.
Keiser Carolus Magnus døde/ 814.

Særlig nøjagtigt noterer han den 19. april, at
Phillippus Melanthon døde 1560 i en alder af 63
aar og 63 dage.
Disse notater fortsætter lige til salmebogens
udgivelsesaar. Ud for 25. maj hedder det: Doet.
Johannes Albertius døde/ 1569.
En særlig opmærksomhed vier han universi
tetet:
1. juni: Kiøbenhaffns Vniuersitet blef først
stifftet oc begynt aff Konning Christian den I.
>47910. juni: Kiøbenhaffns Vniuersitet bleff atter
stifftet oc rigelig forbedrit aff Konning Christian
den III. 1539.
25. juli: Konning Friderich den anden etc.
stifftede i dette Aar 1569 fra Gods oc Rente til
100. Studenters vnderholdning her i Kiøbenhaffns
Vniuersitet. Dette notat om Kommunitetets stif
telse er nok det sidste, som Hans Thomissøn har
kunnet indføre, inden trykningen af salmebogen
var færdig.
Naturligvis har hans tanker ogsaa kredset om
reformationens vigtige begivenheder. Han skriver
31. okt.: Doet Morten Luther begynte først at
disputere mod Paffuens afflad/ 1517.
2. sept.: De 7. Euangeliske Superintendenter
bleffue Ordineret i Kiøbenhaffn. 1537.
Hans Thomissøns kendte beskedenhed har ikke
hindret ham i at notere
1. marts: Natalis Johannis Thomæ/ 1532.

Disse historiske notater er trykt med sort, mens
det der vedrører astronomien, solens opgang og
nedgang og dens vandring gennem stjernebille
deme er trykt med rødt.
Efter den egentlige kalender følger den omtale
af gyldentallet og søndagsbogstaverne og de astro
nomiske oplysninger, som her er indflettet i det
foregaaende, samt de rørlige og urørlige fester.
Til slut følger beregninger om solformørkelser og
maaneformørkelser frem til aaret 1588. Men paa
dette sted, mellem nutid og fremtid, hidsætter
han »En skøn Cisio Janus/ paa Danske Rim/ saa
at huert ord giør en dag i Maaneden.« Den er
formentlig digtet af Hans Thomissøn selv, idet
han ikke vil staa tilbage for Melanchton, og for
danske læsere er den i hvert fald mere forstaaelig.
Det første vers om januar lyder:
Glugmaanet/ haffuer xxxj. Dage.
Omskaaren bleff lesus/ der nest Døbt/
Met sin pine oc død haffuer hånd oss kiøbt/
Der Antonius Priscam førde Sebastian/
Agnes kallede da strax Pouel fram/
Der siunge de Alle gloriam.
Luthers fortale
Efter kalenderen begynder den egentlige salme
bog med Luthers fortale. Luther har skrevet flere
fortaler til salmebøger. Allerede i Klugs salmebog
af 1529, som er bevaret i en udgave fra 1533, var
der to. Den sidste af dem er refereret VII,s.38.
Det er den første af fortalerne, som Th her har
oversat:
»At det er gaat oc Gud behageligt at siunge
Aandelige Loffsang/ er ingen Christen wuitterligt.
Effterdi at huer mand veed at sige aff mange
herlige Propheters oc Kongers/ Item Gudfryctige
Mends oc Quinders exempel i det gamle Testa
mente/ huilcke met Sang oc Klang/ met Psal
mer/ met Harper oc allehaande Strengeleg pleiede at loffue oc prise Gud for sine velgierninger.
Demest er det oc obenbare/ at saadan en brug/
besynderlig met Psalmer/ haffuer værit fra be
gyndelsen vdi den menige Christenhed. Ja end
ocsaa Sancte Pouel haffuer saadant beskicket oc
befalet/ i.Corinth.14. Oc til de Colosser i det 3.
Capitel/ befalet at siunge Aandelige Viser oc
Psalmer faar Herren aff hiertit/ paa det at Guds
Ord oc den Christelige lærdom kunde derved i
mange atskillige maader forhandlis oc øffuis.
Gud haffuer jo giort vort hierte/ sind oc mod
lystigt oc glad/ ved sin elskelige Søn som hånd
gaff for oss til en Genløselse fra Synden/ Døden
oc Dieffuelen. Derfor huem saadant tror/ den
kand icke andit end met lyst oc glæde siunge oc
tale her om/ at andre det oc saa høre oc anamme
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kunde. Men den som icke vil siunge eller tale
der om/ det er it tegn til/ at hånd icke tror det
etc.
Derfor haffuer ieg met nogle Andre dictet oc
tilsammen set nogle Aandelige Viser/ at dem
som dette bedre giøre kunde/ her met en god
begyndelse oc Orsag giffuis maatte: At det hellige
Euangelium (som nu aff Guds Naade er igen
opkommit) kunde end oc saaledis komme paa
Foden igen/ brugis/fordis/ fremmis oc beuaris.
At wi oc kunde berømme oss/ som Moses giør i
sin Loffsang Exod: 15. At Christus er vort Loff
sang: oc at wi ey skulle vide nogit andit at siunge
eller tale om/ end lesum Christum vor Frelser
mand. Som Paulus taler/ i.Corinth.2.
Oc vilde ieg gierne/ at disse Sang kunde end
oc settis oc siungis paa fire stemmer/ paa det at
Vngdommen (som dog skal vdi Musica oc andre
rette gode Konster opdragis) maatte haffue nogit
til at fordriffue hine forgifftige Boleuiser oc kiødelige sang met/ oc saaledis faa Orsag til at offuergiffue dem oc skillie sig aff met dem. Oc i
deris sted maatte lære nogit som Gudfryctigt er
til deris Saligheds forfremmelse. Saa at det gode
kunde saa met lyst aff Vngdommen (som dog
bør at haffue sin lyst) anammis/ oc i dem ind
plantis. Item/ paa det at huer maatte see/ at ieg
er icke i den mening/ at alle Konster skulle ved
Euangelium forstørris forgaa oc ødeleggis/ som
somme Suermere (huilcke dog ville siunis meget
Aandelige) faaregiffue: Men at ieg vilde gierne
see/ at alle Konster/ oc besynderlig Musica/
maatte forfremmis/ oc tiene den som dem giffuit
oc forskaffit haffuer.
Derfor vil ieg oc haffue alle fromme Christne
ombedit/ at huer vilde lade sig saadant vel be
falde/ oc hielpe til at det maatte videre forbedris
oc forfremmis/ effter som Gud hannem sin Naa
de giffuer til at bekomme saadanne flere Sang.
Den gantske Verden er dog (diss værre) alt formegit lad forsømmelig oc skødisløss/ til at op
drage oc lære Vngdommen/ at mand tør ey selff
først der til ocsaa Orsag giffue. Gud giffue oss
sin Naade/ AMEN.
Hans Thomissøns fortale
Hans Thomissøn stiler sin fortale til »Alle gode
Gudfryctige Christne i Danmarckis oc Norgis
Riger.«
Først udvikler han noget grundigere de samme
tanker, som indeholdes i Luthers fortale. Han un
derstreger, at hensigten med salmesangen er, at
man fordyber sig i ordet og med sangen forkyn
der det for andre. Guds Søn, som er Faderens
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evige ord og talende person, vil ved dette lydelige
og mundtlige ord, som vi hører, lærer og tror,
give os sin Aand. (Her taler han næsten grundt
vigsk, men han gør det med sin jydske tunge,
som man hører af følgende »underdrivelse«, lito
tes). Paulus siger, at »det ikke er den ringeste
maade« at bruge ordet paa, at vi fremsætter det
med skønne rim, formet i aandelige lovsange og
dejlige aandelige viser. Guds ord er i sig selv
den allerlifligste Musica, men naar der kommer
en sød og liflig sang og melodi dertil (som ogsaa
er en Guds gave), faar sangen en ny kraft og gaar
dybere ind i hjertet, saa at teksten, som er san
gens sjæl, rører hjertet mere og ikke lettelig glem
mes. Derfor finder vi ogsaa, at den hellig Aand
gør brug af adskillige rim og vers i de bibelske
salmer og lovsange.
Derefter opregner Hans Thomissøn de mange
vidnesbyrd om bibelsk sang i det gamle og nye
Testamente, lige fra Mose tid til den efterapostolske, da Plinius indberetter til kejser Trajan, at de
kristne plejer at samles søndag morgen og prise
deres Gud Kristus i lovsang.
Fra Østerland bredte kirkesangen sig til Ve
sten, og der blev digtet meget og af mange, indtil
Gregor den Store oprettede sangskoler, og aar
666 blev det latinske sprog eneraadende i kir
kerne. Man oplevede da, at man sang, hvad man
ikke forstod, og ikke havde hjertet med deri, men
vandt aflad bare ved at gøre det. Da denne af
guderiske sang var paa det højeste, begyndte Gud
ved Morten Luther at lade sit klare lys skinne.
Og dermed gaar Th over til at skildre den fore
løbige danske kirkesang i følgende ord:
»Den fromme Mand her Claus Mortensøn
(som endnu leffuer) der hånd haffde faait en ret
smag om Guds ord aff Lutheri Bøger oc scriffuelse/ Da bleff hånd kaldit til Malmø at predicke det salige Euangelium/ oc at straffe Paf
fuens vildfarelse/ oc haffde dog sin første Predicken vden for Malmø vdi Raadsens vong/ paa
den første dag Junij/ som vaar neste Onsdag for
Christi Himmelfarts dag/ i det Aar 1527. Siden
i det nestefølgende aar 1528 vdsette hånd nogle
tydske Psalmer paa vort Danske maal/ oc met
sin metbroder her Hans Spandemagers (som er
nu Sogneprest i Lund) raad oc hielp/ loed ved
Prenten i Malmø vdgaa den første Danske Psal
mebog: Huilcken bleff siden i det Aar 1529 oc
■534 forbedrit aff dem/ oc aff her Amid Pedersøn/ nu salige hoss Gud/ som vaar Sogneprest til
S. Ibs Kircke paa Boringholm/ oc nogle Gud
fryctige mend i Jylland: foruden huess som er
tilset aff en oc anden saa tit som den bleff paa
ny igentryckt.
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Men i det Aar 1529 bleffue danske Psalmer
først siungen her i Kiøbenhaffn om høsten/ aff
Mester Hans Taussen/ salige ihukommelse/ som
kom da hid fra Viborg/ oc her saa vel som der
predickede dristelig lesu Christi klare Euange
lium met stor fruct/ Gud være loffuit/ som endnu
paakiender. Oc loed hånd den danske Psalmebog
vdprentis forbedrit/ i det Aar 1544.
I det Aar 1557 om Paasken kallede samme
Mester Hans Taussen (som da vaar Superinten
dent i Riberstict) mig til at være en Scholemester
i Ribe/ oc effterdi ieg da bleff fororsaget/ til at
vnderuise Vngdommen ocsaa om Danske Psalmer
ret at siunge vdi Kirckeme/ oc der fattedis icke
alleniste Noder til mange Psalmer/ men ocsaa
mange skøne Psalmer som Lutheri siste tydske
Psalmebog dog indeholt: Begynte ieg da at be
flitte mig her om/ at vdspørre de rette gamle
Noder til huer Psalme/ oc at vdsette nogle be
synderlige Psalmer aff Tydsken/ paa det at ieg i
nogen maade kunde/ mig oc andre til bæste/
hielpe oc forbædre den Danske Psalmebog: Oc
der til hialp mig da min kiere Fader Mester Tho
mas Knudsøn/ som vdi 44. Aar haffuer predicket/
oc endnu/ i sit 66. Aar predicker/ Gud ske loff/
lesu Christi rene Euangelium vdi Hygom ved
Ribe. Siden at ieg aff Guds gode forsiun bleff
i det Aar 1561 paa Pindseafften kaldit til at være
her en Sogneprest/ haffuer ieg om samme Psal
mer giort saa meget som ieg kunde/ oc tilhobe
samlet mange deilige Loffsange oc Aandelige vi
ser (som ere dictet oc vdset aff gudfryctige Christ
ne ædel oc wædel) oc indset dem iblant de andre
Psalmer.
Denne Psalmebog formerit met mange Christe
lige Sang (hen ved 150.) oc offuerseet aff de
Høylærde/ som læse den hellige Scrifft/ oc de
andre Professoribus her i Vniuersitetit/ haffuer
ieg nu i lesu naffn/ effter Kong: Maiest: vor
allemaadigste Herris Konning Friderichs den an
dens/ Konnings vdi Danmarck oc Norge etc. naadigste beuilling oc befalning/ ladit flitteligen Corrigerit vdgaa/ met Noder til alle Psalmer/ oc
alleniste en Version oc fordanskelse paa huer
Psalme/ huilcken her i Kiøbenhaffn brugelig er:
paa det at andre/ for enigheds skyld/ ocsaa sam
me Noder oc fordanskelse bruge kunde.
Psalmeme haffuer ieg set ordentlig oc skifft
dem vnder vor Christendoms Hoffuit-Artickler/
paa det at mand dissbedre kunde finde de Psal
mer/ som komme offuer eens met huer synderlige
Høytid eller den dags Predicken.
Doctor Morten Luthers/ Doet: Justi Jonæ/
Doet. Pauli Eberi naffn: met Elisa: Crucigers/
Alberj oc Mathesij/ haffuer ieg set hoss de Psal
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mer/ som de dictede/ dog paa Tydsk alleniste:
til it vidnisbyrd/ end oc for vore Effterkommere/
at wi vdi Danmarckis oc Norrigis Riger predicke
samdrectelig bekiende oc anamme den sande
Euangeliske lærdom i Kircker oc Scholer/ lige
som den vdi den Vittembergiske Kircke oc Schole
lærdis aff Doctor Morten Luther/ Philippo Melanthone/ oc de andre merckelige Mend/ oc end
nu læris/ Gud være loffuit.
De andre naffne/ som staa hoss somme Psal
mer/ ere deris som dem paa Danske dictet oc
vdset haffue: Oc paa det at ieg icke skulle siunis
at tillegge mig flere Psalmer/ end ieg dictet eller
vdset haffuer: Da haffuer ieg i det siste Register
ladit sette dette tegn ffi hoss de Psalmer ieg dictet
haffuer: Oc dette tegn * hoss dem som ieg aff
Tydsken eller noget andet vdset haffuer.
Gunstige fromme Christne/ eder tilscriffuer oc
skencker ieg denne bog/ som indeholder 268.
Psalmer/ bedendis at i den vilde tage til tacke/
oc bruge den flittelig oc Gudfryctelig i eders Kir
cker/ Scholer oc Huse.«
Derefter nævner Hans Thomissøn med mindre
typer i 8 punkter, hvad bogen bør bruges til:
1. at ære og prise Gud.
2. at lære og bevare Guds ord, fordi rim og
sang læres med lyst og huskes. Om al præ
diken blev forbudt, og alle evangeliske bøger
blev brændt, kan det, som gudelige viser
har indplantet i hjertet, ikke saa let opryk
kes.
3. at opvække os selv til bod og bøn.
4. at fordrive sorgen af et sorgfuldt hjerte.
5. at bekende Gud for mennesker, engle og
dj ævle.
6. at vække bøm og unge til det samme.
7. at lokke Guds engle til og bortdrive onde
aander.
8. at erstatte de papistiske sange og de forarge
lige boleviser.
Saa slutter Hans Thomissøn sin fortale med
velsignelsesønsker:
»Den alsommectigste Gud/ Fader oc Søn oc
hellig Aand/ beuare/ regære/ opholde oc velsigne
til liff oc Siel/ vor naadige Herre oc Konning/
Konning Friderich met disse Rigers Raad oc an
den Øffrighed/ Disligest alle tro Lærere her i
Vniuersitetit/ Scholer oc Kircker vdi disse Riger/
oc eder allesammen/ at wi saa maatte met vore
Bøm oc Effterkommere forfremmis i Guds fryet/
kiende oc bekiende/ loffue oc prise Gud met saa
danne Christelige sang/ at Guds ord maatte blif
fue varafftelig i disse Riger oc land/ at hans
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Naffn kunde hellig giøris/ hans Rige tilkomme/
oc hans villie skee her paa lorden iblant oss/
Saa at wi i det euige liff kunde findis/ oc der
tilsammen met de hellige Engler oc andre Guds
heiligen loffue oc prise Gud/ met euige oc waffladelige Loffsange/ Amen. Datum Hafniæ/ den
10. dag Augustj. Aar 1569.
Hans Thomissøn Sogne
prest til vor Frue Kircke i
Kiøbenhaffn.«
Til denne fortale skal det foreløbig understre
ges, at her har vi for første gang en salmebog i
Danmark og Norge, som er beregnet for »Kircker,
scholer oc huse«. Vore første salmebøger var be
regnet til tidesang og gudstjenester, som efter
haanden blev holdt i kirkerne. Skoler og hjem
nævntes ikke. Skolerne, som nu nævnes er fore
løbig latinskoler, hvis peblinge ogsaa skal øve sig
til deltagelse i kirkesangen. Begrebet »det kristne
hjem« rykker her frem for første gang, som det
vil ses senere under gennemgangen af visse afsnit
i salmebogen. Det er sønnen af det første luther
ske præstehjem i Danmark, der taler.
At der anføres forfattemavne i salmebogen
nævnes her som en garanti for, at bogen indehol
der den samme evangeliske lærdom som i Wittenberg. Det betyder først, at den nye salmesang
havde sit udspring der, men det antyder ogsaa,
at vi nærmer os til en ny ortodoksi. At der ogsaa
anføres navne ved originale danske salmer kan
ikke begrunde overensstemmelsen med Wittenberg, men røber Hans Thomissøns interesse for
det historiske, som han ikke selv understreger,
men det fremgaar dog klart ogsaa af hans histo
riske notater i kalenderen.
Hans logik siger, at han derfor ogsaa maa sætte
sit navn under sine egne salmer. Det forbyder
hans beskedenhed. Logikken svarer: Saa kan man
jo tro, at du har digtet eller oversat alle de
unavngivne! Saa bliver hans beskedenhed og hans
logik enige om, at man kan mærke hans egne
salmer i det alfabetiske register, og hans historiske
sans tilføjer, at der maa skelnes mellem de origi
nale og oversættelserne.
Han har ordnet og fordelt salmerne under »vor
Christendoms Hoffuit-Artickler«. Det er nyt og
sagligt. Vore første salmebøger voksede gennem
tillæg. Vor første nu ukendte salmebog fra 1528
var beregnet for tidesangen, hvortil føjes nogle
jule- og paaskesalmer. M29 har dertil føjet et lidt
uordnet tillæg, derefter et tillæg af Arvid Peder
sens salmer, hvorved der fremkommer dubletter,
og endelig tilføjes Messeembedet med de egent
lige gudstjenestesalmer. Nogle svenske oversættel

ser til allersidst. M33 har tilløb til en saglig ord
ning efter højtiderne, men tilføjer den jydske
aftensang og lidt mere. Tv ordner det tidligere
stof lidt bedre, men tilføjer nye tillæg.
For Hans Thomissøn foreligger der et stort kao
tisk stof. Han maa baade udelade, udvælge og
ordne. Af numrene i M29 har han udeladt 7 dub
letnumre og 15 prosastykker, som har gjort det
ud for salmer. Han har optaget 54. Naar saa
mange numre er kommet med fra vor ældste be
varede salmebog, skyldes det hyppigt, at den
tekst, som først kom frem, blev indsunget og der
med havde et fortrin for senere tekster. Her er
mest tale om oversættelser. Man kan ogsaa sige,
at han har udvalgt den tekst, som blev sunget i
Frue kirke, men det betyder det samme. Af tros
salmen har han bevaret to former, dels den gamle
fra M29, dels Hans Tausens, som blev sunget i
Nikolaj kirke.
Af de salmer, som først fremkom i M33, er
udeladt 20, herunder 7 dubletsalmer og 3 prosa
stykker. Der er optaget 27.
Af de salmer, som først fremkom i Tv, er der
udeladt 10, hvoraf de 5 er prosastykker, tildels
rytmiske. Blandt de udeladte er Luthers »Af
Engle Chor hid kommer jeg«, som erstattes af en
anden oversættelse i Th. Lidt anderledes forhol
der det sig med Luthers vise om de to martyrer
i Bryssel, »Nu begynde vi at quæde«, som i Tv
er blevet tillagt Hans Tausen. Hans Thomissøn
har en ny begyndelse, »En vise ny ville wi nu
quæde« og har i sit alfabetiske register mærket
den med en stjerne. Adskillige linjer er nøjagtigt
som den gamle tekst, men andre afsnit er helt
anderledes, hvorfor vi med Th kalder salmen ny
og her i Tv regner den blandt de udeladte. Re
sultatet er, at Th har optaget 42 salmer af dem,
som først fremkom i Tv.
Fra de tidligere salmebøger har Hans Thomis
søn altsaa optaget 123 salmer, som han ofte har
rettet lidt paa, for det meste af metriske grunde.
Da der er 268 salmer i Th, maa der altsaa være
145 nye. I den liste over de nye salmer i Th, som
senere skal anføres, har jeg optalt 147, men her
er medregnet Hemmingsens »Adams store ulydig
hed«, som først fremkom i den anden udgave af
Th, hvor Thomissøn derfor retter antallet af sal
mer til 269. Tilbage bliver en difference paa 1,
som jeg ikke kan gøre rede for. Den nøjagtige
Thomissøn har formodentlig gjort det samme
regnestykke og har ikke kunnet faa det til at passe
helt, men nøjes med at skrive, at der af nye sal
mer er »hen ved 150«. Men det anførte vil, trods
en minimal unøjagtighed, være nok til at oplyse
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Hans Thomissøns Brug af de gamle salmebøger
og hans anvendelse af det foreliggende stof.
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Hovedrubrikkeme fra i til 20 er trykt med
smaa gotiske bogstaver, som betegner romertal,
hvortil vi nu altid bruger store latinske bogstaver.
I overskrifterne inde i bogen bruges baade smaa
og store gotiske bogstaver til aarstal, store latin
ske bogstaver til nummerering af afsnittene og
deres salmer, men arabertal i registre som i højre
kolonne her.
I det følgende vil vi gennemgaa de samme 20
hovedafsnit og knytte bemærkninger dertil.

ved at sende sin Søn. Men afsnittet indledes dog
med et stik, som viser Jesu indtog i Jerusalem.
Afsnittet er meget kort. Det indeholder kun
oversættelser af to latinske hymner, »Veni re
demptor gentium«, som er oversat af Luther og
Hans Thomissøn, samt »Conditor alme siderum«
(se IV,422 ff).
Men foregriber vi begivenhedernes gang og bla
der frem til det næste afsnit med julesalmeme,
møder vi her »A solis ortus cardine« (111,144) °g
»Corde natus ex parentis«, som har samme karak
ter, og dertil kommer de egentlige julesange
»Grates nunc omnes reddamus« (111,258 f) »Dies
est leticiæ« (II,16 ff), »Resonet in laudibus« (III,
218 ff) og »Puer natus in Bethlehem (1,356), alle
fire baade paa latin og dansk, og endelig over
sættelser af »Christus natus hodie« og »Hostis
Herodes impie«.
Dette giver anledning til at fremhæve, at lati
nen igen har fremgang. Der var ikke noget latin
i de ældre salmebøger, som skulde tjene den me
nige mands sang paa modersmaalet. Tv har et
lille afslutningsafsnit med latinske tekster, men
uden nummer; de hørte ikke rigtig med. Men her
fremkommer latinske tekster med nummer og no
der og fuld musik og desuden et forøget antal
oversættelser af latinske hymner og liturgiske styk
ker. I note nr. IIII bag i bogen optæller Th 40 la
tinske hymner, sekvenser, responsorier og antifoner, som her findes i dansk oversættelse, og i det
alfabetiske register noteres optagelsen af 9 latin
ske tekster.
Bag dette kan vi skimte to hensyn. Hans Tho
missøn vil bevare de gamle kirkelige værdier i saa
høj grad, som de kan overføres til den danske
tunge. Han fortsætter her ad den vej, som Luther
allerede har anvist gennem sine oversættelser. For
det andet tager han hensyn til, at vi nu og i de
kommende aarhundreder har faaet en latinsk
»menighed«, nemlig de peblinge i latinskoleme,
som nu skal være med til at lede sangen i kirker
ne, dels paa dansk, dels paa latin i købstæderne,
især paa de store højtider. Vil man have et le
vende indtryk af latinens stadige betydning i kir
kesangen, skal man blot slaa op i Niels Jesperssøns Graduale, som fremkom fire aar efter Th og
egentlig var den officielle salmebog.

Om Christi Tilkommelse til Verden
Med denne overskrift mener Hans Thomissøn
ikke helt det samme, som vi nu forstaar ved ad
ventssalmer. Her er ikke hentydninger til evange
liet om Jesu indtog i Jerusalem eller de andre ad
ventstekster. Hovedvægten ligger her paa det kos
miske, Guds evige beslutning om at frelse verden

Om Christi Fødsel
Dette afsnit er betydeligt større. Det indeholder
24 numre, og det indledes ligesom det første med
et stik, som her fremstiller hyrdernes tilbedelse af
barnet, der ligger nøgent paa krybben, der bestaar
af en lille flad kasse midt paa jorden. Ogsaa Ma
ria ses i knælende stilling mellem en okse og et

Salmebogens ordning
Hans Thomissøn siger i fortalen, at han har
ordnet og fordelt salmerne efter vor kristendoms
hoved-artikler. For straks at antyde dette begyn
der han lige efter titelbladet og forud for kalen
deren med

OM KRISTI KOMME

æsel. De tilbeder ogsaa; især æslet ser betaget ud.
En engel flyver endnu i luften med manuskriptet
til en lovsang i hænderne. Disse to stik er dog de
eneste i bogen.
Salmerne indledes med julekyriet, som marke
rer det gudstjenstlige hensyn. Paa samme maade
senere med paaske- og pinsekyriet. Derefter følger
oversættelse af latinske hymner og et par latinske
tekster med deres oversættelser, som det allerede
tidligere er omtalt.
Man lægger i det følgende mest mærke til nog
le makaroniske sange, det vil sige en sprogblan
ding af latin og dansk. Niels Møller kalder dem
salatsange, idet han siger, at ordet makaroni den
gang brugtes for salat. Den første er oprindelig
latin-tysk:
In dulci iubilo
singet vnd sit vro!
men er oversat til latin-dansk, se videre 1,340 ff.
Hans Thomissøn har gendigtet den meget frit paa
dansk, »Loff Gud du Christenhed«, som synges
paa samme melodi.
Derefter følger et vidunderligt fund, maaske
det skønneste digt fra den sene middelalder. Det
skæmmes blot af, at Hans Thomissøn ikke har
forstaaet den jydske sprogform i den første linje,
hvorved den har mistet baade rim og rytme, som
er nøje gennemført i alle de andre strofer, se nær
mere 111,105 ffPriss oc ære oc dyd/ gantske megit
Jens Aarsbo mener, at den første linje paa jydsk
skulde lyde »Pris og ære og døj/ ganske møj«.
men jeg tror ikke, at »dyd« i nogen jydsk form
kan hedde »døj«; derimod mener jeg, at »meget«
mellem Randers og Mariager hedder »mydd«,
altsaa »Pris og ære og dyd/ ganske myd«. Jeg har
hørt en mariagerjyde sige »mydd«, skønt han
boede mellem ribejyder som Hans Thomissøn,
der sagde »møj«. Grundtvig har bevaret samme
rim i sin frie gendigtning:
Julen har englelyd, vi med fryd.
Samme rim og tre stavelser i linjens sidste halv
del. Tænk om en dansk menighed havde bevaret
saa meget af latinen, at vi kunde synge det med
samme jubel som de gamle jydske munke! Der
er et andet sted i første vers, hvor Hans Thomis
søn har tabt noget af rimets nøjagtighed:
den tid Gud saa oss trengde,
dedit auxilium,
wi vaare i nød saa lenge,
tune misit filium.
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»trengde« skulde nok have været »trenge«, Gud
saa os trænge. Baade sproget og rimet vilde være
rigtigere.
»Puer natus in Bethlehem« er ogsaa trykt paa
latin og dansk, nten teksterne er ikke blandet
sammen. Først kommer den latinske, derefter den
danske tekst. Man har formodentlig sunget enten
det ene eller det andet. Men det kan maaske godt
have moret peblingene at synge paa latin, mens
menigheden paa dansk har sunget »Et Barn er
født i Bethlehem«, og tilsidst har begge parter
klinget sammen i Halleluja.
Hans Thomissøn har bidraget med endnu to
oversættelser i afsnittet, begge af Luther, »Fra
Himmelen kom den Engle skar« og »Herodes hui
fryeter du saa saare«. Tilsidst skal det nævnes, at
kendte ældre salmer genfindes her, saaledes »Et
lidet barn saa lysteligt« og »Lovet være du Jesu
Christ«, men »Fra Himmelen høyt komme wi nu
her« er en nyoversættelse, som erstatter en ældre
i Tv.
I det hele taget er dette et rigt afsnit med me
gen festglæde, hvortil den latinske arv i høj grad
har bidraget.
Om Christi Person oc Embede
Her er 19 salmer, men afsnittet er dog lidt stør
re end det foregaaende.
Elisabeth Crucigers salme, »Herr Christ Gud
Faders enbome Søn« havde i de danske salmebø
ger en fremtrædende plads i et par hundrede aar,
snart i spidsen for adventssalmeme, snart for jule
salmerne, her altsaa i spidsen for afsnittet om
Jesu Person. Derefter følger et par Davidspsalmer, der fremstiller Kristus som kongen og som
brudgommen i forhold til kirken, hans brud, som
vil forsage verden for at følge ham. Dertil slutter
sig en versifikation af 1.Tim. 1,15. Dermed dan
nes overgangen til en salme af Strobius (hvis
navn dog først nævnes i udgave B), som forkyn
der, at Jesus er kommet for - gratis - at frelse
syndere. Det samme udtales i de tre følgende
Maria-viser, idet de nu er blevet »kristelig for
vendt«. »Maria bold« er blevet til »O Jesu bold«:
Mod Adams fald/
fickst du det kald/
som oss Gud Fader iette/
paa det band vilde forgette/
min Synd oc skyld.
Paa samme maade har Hans Thomissøn æn
dret »leg vil mig en lomfru loffue« til »Jeg vil
mig Herren loffue«, hvor synderen siger: »Nu
flyr jeg til din naade« og kalder Jesus med de
navne, som før Maria fik, f. eks. Morgenstjerne.
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Gerne vil man indrømme, at »Maria hun er en
lomfru reen«, men den egentlige bøn og lovsang
maa rettes til Kristus.
Efter et par salmer om Jesu navn fortsætter
Hans Tausen i samme spor med sin lutherske
gendigtning af Salve regina, en stor gennemkomponeret digtning, hvortil tre proser med smukke
rim slutter sig. Hans ven og medarbejder fra Vi
borg Jørgen Jensen Sadolin knytter dertil et me
get udvidet Ave Maria. Godt nok begynder hans
lange salme med »Engelen indgangen til lomfru
Marie«. Men Eva syndede jo, før Ave blev sagt,
og derfor gennemgaar han den gamle bibelhisto
rie, begynder et nyt afsnit med lovgivningen paa
Sinai, fuldender genfortællingen af den gamle
pagt, gaar over til Ny Testamente og slutter med
vers om Fadervor, Trosbekendelsen, Daaben og
Nadveren. Denne salme blev ofte optaget i salme
bøgerne i det næste aarhundrede, idet man delte
den i de hermed antydede afsnit.
Den følgende salme kaldes »En Tacksigelse for
Guds høymectige Velgieminger/ som hånd oss
beuist haffuer i sin Søn lesu Christo«. Det er der
med gjort tydeligt, at Hans Thomissøn er klar
over, hvor central denne salme er. Det er »Nu
fryder eder alle Christne Mend«, som uden navn
har været optaget i alle de tidligere salmebøger.
Men ved heller ikke Hans Thomissøn, at den er
af Luther? Aabenbart ikke! Intet vilde dog have
været ham kærere, end at notere Luthers navn
ogsaa over den. Her og i de følgende salmer, »O
wi arme Synder«, »I Synd oc sorg mig fødde min
vsle Moder« (Strobius) og Hans Thomissøns gen
digtning af Hr.Michaels »O lesu hør mig for din
død«, staar det klart, at Kristi embede er at frelse
syndere. Derfor priser vi endnu en gang med
Hans Tausen »O Christe Konning met Guddoms
krafft«, som har frelst os fra Helvedes vaade.

tacke aff Hiertens grund«, i hvilken en ukendt
bearbejder henter og forkorter et stof, som han
har fundet hos Hr. Michael i Marie Rosenkrans;
her er 46 firlinjede vers. Alle disse tre er nye og
samlede her. Efter Tv er optaget »Hielp Gud at
ieg nu kunde«, der ligesom de tre foregaaende er
en gennemgang af lidelseshistorien. Hos Tv fin
des ogsaa salmen om Jesu syv ord paa korset,
»Jesus oppaa Kaarssit stod« og Morten Hegelunds gengivelse af almuens gamle sang, »Det
hellige Kaarss vor Herre selff bar«. Halvdelen af
de her nævnte er af katolsk oprindelse, og de er
ikke synderligt forskellige fra de andre. Hr.Michael siger: »O menniskæ græd for ihesu død«,
men her er det ændret til »Jeg tacker dig Jesu
for din død, Skil mig fra pine oc Helffuidis nød«.
Med denne rettelse, siger Widding, har bearbej
deren villet betone forskellen mellem den katholske og den evangeliske Langfredag.
Den dermed antydede forskel er ogsaa til ste
de imellem den latinske »Laus tibi Christe, qui
pateris« og oversættelsen »Døden dig trengde« af
Palladius.

Den sidste salme i afsnittet er Niels Hemmingsens »Huo som Christi Kaars vil pryde«, som har
en særlig overskrift: »Christi Kaarssis daglige
Brug«. Betragtningen af korset skal hos os frem
kalde fem dyder: Tro, ydmyghed, lydighed, taalmodighed og kærlighed. Der er foran salmen et
træsnit af et kors, som er prydet med disse fem
ædelstene.
Det nye, som er begyndt i dette afsnit, naar si
den sit højdepunkt i Kingos passionssalmer.

Om Christi pine og Død
Der er kun 9 salmer i dette afsnit, men nogle
af dem er meget lange. Afsnittet er betegnende
for noget, som er ved at vokse frem og kræver et
særligt kapitel. Der har ikke været noget særligt
Langfredags-afsnit i vore tidligere salmebøger.
Det er glæden over paaskesejren, der har været
hovedsagen. Hvis man hidtil i vore salmebøger er
sprunget for hurtigt igennem Langfredags-mørket,
vil man i hvert fald nu besinde sig rigtigt paa det.
Den længste af salmerne i Hans Thomissøns
salmebog er Erik Krabbes »O Mennisk begræd
din Synd saa stor« med 22 lange vers. Den næstlængste er Knud Gyldenstiernes »O Gud vor Fa
der i euighed« med de noget kortere 29 vers. Af
meget antagelig længde er ogsaa »Nu lader oss

Om Christi Opstandelse
11 festsange. Efter paaskekyriet følger den la
tinske strofe »Resurrexit Christus« og den danske
oversættelse »Christ stod op aff Døde« og over
sættelsen af sekvensen »Victimæ paschali laudes«,
der har afsat saa stærke spor i paaskesalmerne.
Den begynder med paaskekampen og slutter med
Maria Magdalenes vidnesbyrd.
Derefter er Hans Tausen forsangeren og spiller
op med en stor festkantate til musik af Cum rex
gloriæ. Snart synger han sin rytmiske prosa med
indstrøede rim, snart mere regelmæssige trelinjede strofer, hvor linjerne rimer tre og tre. Først
»Christus som for oss hid til lorderig kom«, der
efter »Sedit Angelus« og saa endnu finere det
samme igen i salmen »Guds Engel klar oc huid«

Nu sidder du met din Fader
hen op i Himmerig/
oc Synden forlader
her ned paa lorderig.

FRA PAASKE TIL PINSE

og saa det samme igen i en firedobbelt repetition.
Det er meget festligt, og der er noder til det alt
sammen.
Saa faar Luther ordet til to salmer, »Christ laa
i Dødsens baande«, der først synger om paaske
kampen, at »det vaar en gantske vnderlig krig/
Der Døden oc Liffuit stridde«, men derefter gaar
han over til at synge om det rette paaskelam,
som vi nu kan nyde efter at Faraos og alle onde
magters herredømme er knust. Og Luther slutter
med en mindre salme om »lesus Christ vor Frel
sermand/ den som Døden offueruand«.
Atter en festsang, nemlig Regina cæli, som er
kristelig forvendt til »Ærens Konning O Christe«,
som efter optakten bestaar af fire smukke strofer
med omkvæd.
Endelig en gammel sang som vore forfædre
plejede at synge mellem paaske og pinse »Christ
haffue loff/ en Keyser offuer alle Konger«, et
meget ejendommeligt levn.
Om Christi Himmelfart
5 salmer. Først et latinsk vers, saa et tilsvaren
de dansk. Det skal altsaa være skik saadan. Der
efter Hans Thomissøns oversættelse af hymnen
Festum nunc celebre, »Den ypperste Høytid oc
stor Aandelig glæde« efterfulgt af endnu en hym
ne lesu nostra redemptio, oversat »lesu som est
vor Salighed«, og tilsidst tager Hans Thomissøn
pennen frem og digter selv »lesus Christus er opfaren«, som tager sit udgangspunkt i paaskesejren
og himmelfarten og fører tanken frem til Helligaanden og dens virksomhed, ja helt frem til vor
egen hjemfart.
Om den Hellig Aand
10 salmer. Kapitlet indledes med pinsekyriet,
»Kyrie Gud Fader allsomhøyeste trøst«, som skal
bruges fra pinse til jul og mellem kyndelmisse og
paaske, altsaa den største del af aaret. Derefter
følger som sædvanligt et lille latinsk vers, »Chri
stus nos reuisit«, og et lille dansk vers, »Christ
den hellig Aand sende«, henholdsvis til brug for
peblingene og menigheden, maaske som prædikestolsvers.
Saa følger Luthers »Nu bede wi den hellig
Aand«, som allerede var med i Messembedet og
M29, og som taaler aarenes slid. Det har Hans
Tausen taget hensyn til, idet han har bygget sin
sekvens »Wi arme Adams børn alle« med sine
kendte trelinjede rimede vers saaledes, at de fire
vers af salmen indflettes mellem versene i sekven
sen.
Som nr.6 følger sekvensen »Veni sancte spiritus
et emitte« i oversættelse »Kom hellig Aand Herre
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Gud aff Himmelen«. Den næste er antifonen
»Veni sancte spiritus, reple tuorum«, oversat
»Kom O Herre hellig Aand, opfyld«, og Luthers
salme med samme udgangspunkt, »Kom hellig
Aand O Herre Gud, opfyld«. Hans Thomissøn
skelner mellem disse enslydende begyndelser ved
at anbringe sit »O« forskellige steder eller helt at
udelade det.
Som nr.9 følger hymnen »Veni creator spiritus«
i dansk oversættelse, »Kom Gud skaber O hellig
Aand, besøg«, og samme salme med Olaus Petris
svenske oversættelse som mellemled. Hans Tho
missøn udelader ellers dubletter, men han kan her
have den hensigt, mener Widding, at fredsbøn
nen i originalens femte vers, som ikke er kommet
frem i den danske oversættelse, men er bevaret i
den svenske, passende kunde synges af begge par
ter under syvaarskrigen. Jeg tror snarere, at Hans
Thomissøn har set, at den svenske oversættelse
har en betydelig sproglig kraft, der forstærkes ved
en gentagelse af en afgørende linje i hvert vers.
Saa har han taget det minus med, at nogle af de
svenske rim er forsvundet ved den danske over
sættelse.
Om den Hellige Trefoldighed
3 salmer. Efter julens, paaskens og pinsens for
kyndelse er tiden kommet til at sammenfatte det
te i salmesang om Treenigheden. Afsnittet indle
des med »O Herre Gud Fader met din krafft«,
et magtfuldt kyrie, som er formet trinitarisk med
vers til Faderen, Sønnen og Aanden, og med et
dertil varieret omkvæd. Det fremkom allerede i
M33 og er skrevet af Strobius, som gør Hans
Tausen rangen stridig som vor reformationstids
betydeligste digter.
Derefter følger Arvid Pedersens »Alleniste Gud
i Himmerig«, som har kunnet bevare sin værdi
gennem de skiftende tider, skønt hver tid har be
arbejdet den efter sin egen stil. Den tredje er
Luthers »Gud Fader bliff du nu met oss«, hvis
plads paa dette sted beror paa, at samme vers
synges tre gange, men med ændret adresse: lesu
Christ bliff du nu met oss, Hellig Aand bliff du
nu met oss.
Der er ikke i disse tre salmer noget forsøg paa
at trænge ind i treenighedens mysterium, men i
de to første er der dog forsøg paa at beskrive de
tre personers særlige funktioner.
Dermed har Hans Thomissøn skabt eller ord
net salmesang til festerne i den festlige halvdel af
kirkeaaret. Han har næppe drømt om salmer til
hver søndag. Men hvad han her har villet, har
han gjort godt.

HANS THOMISSØNS SALMEBOG

52

Men dette er kun den første tredjedel af hans
bog. Han har ikke selv inddelt bogen i tre hoved
dele, men han har inddelt stoffet saaledes, at den
næste tredjedel kan faa en fælles betegnelse: Op
lysning til salighed eller luthersk kristendomsfor
kyndelse.
Catechismus
Om de Thi Guds Bud
5 salmer. Den første »Gud Fader vdi Himme
rig/ sin villie« ligner en folkevise og falder let paa
tungen; den er sikkert dansk. De to næste er over
sættelser efter Luther. »Den som vil en Christen
hede« stod allerede 1529 i »det svenske eksem
plar«. »Hør til i gode Christne« bærer præg af at
være dansk middelalderdigtning.
Om Troens Artickler
2 salmer. »Wi tro allesammen paa en Gud.
Som Himmel« er nok oversat af Hans Tausen og
synges i Nicolai kirke. »Wi tro allesammen paa
en Gud/ Himmels skabere« er Malmøoversættelsen, som formodentlig synges i Frue kirke.
Om Herrens Bøn
4 salmer. Den første er Luthers »Fader vor vdi
Himmerig«. Den næste »O Gud vor Fader du som
est i Himmerig« er af højtysk oprindelse. »O Fa
der vor wi bede dig« er maaske fra Strassburg,
men kommet til os gennem nedertysk mellemled.
»O Herre Gud miskunde dig« kom først frem i
M33, men stammer maaske fra Viborg.
Om Daaben
Kun 1 salme, Luthers »Christus kom selff til
fordans flod«.
Om Herrens Hadere
7 salmer, hvoraf de første er gendigtninger af
liturgiske stykker. Et Sanctus, som Luther har
formet paa grundlag af Esaias VI, »Esaias den
Prophet monne det saa gaa«. Et andet Sanctus,
»Hellig er Gud vor Fader«, som er digtet af Decius. Tibi laus, »Dig være loff oc priss O Herre
Christ«. Et Agnus Dei, »O Guds lam wskyldig«,
som er digtet af Decius og i Sønderjylland brugt
til vore dage, optaget i D 174. Johan Hus’ salme,
forbedret af Luther, »Jesus Christus er vor salig
hed«, endnu en salme af Luther, »Gud være loffuit altid oc benedidet«, og endelig en salme af
Veit Dietrich, »Der lesus Christus vor Herre«,
som først fortæller om nadverens indstiftelse og
derefter opfordrer til selvprøvelse før altergangen.

Om Guds Ord
8 salmer, som endnu genlyder af reformations
tidens kampgny. Den første »Loffuer Gud i from
me Christne« var skarpt formet af Ludwig Hailman, men er i oversættelsen mildnet af Arvid Pe
dersen. Hans Thomissøns overskrifter giver et
klart billede af de følgende: Om Guds Ords
obenbaring/ oc om den ælendige blindhed vdi
Paffuedommit:
Gud for din euige naade/
Ansee dine fattige Faar/
Som storlig vaare stedde i vaade/
1 mange hundrede Aar/
En Tacksigelse for Guds Ords obenbaring:
O Herre Gud det kommer nu vd/
dit Ord som skiult vaar lenge.
Om Guds Ords kundskab/ oc om deris vildfarel
se/ som Guds Ord oc villie icke kiende:
O Christe huor vaar din kundskaff/
Da Paffue Syluester leffde.
Om Guds Ord dristelig at annamme/ oc om
Trøst aff mange Exempler.
Om Guds Ords foractelse. Denne overskrift hører
til »It gaat beraad vel betenckt mod«, som er et
læredigt i middelalderlig stil, vel af dansk oprin
delse. Tanken er, at hvis man vil begynde »et
spil« og saa følger sin egen daarskab, lykkes det
kun sjældent. Det er klogt at følge Guds ord.
Om Guds Ords priss/ ved Exempler aff det
Gamle oc ny Testament. Det er overskriften over
Hans Thomissøns salme »Fryder eder i denne
tid«. Han fremhæver navnene i versenes begyn
delse, begynder med Adam og ender med evan
gelister og apostle. Af dem betragter han Paulus
som »det udvalgte kar og den rette kerne«. Pau
lus faar to vers, mens de andre har maattet nøjes
med et. »O Paulus hui begynder du saa dybelig
at scriffue«. Paulus skriver om »troen alene«. Ka
pitlet slutter med en bøn om »Guds Ords varafftige krafft i vore Hierter«.
Om Skabelsen
2 salmer. »Den signede dag O Skaber god« er
digtet af Peder Palladius. Han kalder den »en ny
Dageuise« til forskel fra Dagvisen, som er en mor
gensang, mens dagevisen handler om de syv dage,
da Gud skabte verden. Hver dag har et vers om
Guds gerning og et vers med vor bøn i den anled
ning.
Den anden, »Herre Gud Fader være loff oc
tack«, er digtet af Arvid Pedersen og har et langt
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perspektiv. Han begynder med englefaldet og
gaar videre til skabelsen og menneskets syndefald
og endnu videre til Jesu frelsergeming, død og
opstandelse, indtil han sidder ved Faderens højre
haand, hvorfra han sender Hel ligaanden, som be
reder os til at »søge delagtighed i frelsen og salig
heden«. - Altsaa et kort, men vægtigt afsnit som
en nødvendig forudsætning for det kommende.
Om Louen oc Euangelio/ om Synden/
Syndernis forladelse/ Retfærdighed/
Troen oc gode Gierninger
11 salmer. Kapitlet begynder med Luthers sal
me »Saa taler den w-uise mund« efter Ps.14: Gud
saa fra Himlen ned paa jorden, men han fik ikke
øje paa nogen retfærdige. Derefter følger den sto
re hovedsalme af Speratus om lov og evangelium,
»Guds Søn er kommen aff Himmelen ned« og
Spenglers salme af samme karakter, »Aff Adams
fald er plat fordærffd«. Saa tager de danske dig
tere fat, først Arvid Pedersen, som udbryder: »O
Verden huor gruer mig for dit væsen«, der er et
langt katalog over tidens synder, hvoraf adskillige
stadig er særdeles aktuelle. Derefter møder Stro
bius frem med ikke mindre end tre salmer, der
aander af den dybeste mistillid til verden: »O du
forgifftige Verden« og »I Verden er stor mod
gang stor falsk oc suig« og tilsidst udbryder: »leg
maatte vel om ieg kunde begribe/ græde ret blo
dige taare«. Endelig bearbejder Hans Thomissøn
et stykke af hr.Michael, »Synden giør Mennisken
blind oc lam«. Saa vidt er det loven, som taler.
Derefter faar evangeliet ordet, først med den
lange salme »I lesu naffn begynde wi«, som alle
rede fandtes i det første lille evangeliske sang
hæfte i Tyskland, den saakaldte »Achtliederbuch«, og som herhjemme dannede indledningen
til M29. Hans Thomissøn oversætter en alvorlig
samtale mellem synderen og Kristus; de synger
paa hver sin melodi. Det sidste stykke er ogsaa en
dialogsalme »Om Kiødsens strid imod Aanden«.
Det er det verdslige legeme, som diskuterer med
sjælen, der tilsidst faar overtaget. I det sidste
vers taler »Digteren«, hvem han saa siden er,
men han har vist boet i Niimberg.
Om Penitentze
11 salmer. Et par af disse salmer er gamle
kendinge fra M29, saaledes Luthers »Af dybsens
nød«. Tre af dem fremkom i M33, saaledes »Fra
Mennisken haffuer ieg vend min hu« og »Beklage
aff all min sinde«, og en af dem stammer fra Tv,
»O Allmectig euige Gud«, oprindelig signeret med
N.E., som formodentlig betyder Niels Esbemsøn,
som blev biskop i Lund, en broder til Peder Palla

53

dius. De fem andre fremkom først i Th, saaledes
»Aff dybiste nød lader oss til Gud«, som er over
sat af Arvid Pedersen efter M. Weisse. Flertallet
er altsaa gamle salmer, men alligevel føles dette
afsnit som noget nyt, eller rettere som noget gam
melt, der er ved at komme frem igen, og her kræ
ver at blive samlet i et særligt afsnit. Poenitense
er ved at blive et hovedtema i luthersk kristendom
som i senmiddelalderen.
Der er en anden ting, som er værd at bemærke
i dette kapitel. Det begynder med gendigtninger
af de gammeltestamentlige psalmer, Ps.25, Ps.130
og to af Ps. 51. Det har tidligere været nævnt, at
den latinske sang har været en vigtig kilde til den
salmesang, som Hans Thomissøn ordnede. Det
samme er tilfældet med Davidspsalmeme. Vi har
ganske vist ikke som den reformerte kirke en hel
psalter til gudstjenstligt brug, men lige fra be
gyndelsen har de lutherske digtere baade i Tysk
land og Danmark ladet sig inspirere af Davids
salmebog til oversættelser, gendigtninger og fri
digtning. Willumsen, Arrebo og Naur har gen
digtet dem alle, men kun nogle faa af Arrebos
fik en varig plads i salmebøgerne. I Th er der
ialt 51, men det er typisk, at de ikke er jævnt
fordelt i Hans Thomissøns rubrikker. Der er af
snit, hvor de er hyppige, og andre hvor de ganske
mangler. Vi har hidtil kun truffet enkelte, men
her hvor det drejer sig om syndsbekendelse, kom
mer der fire paa række. Saaledes kommer de i
klynger i visse afsnit, som i det følgende vil blive
bemærket.
Om afsnittet her er der endnu grund til at
nævne, at Hans Thomissøn har oversat »Allene
til dig Herre Jesu Christ«, som er en af de værdi
fuldeste. Kapitlet slutter med en kunstig mester
sangersalme, »O Herre Gud Fader i euighed«
med utrolig lange strofer med mange rim baade
indvendig og udvendig.
Om den Christelig Kircke
4 salmer, hvoraf de tre er Davidspsalmer, men
det er ikke, som man maaske kunde vente, psal
mer om Zion som genstand for Guds kærlighed
eller om templet, Guds bolig. Det er Ps.i, Ps.15
og de fire første afsnit af Ps.119, altsaa om den
mand, der vandrer retfærdigt efter Guds ord. I
samme spor, men dog med nogle advarsler om
klinten blandt hveden, følger tilsidst Hans Tho
missøns egen salme om »Den Christelig Kirckis
skøne naffn«.
Hans Thomissøn har nu gennemgaaet kate
kismens fem hovedparter, han har talt om det
lutherske hovedpunkt, forholdet mellem loven og
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evangeliet, han har understreget syndernes forla
delse og tilsidst talt om kirken.
Da han i næste kapitel gaar over til det kristne
hjemliv og derefter taler om samfundets kristianisering, vil det være passende at slutte andet
afsnit her og sammenfatte det følgende under en
fællestitel: Det kristne menneskeliv. Det vil sige,
at vi her for første gang har en »salmebog for
kirke og hjem«.
Om Ecteskab
6 salmer, hvoraf de fem er Davidspsalmer,
deraf hele fire gengivelser af Ps. 128, altsaa om det
kristelige husliv under Guds velsignelse og i lydig
hed mod Guds ord. Det var et yndlingstema for
de første slægtled af gifte præster. Den femte
bringer efter en trinitarisk indledning et direkte
forsvar for ægteskabet under henvisning til, at
Gud skabte Adam og Eva som mand og kvinde,
og at Jesus var gæst ved brylluppet i Kana. Men
endelig kommer der dog en rigtig brudevise, som
Peder Palladius har skrevet over Ps.45 om den
herlige konge og hans skønne brud, som »ærlige
Quindfolck, Fruer oc lomfruer« kan bruge, naar
de synger brude til seng, i stedet for den ugude
lige vise ved navn Mariskiold.
Om Verdslig Øffrighed
4 salmer, hvoraf de tre første er Davidspsalmer,
og hvem skulde vente det, hvis man ikke havde
i tankerne, at »øvrighed« betegnede styrelsen af
det offentlige liv. De to første er gendigtninger af
Ps.127, »Vden Herren opholder vort Huss oc
gaard« og »Forgeffuis er alt arbeid oc kaast«
(omkostninger). Den tredje er Ps.20, »Herren
høre dig Bøn i din modgangs tid«; det er undersaatternes bøn for kongen, skrevet af Hans Spandemager, som ikke er nogen stor digter. Den fjer
de er markgreve Casimirs vise, som endnu er be
varet fra M29. Den behandler sagen fra den an
den side, idet den er fyrstens bøn for sit land og
sine undersaatter. Den har akrostikon: Ga-si-merMar-grefve-til-Bren-den-borg.
Om Kaarsit/ oc trøst mod
atskillige modgang oc fristelser
21 salmer, hvoraf de 13 første er Davidspsal
mer. Ser man de indledende 13 psalmer igennem,
faar man et indtryk af, at livet i verden er fuldt
af prøvelser for de troende, men man faar tillige
det indtryk, at digterne har ladet sig inspirere af
psalmisteme, naar de hos dem fandt noget, der
svarede til deres egen situation. Det er klart, at
det er et hovedtema, at de ugudelige plager de
fromme, »O Herre frelss mig oc døm min sag/
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mod den whellige skare«. Man finder ogsaa den
anfægtelse, at det gaar de onde godt, mens de
fromme lider ilde. Karakteristisk er ogsaa Lu
thers »O Gud aff Himmelen see her til« mod
dem, som foragter Guds ord og fører falsk lære,
»nu lærer huer sin egen diet«.
Men taget som helhed rummer samlingen mere
»trøst« end »kors«. Her er f. eks. »Huad kand oss
komme til for nød«, og Luthers »Vor Gud hånd
er saa fast en borg«. Hans Thomissøn gendigter
vel Ps.52 imod de »falske tunger, der skærer som
rageknive«, men ogsaa Ps. 71 »leg løffter høyt
op øyen mine« og han oversætter en salme om
ordet i Math. 11, »Kommer hid til mig sagde
Guds Søn«.
Palladius har gendigtet Ps.73, »Sandelig Gud
er Israel god oc naadig«, som han har forsynet
med en kraftig overskrift mod Mammons trælle,
aagerkarle, kornpugere, voldsmænd, gerrige halse
og rige fraadsere, som forarger de fromme, fattige
kristne, og han har skrevet en salme om det ba
byloniske fangenskab, som han har dediceret til
alle sognepræster i Danmark og Norge.
Salmen »O menniske vilt du betencke« er en
trøst imod »Bugsorg« og mistrøstig omhyggelig
hed for legemets nødtørftighed, uddraget af Math.
6. Om samme emne og flere lignende bekymrin
ger handler »Mit hierte hui gremmer du dig«.
Ogsaa martyriet kan den kristne komme ud
for, som man ser det af Luthers vise om de to
munke, der blev brændt i Bryssel 1522, eller af
klagevisen i anledning af kristenforfølgelseme i
1547. I den sammenhæng kommer ogsaa trøste
salmen til dronning Maria af Ungarn, hvis navn
er indskrevet som akrostikon. En aandelig vise
om sjælens tre hovedfjender, djævelen, verden
og vort kød gaar forud for salmen »Mig tyckis at
Verden er vnderlig«, som slutter afsnittet.

(

Om Bøn oc tacksigelse
Dette afsnit fylder 85 blade i bogen og er
langt det største, men det er delt i to, først bøn,
derefter taksigelse, og det sidste afsnit er igen
delt i forskellige mindre.
Det første afsnit om bønnen indeholder 31 styk
ker, hvoraf de 8 er Davidspsalmer. Det indledes
med et kyrie til bededage, litaniet med tilhørende
versikler og prosabønner, litaniet paa danske rim
og bønner om fred, om bøn for kongen og øvrig
heden. Det er altsaa et sammenhængende litur
gisk afsnit til bededagene.
Men mærkeligt nok er i dette afsnit indskudt
Luthers salme »Beholt oss Herre ved dit Ord«,
der oprindelig er tænkt som en salme for børnene
imod den truende fare fra tyrkernes side. I nu-
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tiden forekommer det mærkeligt at finde salmen
i denne sammenhæng.
I det følgende afsnit kommer Davidspsalmeme,
bl. a. Luthers »Nu er oss Gud miskundelig«, et
par af Hans Thomissøns, »O Gud, huor lenge
glemmer du« og den saakaldte pestsalme »O
Herre Gud i høyeste thron«. Der er en salme af
Herluf Trolle og dobbeltsalmen af Thomas Knud
sen, »Herre ieg er nu gammel oc graa« og »Den
Christelig Kirckis Alderdom«, endvidere Thomis
søns oversættelse af Nic. Hermans »O Gud Fader
din Soel saa skøn« om regn og solskin i passende
tid. Paul Ebers salme »Naar wi i største nøden
staa« slutter dette afsnit.
Efter nogle aandelige viser følger en række
salmer med akrostika over kongemes symboler
og navne. Den mest kendte er Frederik Ils »Mit
haab oc trøst oc all tillid«, og efter nogle faa an
dre salmer slutter det med salmer af Matz Karl
sen, Eiler Hardenberg og Hans Albertsen; den
sidste, »Jeg ved en vrt baade deilig oc bold«,
har stadig bevaret sin friskhed. En del af disse
salmer bærer præg af krigens aktualitet.
Tacksigelser
24 salmer, hvoraf 9 er Davidspsalmer.
Den anden del af det store afsnit om Bøn og
taksigelse begynder med Agricolas »Gladelig ville
wi Haleluia siunge«, og derefter følger et Halle
luja over Fil.4 og tre Hallelujaer over Ps.117 og
et par stykker til. Saa følger en række egentlige
salmer, først »Min Siel nu loffue Herren« og
salmer af Tyge Asmundsen, Luther, Justus Jonas,
Erik Krabbe og Spandemager. Derefter følger de
tre nytestamentlige cantica paa prosa, men dog
med noder, Benedictus, Magnificat og Nunc dimittis, endvidere Tedeum, som er gennemkomponeret. Afsnittet slutter med seks salmer, »Alene
Gud i det høye være ære«, »Benedid, benedid,
benedid« og »O trofast hierte loff tack oc priss«
og salmer af Herluf Trolle, Mogens Bancke og
Elsabe Krabbe.
Tacksigelser oc Bøner om Morgenen
De følgende morgen- og aftenbønner og bord
bønner gør det ganske klart, at Hans Thomissøns
salmebog er beregnet ikke blot for kirken, men
ogsaa for hjemmet. Her er først en ny dagevise
af Erik Krabbe, »Det dagis nu i Østen«. Derefter
følger den gamle dagvise, »Den signede dag som
wi nu see«, der er det værdifuldeste fund, som
Hans Thomissøn har skænket os fra fortiden.
»Dig tacker ieg kiere Herre« og Thomissøns over
sættelse »Den klare Soel nu skinner fri« slutter
afsnittet.
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Aftensalmeme er lidt talrigere. Først igen en
salme af Erik Krabbe, derefter tre latinske hym
ner oversatte og to oversættelser af Hans Thomis
søn, og tilsidst »Dig Herre mild/ ieg tacke vil«,
som kan bruges baade morgen og aften, blot man
ombytter ordene »dag« og »nat«, hvilket er baade
nemt og praktisk.
Bøner for Maaltid
Til det gamle Benedicite har Peder Borgsmid
paa dansk maattet føje en ekstra stavelse for at
faa det til at passe med rytmen: »Velsignere/ la
det skal Herren giøre«. Hans Thomissøn har
oversat to tyske bordsalmer, men til den første
har han føjet en dansk bordbøn, som endnu er
velkendt, »I lesu naffn gaa wi til bord«. Den er
citeret eller maaske digtet aaret før af Niels Bre
dal, men gaar stadig under Johann Horns navn
i vor salmebog.
Tacksigelser efjter Maaltid
Af de fem takkesalmer til brug efter maaltidet
har Hans Thomissøn oversat de to, og til den ene
af dem, »Tacker Herren/ thi hånd er saare ven
lig« har han paa samme maade knyttet et dansk
takkevers for »øl og mad«, som vi genfinder hos
Niels Bredal.
Om Døden/ oc begraffuelse
15 salmer. Fra maaltidets glæde i hjemmets
lille verden vender vi os mod menneskelivets af
slutning og synger om død og begravelse. Først
to salmer af Luther, den dystre »Men wi leffue
paa lorden her« og derefter den fredfyldte gen
givelse af Simeons lovsang, »Met glæde oc fred
far ieg nu hen«. Derefter formodentlig den mest
brugte og mest almene »Nu lader oss hans Legem
begraffue«, hvortil er knyttet fodnoter om, at
man kan ombytte ordene »han« med »hun«, og
hvis der er flere lig, kan man sige »de, dem og
deres«. De seks første vers kan synges før begra
velsen, de to sidste bagefter. Paul Eber skrev til
sine børn en gribende salme med døden for øje,
»Herre lesu Christ sand Mennisk oc Gud«. Saa
kommer Hans Thomissøns eget bidrag til dette
afsnit, to oversættelser »Naar min tid oc stund
er for haand« og »Herre Gud hielp mig« og en
original »Herre Gud lær mig mit endeligt«, hvor
til han har hentet stof fra Ps.39 og 90.
Tilsidst taler forskellige forfattere. Hertug Al
brecht af Brandenburg har skrevet »Huad min
Gud vil det skee alle tid«. Anders Sørensen Vedel
skriver ud fra Esaias 56 om »merckelige Mends
Død«, og en ukendt bearbejder henter et saare
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realistisk stof om døden hos den gamle hr. Mi
chael. Mogens Bancke trøster dem, der har mistet
en kær ven. Til slut kommer Hans Thomissøn
igen med to salmer af Mathesius, som han har
oversat. Det ser i det hele taget ud til, at Hans
Thomissøn har lagt vægt paa at behandle dette
emne noget fyldigere, end man hidtil havde kun
net. Den første af disse Mathesius-salmer, »Sanc
te Pouels ord oss følge bør«, er et godt eksempel
paa hans alvor og dygtighed som oversætter.
Om Dommedag oc Opstandelse
9 salmer. Den første taler strengt til de hov
modige, som vil faa deres straf, naar Jesus kom
mer igen for at skille de onde fra de gode. Det
samme siger Claus Fædder i to lange salmer; i
den første skildrer han tilstanden i verden, som
er moden til dommen; i den anden lægger han
ogsaa vægt paa at opmuntre de troende til at ud
holde den sidste tids trængsler. Søren Kjær er
enig med Fædder om verdens tilstand, men kan
dog ogsaa sige til kristenheden: »Løfft op dit
Hoffuit«. Han er en større digter end Fædder.
Han kan med faa streger tegne et billede af ver
dens falskhed. Man ved ikke, om man mest skal
beundre hans slaaende billeder eller hans bidende
vid:
Du loffuer gaat met haand oc mund/
Det er saa lidet aff hiertens grund/
Du taler mest aff Lunge:
Dit løffte er idel falsk oc skam/
Dit Hierte er hart som Hampegam/
Som Sikke er din Tunge.
Mildere taler Erasmus Alber, »I Fromme
Christen værer kiøn (kække?)«, men han ind
rømmer, at verden ikke kan staa længere; vi maa
vente Jesu komme. Hans Thomissøn har oversat
Nic. Hermans salme »Sancte Pouel sine Corinther«, som udførligt og klart udlægger, hvad Pau
lus siger om opstandelsen i i.Kor. 15. I »Naar
tegn ere skeed i Maane oc Soel« skildrer hr. Mi
chael strengt, hvorledes nogle frelses, mens andre
dømmes til Helvedes ild. Helt anderledes mildt
og positivt opfordrer den sidste salme i afsnittet,
hvormed bogen slutter: »Om Himmerigs Rige
saa ville wi tale«. Den taler ikke om onde men
nesker, men om alle de onde ting, som ikke skal
findes i Himmelen, »Der er oc icke kedsommelig
hed«; men i folkevisestil og med stor fortælle
glæde skildrer den ukendte forfatter, hvor dejligt
der skal være. Og den herlighed koster ikke an
det end i tide at angre sine synder og bede om
naade og tro paa Jesus.

Registre
I. Om den Danske Euangeliske Messe
Efter at Hans Thomissøn har sat sit FINIS
efter den sidste salme tilføjer han en række sær
deles oplysende registre. Det første handler om
den danske messe, den normale hovedgudstjene
ste. Det var egentlig ikke hans opgave at skrive
derom, men Niels Jesperssøn var endnu ikke fær
dig med sit Graduale, som først udkom 1573, og
denne store bog, som var beregnet for degnene,
var ikke saa let tilgængelig for de almindelige
kirkegængere. Her følger da en kortfattet gennem
gang af messen, som den holdtes i Vor Frue Kir
ke i København, der var normgivende for landet.
Dette register skal ikke her gengives i sin helhed,
men det kan have salmehistorisk interesse at no
tere de faste salmer, som de, der ingen salmebog
havde, snart lærte udenad:
Aff Dybsens nød raaber ieg til dig (eller en
anden, som passer til højtiden eller evange
liet)
Kyrieeleison (skiftende)
Alleniste Gud i Himmerig
(Kollekt og Epistel)
Gladelig ville wi Haleluia siunge (eller et an
det Halleluja)
(Bamcdaab)
Nu bede wi den hellig Aand (Ved højtiderne
andre. Fra jul til kyndelmisse: Nu lader oss
alle tacke Gud. Fra paaske til pinse: Christus
lesus for oss offrit, med Christ stod op af
døde, mellem versene. I pinsen: Kom hellig
Aand Herre Gud og Nu bede wi den hellig
Aand)
(Evangeliet til dagen)
Wi tro allesammen paa en Gud.
(Prædiken)
Nu er oss Gud miskundelig (eller Beholt oss
Herre ved dit Ord, eller en anden)
(Altergang med formaning, Fadervor og ind
stiftelsesordene. Under altergangen synges:
Dig være loff oc priss,
O Guds lam wskyldig,
lesus Christus er vor salighed
Gud være loffuit altid oc benedidet)
(Kollekt og velsignelse)
En kort salme.
Men om denne korte slutningssalme har Hans
Thomissøn nogle karakteristiske og historisk vig
tige bemærkninger. Han siger, at Claus Morten
sen i Messeembedet 1529 slutter gudstjenesten
med salmen om de 10 bud »Gud Fader udi Him
merig, sin villie«. I saa fald bliver hele katekis
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men, budene, Fadervor, trosbekendelsen, daaben
og nadveren, behandlet under Gudstjenesten. Der
til faar vi den historiske oplysning, at Messeem
bedet udkom 1529 (ikke 1528).
II. Register paa de Dauids Psalmer/ som findis
vdset i Christelig sang i denne Bog.
Salmernes latinske begyndelser er nævnt i num
merorden efter Davids salmebog med henvisnin
ger til foliotal i Hans Thomissøns. I det fore
gaaende referat af kapitlerne i Th er der gjort
opmærksom paa, hvor Davidspsalmer især findes.
Hans Thomissøn vælger sine ord. Salmerne er
»vdset i christelig sang«. Hensigten har ikke væ
ret at levere nøjagtige oversættelser, blot formet
i danske vers, men at bruge salmernes ord og
billeder som inspirationskilde for luthersk kirke
sang, hvorved de ogsaa kom til at tjene som ga
ranti for, at forkyndelsen var bibelsk.

III. Andre stæder aff den hellige Scrifft/ som
siungis i denne Bog.
////. Register paa de Latinske Hymner/ Sequentzer/ Responsorier/ Antiphoner/ som her fin
dis paa danske.
De latinske begyndelser er opført i alfabetisk
orden med henvisning til foliotal i Th. I forbin
delse med omtalen af Adventssalmeme er der
tidligere gjort opmærksom paa latinens stigende
betydning.
V. Register paa de gamle sang/ som haffue
været brugt i Paffuedommet.
Disse gamle Sang haffue wi ocsaa tilhobe sam
let/ til it Vidnisbyrd/ om de fromme Christen/
som leffuede for vor tid mit vdi den falske Lær
doms store blindhed oc vildfarelse/ paa det mand
jo maa see/ huor der haffuer alligeuel altid værit
Guds folck/ som haffue rettelige kiendt den Herre
lesum Christum/ endog de saare vnderlig i sam
me kundskab ved Guds naade bleffue beholdne.
Oc endog saadanne Danske sang brugtis icke
megit i Kirckeme (Thi alle vraaer vaare i paffue
dommet fulde aff Latine sang/ huilcket den me
nige Almue icke forstaa kunde) Dog bleffue de
siungit for Dørre/ oc vdi huse.
Efter denne indledning udbryder Hans Tho
missøn i en lovsang og tak til Gud »for dette
klare Euangelij liuss/ som du haffuer saa rigelig
begaffuet oss met i Danmarckis oc Norgis Riger/
at wi nu icke alleniste i Huse/ men ocsaa obenbare i Kirckeme kunde prise dig met mange skø
ne oc Gudelige Psalmer.« Registret nævner føl
gende:
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Christ haffue loff
Christ stod op aff Døde
Den signede dag er oss beteed
Den signede dag som wi nu see
Dies est læticiæ/ in ortu
Grates nunc omnes reddamus
Laus tibi Christe qui pateris
Priss oc ære oc dyd
Puer natus in Bethlehem
Resonet in laudibus
VI. Register paa de gamle Papistiske Sang/
som ere Corrigeret oc rettede.
Audi nos etc. aff Aue præclara
Aufer a nobis Domine
Det hellige Kaars vor Herre selff bar/
T
. en lomfru, ..
Ieg vd mig Herren
loffue
Maria . , ,,
.
,,
q I
bold/ met megit vold
Maria hun er en lomfru reen
Regina coeli/
Salue regina/
VII. Register paa de sang/ som ere samlit aff
de Papistiske rim/ som her Michel Sognepræst i
Othense/ screff om lomfru Marie Psaltere/ Aar
1496.
Her met vil ieg icke stadfeste den slemme Affgudsdyrckelse oc Wgudelig blindhed/ som findis
i den Bog eller andre hans scriffuelser. Men
Christeligen formane........
Huad der findis ilde aff hannem lagd lomfru
Marie til/ det haffuer ieg met rette set om vor
Herre lesu Christo. Findis der end oc noget got
iblant disse Affner/ som/ i de Rim om Synden.
Item huad kand bedre sigis/ end det hånd be
slutter lesu Christi pines Historie met?
O Menniske tenck paa lesu død/
Som dig haffuer frelst aff Synd oc nød/
For Adam hånd haffde ilde giord/
I Paradis brød vor Herris ord.
Registret nævner:
Naar tegn ere skeed i Maane
Nu lader oss tacke aff hiertens grund
O lesu hør mig for din død
Synden giør Mennisken blind
VIII. Register paa de Psalmer/ som indeholde
flere Lærdomme/ oc kunde derfor henføris til
andre oc flere Artickler/ end som de ordentlig i
Psalmebogen findis. Item/ de som kunde oc derfor
siungis paa atskillige tider/ effter som de met den
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Lærdom vdi Predicken forhandlis offuer Eens
komme.
I dette register gentager Hans Thomissøn over
skrifterne paa de fleste kapitler i salmebogen og
nævner derunder salmer, som godt kunde have
været anbragt der. Det er baade et bevis paa hans
omhu og en vejledning for præsternes valg af
salmer, som passer til deres prædiken.
IX. It almindeligt Register offuer alle Psalmer/
som findis i denne Bog/ effter Bogstaffuene.
I dette alfabetiske register har Hans Thomissøn
mærket de salmer, han har oversat, med en stjer
ne, og sine originale salmer med et solkors.
Efter det alfabetiske register har Anders Søren
sen Vedel skrevet et lille latinsk æresdigt til sin
lærer og ven Hans Thomissøn, og derefter hat
bogtrykkeren og udgiveren Laurentz Benedicht
forsikret, at han har gjort sig umage med denne
bog, hvad han i sandhed ogsaa har, saa vi gerne
følger hans bøn om at tage til takke. Han har
dateret 8. Septemb. 1569.
Udgave B
Salmebogen blev straks indført i alle kirker og
skoler i Danmark og Norge. Vi ved ikke, hvor
stort det første oplag var, men det blev hurtigt
klart, at der maatte trykkes et nyt. Et nyt oplag
burde naturligvis helst være uændret, men da der
i 1570 fremkom en ny værdifuld salme af Niels
Hemmingsen, Danmarks berømte teolog, syntes
Hans Thomissøn, at den maatte med i det nye
oplag. Han havde desuden faaet oplysninger om,
hvilke salmer Strobius og Spandemager havde
digtet. Disse oplysninger maatte dog ogsaa med.
Det nye oplag blev altsaa en ny udgave. Den maa
tidligst være kommet 1570, fordi Hemmingsens
salme er med, og dateret dette aar. Den kunde
jo være tilføjet som et tillæg, men Hans Thomis
søn foretrak, at den blev sat ind i det rette kapi
tel og paa den plads, hvor den sagligt hørte hjem
me. For at dette ikke skulde medføre, at hele
bogen blev sat om, maatte man sammentrænge
teksten paa et bestemt antal ark, hvor den nye
salme skulde staa. Bogens titelblad og dateringen
af Hans Thomissøns fortale blev uforandret 1569.
Den nye udgave maa senest være udkommet
1573, da Hans Thomissøn døde dette aar. Det
kan nemlig bevises, at han selv har besørget den.
Han omtaler i fortalen, at hans fader endnu præ
diker det rene evangelium »udi Hygom ved
Ribe«. Men i 2. udgave løber hjemkærligheden
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af med forfatteren, og han indskyder »udi min
fødeby Hygom ved Ribe«. Det kan kun Hans
Thomissøn selv have skrevet.
Lauritz Nielsen har i sin bibliografi noteret
begge de to udgaver, men ingen har tænkt paa,
at de var forskellige. Man har i begge tilfælde
ment, at man havde originaludgaven i haanden,
og det har været aarsag til stor forvirring blandt
salmeforskerne.
Den ene mener f. eks., at Hans Thomissøn har
oversat »Mit haab og trøst og al tillid«. Den an
den slaar op i originaludgaven af Th og siger, at
det er forkert, for der er ingen stjerne i registret
ved denne salme, og den tredie svarer, at der
netop er en stjerne, og det er der i alle udgaver
undtagen 1586 og 1592. Med stjernerne hænger
det saadan sammen, at udgave A har 37 stjerner
og 8 solkors, mens udgave B har 39 og 9. Det er
selvfølgeligt forbavsende. Man skulde dog ikke
tro, at Hans Thomissøn i 1569 havde glemt, at
de paagældende tre salmer var hans egne. Men
netop i disse tre tilfælde kan en anden forklaring
tænkes. Det drejer sig om kongesymbol-salmer,
og han kan i 1569 have været i tvivl, om han
maatte have den ære at sætte sit mærke ved dem,
og han kunde ikke spørge majestæten derom, da
denne laa i lejr foran Varberg. Først da kongen
var kommet hjem, kunde han bede ham om til
ladelsen.
Men ogsaa bortset fra stjerner og solkors ved
varer forvirringen. En saa fin og paalidelig for
sker som Widding, der har eftersporet kilderne
til alle salmer i Th, ved, at Strobius har digtet
visse salmer og nævner hans navn ved nogle af
dem. Han maa altsaa have haft udgave B i haan
den. Men samtidig siger han (11,148), at Hem
mingsens salme, »Adams store ulydighed«, blev
optaget i udgaven 1592, og den dag, han skrev
dette, har han ikke haft udgave B ved haanden,
men forgæves eftersøgt den i udgave A.
Da der nu i 1933 og 1968 er udkommet faksi
mileudgaver af udgave A, har forvirringen ud
bredt sig til saa mange flere. Mange forskere har
nævnt, at Spandemager har digtet tre salmer, det
siger Hans Thomissøn, men man finder dem ikke;
man finder heller ikke nogen salme af Strobius.
Man finder heller ikke den nævnte salme af Hem
mingsen. Det er ogsaa mærkeligt, at nogle siger,
at der findes 268 salmer i bogen, mens andre si
ger 269.
Det maa derfor understreges, at der findes to
»originale« udgaver af Th, A og B, begge besør
get af Hans Thomissøn selv, og i udgave B har
han gjort visse ændringer og tilføjelser, hvoraf de
vigtigste er:
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1. Han har indføjet Hemmingsens salme, til
føjet den i det alfabetiske register og ændret de
følgende numre i salmebogen og ændret foliotallene i registret ved nogle af de nærstaaende sal
mer.
2. I sin fortale har han tilføjet »min fødeby«
og ændret salmernes antal til 269, men ikke æn
dret dateringen.
3. Over 7 salmer har han i overskriften tilføjet:
»D. lacobus Matthias Strobius«.
4. Over 3 salmer har han tilføjet: »Her Hans
Spandmager«.
5. To steder har han ændret initialerne M.B.
til »Her Magnus Bancke«.
6. Blad 279V har han ændret forfatterangivel
sen D. Morten Luther til initialerne: D.W.L.
7. Enkelte steder har han ændret nummertal
eller aarstal.
8. I visse overskrifter, især af historisk karakter,
har han tilføjet noget.
9. Den dialektagtige benævnelse Perss, Knudss
eller lignende har han ændret til Pedersøn, Knudsøn osv.
Det har ikke været undersøgt, om der er æn
dret noget i selve salmeteksteme.
Med hensyn til udgave C, som fremkom efter
Thomissøns død, samt de følgende salmebøger
kan der ikke siges noget sikkert, da allerede C
snart følger A og snart B. Det har været ret til
fældigt, hvilken udgave man har trykt efter.
Men det maa fastslaas, at vel er udgave A (og
faksimileudgaverne) den første fra 1569, men ud
gave B er den rigtigste, fyldigste og endelige ud
gave af Th. Al forvirring maa ophøre, naar man
skelner mellem A og B.
Kongebrev om salmebogen
Mens Frederik II laa i feltlejren foran Var
berg, man kan næsten sige midt i kampens bul
der, den 5. nov. 1569, autoriserede kongen salme
bogen, ja mere end det, ved at sende følgende
brev til alle rigets biskopper. Det er her lempet
efter moderne sprog og stavemaade.
Superintendenterne over alt riget finge brev
som følger.
I maa vide, at os elskelige, hæderlige og høj
lærde mand, mester Hans Tomessen, præst til
Vor Frue kirke i vor købstad Købnehavn, nu til
religionens bedste har ladet udgaa en salmebog,
som er gennemset og approberet af de højlærde
ved vort universitet i Købnehavn. Vi vil, at den
skal bruges over alt i riget. Derfor beder vi eder
om, at I befaler alle herredsprovster i eders stift,
at de giver besked til alle kirkeværgerne i deres
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provsti om at købe et eksemplar af denne salme
bog til kirkens brug.
Da vi erfarer, at en stor del af de danske bibler,
som kirkerne her i riget har købt, fjernes fra kir
ken og bruges af andre, saa de bliver næsten øde
lagt, og nogle er maaske helt forsvundet, hvad vi
meget beklager, saa beder vi eder om, at I holder
alvorligt øje med dette i eders stift. Hvis nogle
af disse bibler er kommet bort fra kirken, maa
kirkeværgerne atter skaffe dem til veje.
De bøger, som tilhører kirkerne, baade de der
er købt, og de som skal købes, skal stadig blive i
kirkerne. Det er særlig følgende bøger: Den dan
ske bibel, den førnævnte salmebog, ordinansen og
manualen, og endelig gradualen, som os elskelige
hæderlige mand Niels Jespersen, superintendent i
Fyns stift, efter vor befaling har under hænde og
snarest muligt kommer i trykken, skal i lige maa
de købes til alle sognekirker. Disse bøger maa an
bringes i kirkerne og med smedede jernkæder
hæftes til degnestolen, saa de altid bliver der og
aldrig udlaanes eller paa nogen maade forsvinder.
Og sker der noget saadant ved sognepræstens for
sømmelse, skal han have forbrudt sit præsteem
bede.
For yderligere at fremme dette har vi skrevet
til stiftskassererne ved alle stifter, at de skal lade
saa meget af kirketienden staa hos kirkerne, at de
nævnte bøger kan købes samt de lænker, hvormed
de skal hæftes til degnestolene.
Samtidig beder vi eder om, at I vil sørge for,
at den nævnte nye salmebog anskaffes og bruges
i alle skoler, den og ingen anden, samt at I ikke
tillader, at nogen anden salmebog føres til salg
paa markeder eller andetsteds, saa langt som
eders stift strækker sig, men kun den nævnte nye
salmebog, som mester Hans Tomessen har ladet
udgaa. Drister nogen sig til at modstaa eller for
hindre dette, skal I give os det til kende, saa skal
vi finde raad derfor.
Alt dette vil vi alvorligt befale eder, at I uden
forsømmelighed, men med al flid overholder og
ordner i alle maader under henvisning til den ed,
som I har tilsvoret os, saafremt I vil undgaa
vor unaade.
Skrevet udi Kon.M.Feltleger for Warberg 5.
Novembris A° etc.69.
Stiftskriverne over alt i riget finge brev
At skulle lade blive hos hver sognekirke saa
meget af kirkens tiende, som mester Hans Tomesens salmebog og mester Niels Jespersens gradual
kan købes for, og saa meget som skal bekostes
paa jernlænker til kirkens bøger at fatte i.
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udj k.M.feldleger for Warberg 5. Novemb. A°
etc.69.
Nye salmer i Hans Thomissøns salmebog
(Numrene er foliotal. Salmen begynder altsaa
paa forsiden eller bagsiden af det anførte blad.
Alfabetisk ordnet efter moderne stavemaade, alt
saa f. eks. Christus, Christ osv. under K)
Adams store wlydighed. Udgave B (A 35).
Aff dybiste nød lader oss til Gud. 179.
Aff muld oc lord Gud Adam skabte. 349.
Allene til dig Herre lesu Christ. 183.
Allmectige oc gode Gud. 327.
Beholt oss Herre ved dit Ord. 253.
Benedid benedid benedid være Gud altid. 308.
Den klare Soel nu skinner fri. 320.
Den Christelig Kirckis Alderdom. 261.
Den Christelig Kirckis skøne naffn. 193.
Den signede dag O Skaber god. 146.
Den signede dag som wi nu see. 316.
Der Israel aff Ægypten drog. 294.
Der lesus Christus vor Herre. 130.
Det dagis nu i Østen. 314.
Dig bede wi Børnene dine. 328.
Dig Herre mild/ ieg tacke vil. 326.
Dig være loff oc priss O Herre Christ. 127.
Døden dig trengde. 78.
Effter Guds skick gaar det saa til. 324.
En vise ny ville wi nu quæde. 237.
Euiger Gud/ effter dine bud. 286.
Fortømis icke naar du end seer. 223.
Fra Himmelen høyt komme wi nu her. 23.
Fryder eder i denne tid/ i ypperste. 142.
Gud giffve vor Konning oc all Øffrighed. 254.
Gud hør mig snart/ oc hielp met fart. 211.
Guds naade oc barmhiertighed. 343.
Haleluia. Alleting som leffue paa lorden. 292.
Haleluia. Gud være loff oc ære. 291.
Haleluia. Loffuer Gud i Hedninger alle. 291.
Haleluia. Loffuer Herren. Haleluia. Glæder
eder i Herren vden meen. 289.
Haleluia. O Herre Gud/ den dag. 292.
Herodes hui fryeter du saa saare. 27.
Herre du giorde end vel mod mig. 227.
Herre Gud du som randsager mig. 298.
Herre Gud du være nu priset. 331.
Herre Gud Fader være loff oc tack. 148.
Herre Gud hielp mig/ ieg raaber til dig. 338.
Herre Gud lær mig mit endeligt. 340.
Herre hør mig ieg raaber til dig. 309.
Herre ieg er nu gammel oc graa. 260.
Herre lesu Christ sand Mennisk oc Gud. 335.
Herre lad nu din Tienere fare i Fred. 303.
Herre mit Haab det er til dig. 257.

Heu [Hen?] hos Babylonis flod. 229.
Hielp oss Gud Fader i Himmerig. 198.
Hielp oss O Herre lesu Christ. 201.
Huad kand oss komme til for nød. 215.
Huad min Gud vil det skee alle tid. 341.
Flvi tratzer du oc berømmer dig. 218.
Huo som Christi Kaarss vil pryde. 81.
Huo som vil salig vdi Verden leffue. 196.
Hør til i gode Christne. 116.
I fromme Christen værer kiøn. 362.
Icke oss icke oss min Gud oc Herre. 313.
In dulci iubilo. 15.
I Synd oc sorg mig fødde min vsle Moder. 55.
I Verden er stor modgang stor Falsk oc suig. 159.
leg beder dig min Herre oc Gud. 337.
leg leggis i lorden i en blee. 344.
leg løfter høyt op øyen mine. 228.
leg maatte vel om ieg kunde begribe. 161.
leg ved en vrt baade deilig oc bold. 287.
leg vil mig Herren loffue. 39.
lesus hånd er en sød hukommelse. 42.
lesus Christus er opfaren. 98.
Christe du est den klare dag. 322.
Christ haffue loff. 96.
Christus kom selff til iordans flod. 123.
Christus nos reuisit. 100.
Christ til Himmels mon fare. 96.
Christe vdi naadsens throne. 274.
Kom Hedningers Frelser sand. 1.
Kom hellig Aand Herre Gud, aff Himmelen. 103.
Kom hellig Aand o Herre Gud, besøg. 107.
Kommer til mig sagde Guds Søn. 230.
Kom O Herre hellig Aand, opfyld din. 104.
Loffuit være Herren Israels Gud. 302.
Loff Gud du Christenhed. 16.
Løfft op dit Hoffuit all Christendom. 359.
Maria hun er en lomfru reen. 41.
Menniske vilt du mig høre. 182.
Mig tyckis at Verden er vnderlig. 244.
Min Siel nu loffue Herren. 293.
Min Siel ophøyer Herren. 303.
Mit hierte hui gremmer du dig. 235.
Mit haab oc trøst oc all tillid. 278.
Maa ieg wlycken ey kunde modstaa. 241.
Nu hører til i Christne all. 170.
Nu lader oss tacke aff Hiertens grund. 74.
Nu trøste du dig som sorrigfuld er. 345.
Naar mig gaar sorrig oc drøffuelse paa. 267.
Naar min tid oc stund er for haand. 336.
Naar tegn ere skeed i Maane oc Soel. 366.
Naar wi i største nøden staa. 267.
O du forgifftige Verden. 158.
O du Trefoldig enighed. 323.
O Fader vor wi bede dig/ som oss haffuer. 121.
O Gud Fader din Soel saa skøn. 266.
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O Gud Fader du haffuer mact. 166.
O Gud Fader i euighed. 283.
O Gud forlene mig met din naade. 242.
O Gud/ huor lenge glemmer du. 256.
O Gud min Fader kier oc rig. 277.
O Gud vor Fader i euighed, vden. 64.
O Herre for dig ret ynckelig. 210.
O Herre Gud benaade mig/ af din. 176.
O Herre Gud betee din mact. 262.
O Herre Gud Fader i euighed. 188.
O Herre Gud i høyeste thron. 264.
O Herre Gud som alting skob. 324.
O Himmelske Fader wi ere dine. 320.
O lesu hør mig for din død. 57.
O lesu Christ/ min Frelser du est. 281.
O Christe Konning met Guddoms Krafft. 60.
O Mennisk begræd din Synd saa stor. 68.
O Menniske vilt du betencke. 233.
Om Himmerigs Rige saa ville wi tale. 368.
Om ieg icke kand tale. 339.
O Naadige Gud i euighed. 279.
O trofast hierte loff tack oc priss. 311.
O Verden huor gruer mig for dit væsen. 155.
O wi arme Synder. 54.
Postquam resurrexit. 96.
Priss oc ære oc dyd gantske megit. 17.
Resurrexit Christus. 83.
Ræt salig er foruist den mand. 197.
Salig er den i Guds fryet staar. 195.
Salig foruist ere alle de. 191.
Sancte Pouel sine Corinther. 364.
Sancte Pouels ord oss følge bør. 347.
Sandelig Gud er Israel god oc naadig. 119.
Solen er nu nedgangen plat. 325.
Synden giør Mennisken blind oc lam. 162.
Tag fra oss kiere Herre, vore Synder. 255.
Tacker Herren/ thi hånd er saare venlig. 330.
Til Gud vil ieg sette all mit haab. 276.
Velsignet være lesu naffn. 43.
Verden huad est du suigefuld. 360.
Wi bede dig euige Gud. 239.
Vil Gud vor Herre ey met oss staa. 297.
Wi tacke dig O Gud vor Fader kiere. 310.
Vor Gud ville wi paakalde. 284.
Vaager op i Christen alle, tager. 355.
Vaager op i Christen alle, vaager. 350.
Vaag op vaag op/ du Christenhed. 352.
Forfatternavne i Th
Th nævner i mange tilfælde forfatteren eller
oversætteren, undertiden ogsaa aarstal, i salmer
nes overskrifter. Da disse oplysninger er forøgede
eller rettede i udgave B, kan man maaske regne
med, at Hans Thomissøn her har oplyst alt, hvad
han vidste eller ansaa for paalideligt. Hvis disse

forfattere er omtalt i biografierne i bind VI eller
VII, henvises kun hertil, ellers tilføjes nogle kort
fattede oplysninger.
Alber, Erasmus. Nævnt blad 362: I Fromme
Christen værer kiøn.
Unævnt 142: Fryder eder i denne tid.
Unævnt 322: Christe du est den klare dag.
Se VI,s.i9 ff.
Asmundsen, Tyge. 1522-86. Hans Thomissøns
forgænger som sognepræst ved Vor Frue Kirke,
derefter biskop i Lund. Se nærmere DBL, bd.I,
548 f.
Nævnt 294: Der Israel aff Ægypten drog.
Bancke, Mogens.
210: O Herre for dig ret ynckelig.
310: Wi tacke dig O Gud vor Fader kiere.
345: Nu trøste du dig som sorrigfuld er.
Se VI,s.49 f.
Cruciger, Elisabeth.
29: Herr Christ Gud Faders enbome Søn.
Elisabeth v. Merseritz var nonne, men flygtede
til Wittenberg og blev 1524 gift med Gaspar
Cruciger, præst og professor i Wittenberg. Hun
døde 1535. Hun har digtet salmen »Herr Christ
der eynig Gotts son«, som stadig er bevaret i
Tyskland og optaget i EKG. Den blev oversat
til dansk allerede i M29 og var uundværlig i de
ældste danske salmebøger til og med Pontoppidans.
Eber, Paul.
266: Naar wi i største nøden staa.
335: Herre lesu Christ sand Mennisk oc Gud.
Se VI, 162 f.
Fædder, Niels Jensen.
352: Vaag op vaag op/ du Christenhed.
355: Vaager op i Christen alle.
Niels Fædder var præst i København, da den
første af disse to salmer i 1560 blev skrevet,
men 1561 blev han præst og provst i Stege.
Han døde 1565. Den første af salmerne gik vi
dere til de fuldkomne salmebøger; den anden
gik i forkortet skikkelse videre til K og P.
Brandt og Helweg har ikke kendt Fædder og
har derfor antaget, at forfatteren var den tysk
fødte bogtrykker Claus Førd.
Gyldenstierne, Knud Pedersen.
64: O Gud vor Fader i euighed.
Knud Gyldenstierne til Tim, ca. 1480-1552.
Dansk rigsraad. Først lensmand paa Aalholm,
afsat og fængslet af Christian II, mistænkt for
skyld i Dyvekes død. 1523 lensmand paa Vor
dingborg, senere paa Kalundborg, forhaanede
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Christian II og førte ham som fange til Søn
derborg. Deltog livligt i Grevefejdens blodige
begivenheder, blev atter lensmand i Kalund
borg, hvor han efterhaanden behandlede Chri
stian II noget mere lemfældigt. Han var en
haard hund, som i alderdommen blev from
mere og skrev denne lange salme om Christi
lidelse, men hans 34 vers blev bearbejdet grun
digt af Peder Palladius og forkortet til 29. Sal
mens originaltekst i Kirkehist.Saml. 2,IV,s.428
ff. Biografi i DBL, VIII,s.496 ff.
Hardenberg, Eiler.
286: Euiger Gud/ effter dine bud.
Hardenberg var først lensmand paa Dragsholm
under Joachim Rønnow, senere lensmand paa
Malmøhus. 1551 blev han hofmester for den
senere Frederik II, som ved sin tronbestigelse
udnævnte ham til rigshofmester. Senere kølne
des forholdet mellem kongen og ham, og især
under syvaarskrigen svigtede hans administra
tion, saa han maatte bede om sin afsked baade
som rigshofmester og rigsraad. Maaske er hans
salme, hvori han har indskrevet sit navn, blevet
til i denne sidste tid.
Se DBL IX,359-62.
Hegelund, Morten.
80: Det hellige Kaarss vor Herre selff bar.
Se VI,s.29i f.
Hemmingsen, Niels.
81: Huo som Christi Kaarss vil pryde.
Udgave B: Adams store wlydighed.
Se nærmere II,s.252 ff. og VI,s.298 f.
Jensen, Jørgen, kaldet Sadolin.
48: Englen indgangen til lomfru Marie.
Se VII,s.2i4 f.
Jonas, Justus.
287: Vil Gud vor Herre ey met oss staa.
Justus Jonas (1493-1555) var dr.juris utriusque, men blev en af Luthers ivrigste disciple
og gik over fra det juridiske til det teologiske
fakultet og blev provst ved slotskirken i Witten
berg. Christian III understøttede ham og øn
skede ham til Danmark, men han blev hjemme
og havde under sygdom og trange kaar mange
skiftende stillinger i sine sidste aar. Hans salme
»Wo Gott der Herr nicht bei uns halt« er be
varet i EKG. Den er skrevet over Ps.124 lige
som Luthers »Wår Gott nicht mit uns«, men
ellers selvstændig nok.
Karlsen, Matz.
283: O Gud Fader i euighed.
Aarstallet 1558 er i udgave B rettet til 1563.
Se VI,s.376.

Kjær, Søren, her kaldet Søffren Scriffuer.
359: Løfft op dit Hoffuit all Christendom.
360: Verden huad du est suigefuld.
Se VI,s.404 f.
Knudsen, Thomas. Hans Thomissøns fader.
260: Herre ieg er nu gammel oc graa.
361: Den Christelig Kirckis Alderdom.
Egentlig en dobbeltsalme, idet Thomas Knud
sen fra sine personlige forhold gaar over til et
udblik over kirkens tilstand en menneskealder
efter reformationen.
Se VI,s.4i4 f.
Krabbe, Erik, til Bustrup.
68: O Mennisk begræd din Synd saa stor.
(O Mensch bewein dein Stinde gross. Sebald Heyd)
298: Herre Gud du som randsager mig.
(Herre Gott du erforschest mich. H. Vogtherr)
314: Det dagis nu i Østen (original morgen
salme)
320: O himmelske Fader wi ere dine (aften
salme)
Erik Krabbe var først bestemt for den gejstlige
stand, men gik efter reformationen over i stats
tjenesten og brugtes til mange diplomatiske
sendelser. Som jurist arbejdede han ogsaa paa
at sammenskrive de gamle landskabslove til en
moderne lovbog.
Se DBL, XIII,s.i69 ff.
Krabbe, Elsabe.
313: Icke oss icke oss min Gud oc Herre.
Elsabe Krabbe levede 1514-78. Hun var søster
til Erik Krabbe og gift med Peder Skram, med
hvem hun levede i et harmonisk ægteskab og
fik 18 børn. De boede først paa Helsingborg,
senere paa Skedal i Halland, hvor de oplevede
Syvaarskrigens ulykker. Hun skildrede djærvt
sin mands bedrifter og havde i det hele taget
sin slægts sans for boglig syssel. Hun skrev sin
takkesalme efter et afslaaet fjendtligt angreb.
Se DBL, XIII,s.i68 f.
Luther, Morten.
*1: Kom Hedningers Frelser sand.
4: Christum wi skulle loffue nu.
21: Loffuit være du lesu Christ.
*23: Fra Himmelen høyt komme wi nu her.
24: Fra Himmelen kom den Engle skar.
*27: Herodes hui fryeter du saa saare.
91: Christ laa i Dødsens baande.
93: Jesus Christ vor Frelsermand/ den som
101: Nu bede wi den hellig Aand/ alt om
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105: Kom hellig Aand O Herre Gud.
106: Kom Gud skaber O hellig Aand.
110: Gud Fader bliff du nu met oss.
112: Gud loed sin røst aff Skyen lyde.
114: Huo som vil leffue Christelig.
*123: Christus kom selff til fordans flod.
125: Esaias den Prophet monne det saa gaa.
128: lesus Christus er vor salighed.
129: Gud være loffuit altid oc benedidet.
150: Saa taler den wuise mund.
178: Aff dybsens nød raaber ieg til dig.
*195: Salig er den i Guds fryet staar.
212: O Gud aff Himmelen see her til.
217: Vor Gud hånd er saa fast en borg.
*237: En vise ny ville wi nu quæde.
*253: Beholt oss Herre ved dit Ord.
259: Nu er oss Gud miskundelig.
(279: O Naadige Gud i euighed)
296: Vaare Gud icke met oss denne tid.
332: Men wi leffue paa lorden her.
333: Met glæde oc fred far ieg nu hen.
Luthersalmer, hvor Luther ikke er nævnt:
51: Nu fryder eder alle Christne Mend.
*104: Kom O Herre hellig Aand/ opfyld (antifon)
117: Wi tro allesammen paa en Gud/ som
118: Wi tro allesammen paa en Gud/ Himmels
246: Litaniet
*323: O du Trefoldig enighed.
Her er næsten alle Luthersalmeme nævnt, selv
om en del af dem har været optaget i de tid
ligere salmebøger. De med * mærkede er de
nye. Her er endda en salme med, der kun ved
en fejltagelse er signeret med Luthers navn,
279: O naadige Gud i euighed. Den er hos
Bapst 1553 og 1555 tydeligt signeret med bog
staverne D.W.L., men mange tyske salmebøger
før Thomissøns tid har læst forkert eller troet,
at det burde være D.M.L., hvilket er Luthers
signatur. En saadan salmebog har været Hans
Thomissøns kilde, da han oversatte salmen »O
giitiger Gott in Ewigkeit«. Siden har han, maa
ske hos Bapst, opdaget fejltagelsen og har i
udgave B rettet overskriften til D.W.L. Om han
saa er klar over, at dette betyder Dr. Wenzeslaus Linck, er en anden sag. Linck var Luthers
ordensbroder, siden præst i Altenburg og Niimberg. Baade i Tyskland og Danmark er salmen
ofte siden blevet tilskrevet Luther, og i Dan
mark har man haft den særlige grund til det,
at saadan stod der i originaludgaven af Th.
Se VII,s.31-44.
Mathesius, Johann.
347: Sancte Pouels ord oss følge bør.

349: Aff muld oc lord Gud Adam skabte.
Se VII,s.6i ff.
Michael (eller Mikkel)
Nævnt i overskrifterne:
74: Nu lader oss tacke aff Hiertens grund.
366: Naar tegn ere skeed i Maane oc Soel.
I registrene bag i bogen nævnes endnu to, som
stammer fra hr. Mikkel:
57: O lesu hør mig for din død.
162: Synden giør Mennisken blind oc lam.
Se VII,s.68 ff.
Palladius, Peder.
64: O Gud vor Fader i euighed (bearbejdelse)
78: Døden dig trengde (oversættelse)
146: Den signede dag O Skaber god.
182: Menniske vilt du mig høre.
201: Hielp oss O Herre lesu Christ.
219: Sandelig Gud er Israel god oc naadig.
229: Heu (Hen?) hoss Babylonis flod.
303: Min Siel ophøyer Herren, (prosa)
303: Herre/ lad nu din Tienere fare i Fred
(prosa)
Se VII,s.i20-24.
Pedersen, Arvid. Nævnt
148: Herre Gud Fader være loff oc tack.
155: O Verden huor gruer mig for dit væsen.
Men der er mange flere. Se nærmere VII,
s. 127-30.
Spandemager, Hans.
I udgave A 1569 er Spandemager ikke nævnt
ved nogen salme, men i udgave B er hans navn
nævnt ved følgende:
195: Salig er den Mand der Gud fryeter.
206: Herren høre dig Bøn i din modgangs tid.
301: lerusalem du hellige Stad.
Se VII,s.250 f.
Strobius, Jacob Madsen.
I udgave A er Strobius ikke nævnt ved nogen
salme, men i udgave B er hans navn tilføjet
ved følgende:
35: Aff hu oc sind oc all vor act.
55: I synd oc sorg mig fødde min vsle Moder.
108: O Herre Gud Fader met din krafft.
116: Hør til i gode Christne.
158: O du forgifftige Verden.
159: I Verden er stor modgang.
161: leg maatte vel om ieg kunde begribe.
Se VII,s,269 f.
Tausen, Hans.
44: Salue lesu Christe vor Frelsermand.
(proser til Salve):
46: lesu Christe Guds Søn.
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60:
85:
87:
101:

lesu du est vor trøst.
lesu du est vor vey til Himmels.
O Christe Konning met Guddoms krafft.
Christus som for oss hid til lorderig kom.
Guds Engel sidder hoss graffuen,
Wi arme Adams børn alle.

Men her er ikke nævnt noget af den jydske af
tensang, og Hans Tausens navn mangler ved
mange af de salmer, som tillægges Hans Tau
sen i tillæggene til Tv.
Se Vll.s.aSs-go.
Thomissøn, Hans.
Hans Thomissøn nævner ikke sig selv i over
skrifterne til sine salmer, men har sat mærker
ved dem i det alfabetiske register. Det er ialt
9 originale salmer og 39 oversættelser. Han
»tæller« altsaa mere end Luther, men vejer
ikke helt det samme.
Se VII,s.297-303.
Trolle, Herluf.
257: Herre mit Haab det er til dig.
309: Herre hør mig ieg raaber til dig.
Herluf Trolle (1516-65) studerede et par aar
hos Melanchton i Wittenberg, siden i Køben
havn. 1544 blev han gift med Birgitte Gjøe (ca.
1511-74) og blev lensmand i Krogen. 1557
kom han i rigsraadet og blev 1559 admiral.
1564 sejrede han over svenskerne ved Øland,
og aaret efter kæpipede han med dem ved Fe
mern, hvor han blev saaret, saa han døde kort
efter i København. Han stod i forbindelse med
Peder Palladius og Niels Hemmingsen, og da
den sidste besøgte ham paa dødslejet, modtog
gæsten større trøst, end han kunde bringe. Det
var ogsaa til Hemmingsen, at Trolle inden sit
sidste togt havde talt om forpligtelsen ved at
bære gyldne kæder. Herluf og Birgitte testa
menterede deres store ejendom Skovkloster til
en skole for »adelige og andre ærlige mænds
børn«. Hemmingsen skrev »ordinansen« for
Herlufsholm og siger deri, at Tedeum, som
Herluf Trolle havde oversat, daglig skulde syn
ges paa skolen. Men vi kender ikke Herluf
Trolles oversættelse.
Se DBL,XXIV,s.305-i2 og DBL,VIII,s. 127-31.
Vedel, Anders Sørensen.
343: Guds naade oc barmhiertighed.
Se VII,s.330 ff.
Nye udgaver af Th
Det strenge privilegium, som i Danmark og
Norge forbød baade trykning og salg af andre
salmebøger end Th, blev lempet en smule gen

nem et kongebrev af 19. marts 1575. Kongen har
erfaret, at der tidligere har været trykt »en Psalmebog i liden format«, hvori ogsaa søndagsevangelieme og Luthers lille katekismus var optaget.
Den har været almindelig brugt her i landet af
købmænd og andre rejsende, fordi den var saa
let at føre med sig. Da den ifølge den tidligere
bestemmelse ikke maatte trykkes her i landet,
bliver den trykt andetsteds, og det sker, at dan
ske købmænd og andre »lader den hente og
købe«. Af hensyn til vore egne undersaatter, og
den gemene mand til bedste, maa det tillades »vor
Bogtrykker udi vor Kjøbsted Kjøbenhavn« at
trykke den nævnte lille salmebog med søndags
evangelier og epistler og Luthers katekismus. Den
maa sælges af vore egne bogførere, men ikke af
fremmede her i riget.
Den lille danske salmebog, som man kunde
købe i udlandet, maa sandsynligvis være Asswerus
Krbgers i Lybeck, som udkom 1568, altsaa den
seneste Hans Tausen-udgave. Den maa være ble
vet solgt i en aarrække. En grundig undersøgelse
af Dick Helander viser, at et restoplag af denne
bog i stor udstrækning er blevet brugt til perm
fyld i aarene 1592-93. Paa den tid maa bogen
altsaa have været usælgelig, hvad den aabenbart
ikke straks er blevet 1569 eller kort derefter.
Kongens tilladelse til et dansk optryk af Tv
gjaldt »vor bogtrykker i København«, og det kan
kun betyde Laurentz Benedicht, selv om der var
andre bogtrykkere. Men Benedicht benyttede ikke
tilladelsen! Hvorfor ikke? Er kongebrevet foran
lediget af rejsende købmænd, som ønskede en
lille salmebog uanset, hvilken det var? Saa har
Benedicht maaske syntes, at markedet var for
lille, thi en saadan bog vilde der ikke være nogen
brug for i hjemlandet, hvor den indholdsmæssigt
maatte synes fattig i sammenligning med Th. El
ler kan man tænke sig, at kongebrevet er foran
lediget af Benedicht selv, siden det udtrykkeligt
er ham, der faar trykketilladelsen? Her er en
gaade, der venter paa sin løsning - foreløbig!
Benedicht var naturligvis først og fremmest in
teresseret i at sælge sin store smukke udgave af
Th. Foruden originaludgaven 1569 og den af
Hans Thomissøn selv forbedrede udgave B fra
1570-73, kom der i aarene 1574-78 en udgave C,
som i begyndelsen følger udgave B, fordi man er
opmærksom paa, at Niels Hemmingsens nye sal
me er indføjet, hvorved der bliver forskydninger
i den omgivende tekst, men i den senere del af
bogen, hvor samme tekst staar paa samme side i
A og B, kan det være mere tilfældigt, om sætte
ren har brugt A eller B som forlæg. Derved for
svinder i C en del af Thomissøns mindre rettel
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ser, og derfor kan man heller ikke i de følgende
udgaver paa forhaand være sikker paa, at alle
Hans Thomissøns rettelser er med. Den eneste
sikre og fuldstændige udgave af Th er udgave B,
og det maa derfor beklages, at ikke en af de to
faksimileudgaver, som udkom 1933 og 1968, føl
ger udgave B.
I den følgende tid udkom der to forskellige ty
per af Hans Thomissøns salmebog, en oktav ud
gave med noder som de tre hidtil omtalte og med
de samme salmer, og en duodezudgave uden no
der og med større frihed til at udelade salmer og
optage nye.
A. Oktavudgaver
Oktavudgaveme er udstyret med noder. Ind
holdet af salmer er principielt uændret, og i hvert
fald er tilføjelser og udeladelser meget minimale.
Hans Thomissøn har selv ved udgave B grundlagt
dette princip, at en ny udgave søger at opnaa,
hvad den forrige gerne har villet, men først nu
er i stand til at gøre bedre. Det maa være i over
ensstemmelse med det kongelige privilegium.
En ny oktavudgave udkom først 1592 hos Be
nedicht. Hvorfor ikke tidligere? Det ser ogsaa ud
som en gaade, der maa løses.
En ny oktavudgave, men undtagelsesvis uden
noder, er trykt enten i København 1599 eller maa
ske snarere i Helsingør 1619. Efter trykkemateria
let at dømme kan den være udsendt af Hans
Stockelmann. Et provinstrykkeri har altsaa taget
sig friheder i forhold til privilegiet og har taget
nogle af de mest yndede nye salmer med:
Adams store ulydighed.
Den klare dag oprunden er.
Guds godhed vil vi prise.
Med sørgen og klagen hold maade.
Sjunge vi af hjertens grund.
Vaag op, o synder, og tænk dig om.
Det bevarede eksemplar er ukomplet; de første
og flere andre blade mangler, saa sikkerhed angaaende denne udgivelse og udgiver mangler.
1611 udgav Henrich Waldkirch en udgave med
noder, men i miniature-format. Den er uden det
indledende kalendarium og har sidetal i stedet
for foliotal. Det er aabenbart et forsøg med en
billigudgave med noder. Til gengæld er nodesy
stemet mindre, og melodierne er udeladt til en
del af salmerne. Et par nye salmer er optaget:
Guds godhed vil vi prise. Med sørgen og klagen
hold maade.
En udgave fra 1617 er trykt hos Georg Hantzsch
paa borger og bogfører Peder Andersens bekost
ning.

1628 udkom paa ny en udgave hos Henrich
Waldkirch. Den har følgende titel: Den ny Dan
ske Psalmebog/ Met mange Christelige Psalmer/
Ordentlig tilsammenset/ formeeret oc forbedret
Aff Hans Thomissøn. Nu paa ny igien offuerseet/
oc met nogle Psalmer formeeret/ alle Gudfryctige
Christne til nytte/ gode oc gaffn. Prentet i Kiøbenhaffn/ paa Henrich Waldkirchs egen Bekost
ning. 1628.
1634 udkom en ganske tilsvarende udgave, men
denne gang trykt hos Henrich Waldkirchs arvin
ger.
Fra gammel tid har man antaget, at H. P. Resen har revideret denne udgave. Det var Albert
Bartholin, som fremsatte denne formodning 1666,
og den er siden gaaet i arv til nutiden. Imidlertid
har Erik Dal i den fortræffelige bibliografi, som
ledsager faksimileudgaven 1968, tilstrækkelig
godtgjort, at det maa være udgaven fra 1628,
som Resen har revideret. Bartholins oplysning
om Resens arbejde med salmebogen stammer fra
Niels Poulsens ligprædiken over Resen 1639, men
Bartholin kendte ikke udgaven fra 1628.
Resens revision, som antydes i titlen 1628, var
meget lempelig. Der er foretaget nogle tilbage
føringer til originalen, hvor teksten var korrumpe
ret, nogle metriske forbedringer, og der er tilføjet
nogle faa salmer:
Guds godhed ville vi prise.
Af højheden oprunden er.
Jam moesta qviesce qverela.
Med sørgen og klagen hold maade.
Den sidste altsaa baade paa latin og dansk.
Angaaende Resens og Jesper Brochmands in
teresse for salmernes form henvises til biografien
af Søren Poulsen Judichær, ¥1,5.368-69.
B. Duodezudgaver
Duodezudgaveme er uden noder, og de er i
reglen indbundet sammen med epistler og evan
gelier, Luthers lille katekismus, Bugenhagens Jesu
Christi pines, døds og opstandelses historie, Peder
Tidemands oversættelse af Jerusalems forstyrrel
se og Reravs lille Bønnebog fra 1575. Disse bøger
er ikke altid trykt det samme aar. Man kan have
forskellige oplag af bøgerne liggende, som kan
sættes sammen med en ny udgave af salmebogen,
og hvis den ikke er dateret paa titelbladet, date
rer Erik Dal bogen efter det seneste aarstal i de
medindbundne bøger.
*575 udkom en salmebog, som var trykt i Kø
benhavn af Andreas Gutterwitz for Baltzer Kaus.
Den er gaaet tabt, men den er bevidnet af Tycho
de Hofman. Den har indeholdt Reravs bønnebog.
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1582 udkom samme bog paany, samme trykker
og forlægger. Af den har man i Bergen bevaret
et meget slidt og meget defekt eksemplar, der er
indbundet i et stykke skind, der danner ligesom
et svøb omkring bogen, saa man kan tænke sig,
at det har tilhørt en mand, som hyppigt har fær
dedes paa rejse. Ogsaa Reravs bønnebog er de
fekt, men ved et overordentlig lykkeligt tilfælde
er noget af bønnebogens fortale bevaret og date
ret. Rerav skriver, at han af mange bøger har
samlet disse bønner for adskillige personer, som
føler trang til at bede i allehaande tilfælde; man
kan lære dem udenad og udbrede dem:
»Oc disligeste at de kunde bindis hos den Ny
Psalmebog/ som ieg effter min gunstige Herris/
hederlig oc høylært Mands/ Doctor Poul Mats
søns/ Superintendentis i Sielands Stifft/ munde
lige befalning/ oc hederlige Mands/ Baltzer Kaussis/ Borgeris oc Bogeførers i Kiøbenhaffn begiering/ haffuer corrigeret til Prenten/ oc der indsæt
de besynderligste oc almindelige Psalmer/ som
stode i de gamle Psalmebøger/ oc nogle nye Psal
mer/ effter som ledigheden oc rommet vilde til
stede/ for Vngdommen oc den Menige mand/
for fattige Scholebøm/ oc andre som icke kunde
formaa at kiøbe den skøne store Psalmebog/ huilcken hederlig oc høylært Mand/ salige Mester
Hans Thomissøn/ met stort Arbeyde oc Vindskibelighed/ for nogle Aar siden lod vdgaa/ saa at
de kunde her haffue en smuck Håndbog/ met
Psalmer/ Euangelier/ Passen (Lidelseshistorien)/
Catechismus/ oc der hos ocsaa en liden Bønebog/ huilcken Håndbog icke heller er wnyttig for
vandrendis oc veyfarendis Folck/ Skibs folck/ oc
andre/ som icke kunne føre mange Bøger met
sig...«.
Af en saadan haandbog, fortsætter Rerav, kan
man paamindes om at tjene Gud, men man ser
desværre, at mange, som paa rejsen mangler un
derholdning, køber løsagtige bøger, som er en
gudsbespottelse. Denne lille bønnebog tilskriver
han nu Mickel Pedersen som et taknemligheds
tegn og som en lykønskning i anledning af, at
Mickel Pedersen agter at indgaa ægteskab med
Doritthe Claus Daatter, som er enke efter afdøde
borgmester i Landskrona Peder Jud . ..
»Screffuet i Kiøbenhaffn/ Aar 1575, den 18.
dag Aprilis.«
Denne indledning til bønnebogen, som er op
trykt uden ændring af dateringen, fortæller alt
saa noget meget overraskende om salmebogens
og den samlede haandbogs tilblivelse. Den 18.
april 1575 er Rerav færdig med at redigere og
korrigere salmebogen for Baltzer Kaus. Dertil har
han forud faaet biskop Poul Madsens mundtlige
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»befaling«, som synes at være mere end »tilla
delse«, men nogen skrivelse om det foreligger
ikke - klogeligt nok! Det var en klar tilsidesæt
telse af det strenge og absolutte privilegium for
den store salmebog af Hans Thomissøn. Men
Poul Madsen og mange andre havde forstaaet, at
den jævne mand ikke kunde købe denne store
bog, og fattige skoledisciple, som faktisk havde
brug for den, kunde heller ikke. Privilegiet maat
te lempes. Lad os prøve, hvordan det gaar, tæn
ker han.
Kongen har ikke vidst noget om den nye, næ
sten færdige bog, og ig.marts giver han Laurentz
Benedicht privilegium paa trykningen af Tv. Be
nedicht havde da heller ikke bedt om andet. Han
har ikke villet bede om tilladelse til at udgive en
lille udgave af Th, hvilket vilde skade hans salg
af den store. Mens han nu nølende er ved at for
berede et eftertryk af Tv, udkommer aldeles
uventet en lille udgave af Th, som væltede hans
planer, og han benyttede derfor ikke kongens til
ladelse. Hvad biskop Poul Madsen tænkte, da
han fik kongebrevet af 19. marts og vidste, at en
helt anden bog, som endnu mere gennemhullede
privilegiet, var under udgivelse, vides ikke. Men
man kan roligt gætte paa, at Laurentz Benedicht
var vred. Skulde han klage til Kongen over brud
paa hans privilegium? Saa vilde han dermed og
saa anmelde biskoppen! Gik det an? Han be
tænkte sig en halv snes aar og besluttede da, at
han i praksis vilde tage kampen op ved selv at
udsende en lille udgave af Th, en haandbog som
de andre.
1586 udsender L. Benedicht da sin duodezud
gave, som ogsaa er blevet bedre end de andre.
Man mærker endnu noget af hans bitterhed i
forordet Til den Christne Læsere. Han minder
om den skønne udgave af den store salmebog,
som han gjorde sig saa megen umage med, og
som han egentlig har eneret til.
»Oc samme Psalmebog naadigst bleff beuilligt
aff vor Allernaadigste Herre oc Konning/ Kon
ning Frederich den Anden/ at den skulde brugis
vdi alle Kircker oc Scholer/ (oc ingen anden)
offuer all Danmarck. Oc effterdi ieg daglige seer
oc forfarer/ at samme Psalmer Prentis baade en
oc anden sted/ vdi smaa Form/ oc dog bliffuer
extraheret vdaff Salige M. Hansis Psalmebog/ Oc
ieg dog met M. Hans Thomissøn om samme
Exemplar vaar forligt/ oc for hans wmage oc Arbeide/ effter hans egen vilie oc begæring/ haffuer
fomøiet oc fyllistgiort/ da meen ieg mig at haffue
ret til/ at Prente eller Prente lade den vdi huad
Format den kand være best oc nytteligst/ Vng-
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dommen oc den menige Mand til nytte oc gaffn.«
(dette og tidligere citater her efter Erik Dal).
Men for at ingen skal kunne beklage sig over,
at de ikke kan betale den store salmebog, udsen
der han her en mindre, som er ordnet paa samme
maade og med saa stort et udvalg af de mest
brugte salmer, som denne lille bog kunde taale,
til brug i kirken og skolen. Desuden har han tilføj'et et tillæg af viser og sange, som er digtet ef
ter mester Hans’ død. Heri er der ogsaa nogle
latinske sange, som man bruger i kirkerne, for at
de enfoldige kan følge med og synge med. Han
har korrigeret evangeliebogen efter manualet,
hvilket hans konkurrenter ofte har glemt. Han
har trykt katekismen, lidelseshistorien, Jerusalems
forstyrrelse osv. i det samme format, saa det hele
kan indbindes sammen (dette er dog ikke sket i
det registrerede eksemplar).
Det er vel den bedste af duodezudgaveme. Her
er optaget et par nye salmer, som er bevaret ind
til nutiden, Katholms »Guds godhed ville vi pri
se« og Hegelunds »Med sørgen og klagen hold
maade« og Sthens »Hjertelig monne mig glæde«.
I tillægget er der yderligere optaget nogle værdi
fulde salmer af Sthen, »Et trofast hjerte«, »Guds
naade jeg altid prise vil« og flere andre. Af den
første udgave af Th er der udeladt ca. 54, i selve
den nye bog er der optaget ca. 25 nye, og i til
lægget yderligere 18 salmer. Se nærmere Erik
Dals registre.
Man forstaar herefter, hvorfor der var saa lang
en pause mellem Benedichts udgaver af den store
salmebog. Ikke blot var den dyr, men savnet af
den blev afhjulpet af de mindre udgaver, herun
der den nysnævnte af Benedicht selv.
Der udkom en række duodezudgaver i Tysk
land, hvor boghandlerne var meget opmærksom
me paa det danske marked, i Liibeck af Johan
Ballhorn 1587 og Asswerus Kroger 1593, i Rostock af Aug. Ferber 1596 og atter i Liibeck 1608
af Laurentz Albrechts arvinger.
I Danmark fortsatte L. Benedicht 1592 ikke
blot med den førnævnte store oktavudgave, men
ogsaa med en lille duodezudgave, hvoraf dog kun
det første ark er bevaret. Senere kom der i det
mindste fem udgaver af Salomon Sartor, et par
af Melchior Martzan og tilsidst en udgave af Vi
tus Haberegger i Malmø 1676. Den hedder »En
ny fuldstendig Psalmebog«, men der staar endnu
i titlen, at den er »ordentlig tilsammen sæt af M.
Hans Thomesøn«. Over halvdelen af salmerne er
fælles med Th og resten er fælles med flere af
de nu gængse danske salmebøger. Ligesom disse
har man nu udfyldt alle helligdagene i kirkeaaret
med salmer, dels ved en ny ordning af stoffet,
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dels ved ny digtning. Men der er endnu hos Ha
beregger levn af Hans Thomissøns ordning.
I politisk henseende havde det nu formet sig
saaledes, at bogen er blevet Habereggers og Mal
møs venlige farvel til Danmark. Under de skif
tende forhold har udgiveren maattet dedicere
sine bøger, f. eks. til »den svenske konges tro
mænd«, som regerede i Skaane. I salmebogen
her er der ikke nogen dedikation, og udgiveren
kalder sig for tilfældet Gouvemamants Bogtryk
ker, og hele bogen ser saa dansk ud. Men der er
dog optaget i dansk oversættelse en ny svensk sal
me, »Herren wår Gudh ware tigh blidh«, en para
frase over Ps.20, som er blevet en svensk kongeog krigssalme, efter Liedgrens mening digtet til
Erik XIV under hans storhedsdrømme, maaske
af Laurentius Gothus. Den var fremkommet i den
svenske salmebog af 1567.
NIELS JESPERSSØNS GRADUALE 1573
Bogen indledes af et kongebrev af 4. august
1565. Majestæten har erfaret, at der er stor uenig
hed med hensyn til sangen og ceremonierne i kir
kerne over alt i riget. Det kommer af, at sogne
degnene ikke beflitter sig paa at bruge den or
dentlige sang, som ordinansen til hver tid har be
rammet, men hver gaar efter sin egen lyst og syn
ger, hvad han synes om eller først forekommer.
Desuden har man heller ikke bevaret saadanne
gradualer og sangbøger, som er ordentlige og rig
tige. Derfor beskikker kongen til Guds ære og til
religionens bistand den »oss Elskelige Hederlig
och Høylærd Mand/ Mester Niels Jesperssøn/
Superintendent vdi Fyens Stigt« til at ordinere
og tilsammen skrive denne Gradual og alminde
lig sangbog, som her efter følger.
Samtidig fik boghandler Baltzer Kaus privile
gium til at trykke bogen, men det trak ud, og
privilegiet gik senere over til Laurentz Benedicht.
Men det trak stadig ud, enten man nu manglede
nodemateriale eller papir, eller Niels Jesperssøn
ikke kunde blive færdig. Et par aar senere fik
biskoppen i København og professorerne ved uni
versitetet besked om at holde øje med, at gradua
let snart »kom under hænder og blev trykt«. I et
nyt kongebrev 1569 blev Hans Thomissøns sal
mebog, den og ingen anden, priviligeret til ind
førelse i alle kirker og skoler, som skulde købe
den sammen med gradualet, som Niels Jespers
søn stadig »havde under hænder«, og der skulde
holdes penge tilbage af tienden i hvert sogn til
købet af de to bøger.
Endelig i 1573 var bogen færdig og trykt. Det
blev et stateligt værk i folioformat med titelbla
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det trykt i rødt og sort. Efter kongebrevet af 1565
følger en fortale af Niels Jesperssøn til »Alle
Fromme oc Gudfryctige Prouester/ Sogneprester/
oc menige Kircketienere vdi Danmarckis Rige.«
Om indholdet maa det først siges, at det ikke
indeholder nogen ny salme paa dansk, men kun
et uddrag af Th, kun 62 danske salmer af de 268
i salmebogen. Men en del af dem er flyttet til et
nyt sted, hvor de kan passe til den paagaeldende
søndags tekster. Hovedsagen ved gradualet er
nemlig, at der er foreskrevet salmer og gudstjene
stesang til hver søndag og helligdag i kirkeaaret,
mens salmebogen bortset fra de store højtider har
en saglig ordning.
Dernæst maa det siges, ogsaa i sammenligning
med Th, at latinen paany har gjort fremskridt.
Malmøsalmebøgeme havde afskaffet al latin. Tv
havde optaget et lille tillæg med latinske tekster.
Th havde optaget latinske sange ved højtiderne,
men med en dansk oversættelse bagefter. Nu ved
begyndelsen til det lærde aarhundrede optager
gradualet et latinsk kyrie og halleluja til hver
søndag i kirkeaaret. Derved har man bevaret en
rig arv af den gregorianske sang. De fleste kyrier
er de samme som i romermessen. Men Jesperssøn
giver dog i sin fortale følgende tilladelse: »Og er
det eders sognedegne frit efter eders eget gode
tykke og tidens lejlighed stundom at sjunge de
danske introitus og halleluja for almuefolks for
stand, dog saa at de her hos ogsaa lærer den la
tinske sang i denne bog, dem selv til et godt exercitium, som og hører til deres embede efter ordi
nansen, forhaabendes eder vel da at skulle have
gode og duelige sognedegne i eders kirker, som og
skulde kunne gøre deres kald fyldest formedelst
Guds naade«. Vi forstaar baade tilladelsen og re
servationen trods det indviklede sprog.
I praksis kom det til at betyde, at man i køb
stæderne, hvor man havde latinskoler, hver søn
dag indledte gudstjenesten med latinsk introitus
og halleluja. Men paa landet havde man en fri
hed, som man helst benyttede, til at bruge dansk
introitus, dvs. en dansk salme i Th. Ogsaa salmen
efter prædiken var dansk og fri. Dansk kyrie skif
tede efter aarstiden, og resten af salmerne var fa
ste. Det kunde dog ogsaa ske, at gradualet fast
lagde nogle af de frie salmer, mest en dansk ind
gangssalme, sjældnere salmen efter prædiken,
f. eks. paa 13. sønd. e. trin. som introitus Luthers
»Vare Gud icke met oss denne tid« og som offertorium »Beklage aff all min sinde«.
En fuldstændig gudstjeneste ses 1. sønd. i adv.:
Dansk introitus: Herr Christ Gud Faders enbome
Søn.
Latinsk introitus: Ad te leuaui animam meam.
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Ps.25.
Kyrie/ Gud Fader allsomhøyeste trøst.
Gloria: Alleniste Gud i Himmerig (fast salme).
Haleluia: Ostende nobis Domine. Ps.85.
Sequentz: Nu bede wi den hellig Aand.
Credo: Wi tro allesammen paa en Gud.
Prædiken.
Prædikestol-vers: Ære være Gud Fader i Himme
rig (sidste vers af Nu er os Gud miskundelig).
Hvis der ofres: Guds Søn er kommen aff Him
melen ned.
Formaning, Fadervor, Indstiftelsesord.
Under uddelingen synger degnen: O Guds lam
Wskyldig. (Og om nødvendigt: Jesus Christus
er vor salighed).
Efter nadveren: Gud være loffuit altid oc benedi
det.
Kollekt og velsignelse.
Mens præsten tager messeklædeme af, synger me
nigheden: Forlæ oss met Fred naadelig.
Hvis der ikke er nadvergæster, og hvis der ikke
ofres, slutter gudstjenesten med salmen »Beholt
oss Herre ved dit Ord«, som istemmes lige ef
ter prædikestol-verset »Ære være Gud«.
Til de andre søndage i advent er der samme
gudstjenesteform bortset fra det særlige introitus
og halleluja paa latin.
Paa de store højtidsdage florerer latinen. Paa
juledag er der introitus, kyrie, gloria, halleluja,
sekvens, credo paa latin. Paa dansk synger man
tre gange »Et lidet Barn saa lysteligt« før teksten
oplæses, og efter prædiken synges tre gange det
første vers af »Loffuit være du Jesu Christ«. Un
der ofringen synger man i købstæderne »Eja recolamus«, og i landsbyerne »Resonet in laudi
bus«, og mellem versene synger degnen paa dansk
»All den gantske Christenhed« hvortil almuen
svarer med omkvædet »Gabrielis ord de ere fuld
kommen nu etc.« Efter offeret begynder præsten
præfatsen, og degnen svarer paa latin. Derefter
følger sanctus, og to drenge synger »Tibi laus«
i vekselsang med koret. Under altergangen synges
»Jesus Christus er vor salighed« og efter velsignel
sen synges »It Barn er fød i Bethlehem«.
Da der ved de almindelige søndage kun anfø
res det latinske introitus og halleluja, maa degnen
slaa op ved den foregaaende højtid og finde de
salmer, som er foreskrevet for den følgende tid.
Derved bliver gradualerne saa slidt paa bestemte
steder, at det er vanskeligt at finde et ubeskadi
get. Der kom nye udgaver 1583, 1606 og 1637,
og derefter begyndte tilbagegangen for den latin
ske sang, men endnu efter midten af det 17. aar
hundrede finder man en del latinske salmer i
boghandlersalmebøgeme.
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Nye bogtyper
Det privilegium, som kongen havde givet Lau
rentz Benedicht angaaende trykningen af Hans
Thomissøns salmebog, var altsaa nedbrudt, og det
eneherredømme, som denne salmebog havde
faaet, var blevet svækket igennem de nævnte duo
dezudgaver, idet disse bøger optog mange nye sal
mer og udelod mange af de gamle. Disse udgaver
indeholdt desuden meget andet end salmer og
blev derved begyndelsen til en ny bogtype, som i
det følgende vil blive kaldt haandbøger. En
haandbog er en bog, hvori en salmesamling stadig
er en væsentlig del, men den indeholder ogsaa
evangelier og epistler til aarets søndage. Den in
deholder ogsaa Luthers katekismus til stadig paamindelse, samt en stor portion gudelig læsning, i
hvert fald historien om Jesu lidelse og opstandel
se og Jerusalems ødelæggelse og ofte nogle af de
mest underholdende stykker af bibelen og endelig
en bønnebog, større eller mindre. En saadan
haandbog kan godt blive en stor kolos, men den
kan ogsaa trænges sammen til en lille bog, der
er nem at have i lommen, alt efter udvælgelsen
af stoffet eller størrelsen af skrifttyperne. Hvis
den ene har udgivet en miniatureudgave med pe
tit, kommer der snart en anden og siger, at bo
gen ikke kan læses af gamle øjne, og derfor ud
giver han noget lignende med en større og tyde
ligere skrift.
Det ligger i ordet haandbog, at man kan tage
den med sig paa rejser, og der er i reglen nogle
bønner og salmer, der handler om rejselivet. Hvis
en bog lægger særskilt vægt paa dette afsnit, vilde
det være rimeligt at kalde den en vandrebog, men
der er det morsomme ved de to bøger, som fak
tisk har faaet dette navn, nemlig Sthens og Kjøges, at de kun i ringe grad er præget af rejselivet.
Paa den anden side er den bog af Sthen, som han
kalder Haandbog, egentlig mest en bønnebog.
Navnet paa bogtypeme kan altsaa være ret ud
flydende og undertiden misvisende.
Bønnebøgerne kan være indrettet paa forskellig
maade. De kan være ordnet efter et skema for
dagen, eller de kan bringe et skema for ugen, saa
hver dag i ugen begynder med morgenbøn, mor

genbetragtninger eller bønner, signelser og sal
mer, og tilsvarende for hver aften. Bønnebøgerne
kan være indrettet efter aarstideme eller efter de
kirkelige højtider eller særlige anledninger, skriftemaal og altergang. Eller maaske helt anderle
des, nemlig enhvers stilling i samfundet, husfader,
husmoder, forældre og børn, tjenestefolk, unge og
gamle, ja de kan være specificerede saaledes, at
der er forskellige bønner for bagere og skomagere.
Man træffer undertiden en bøn for en stakkels
djævel, som føres ud for at klæde stejle og hjul.
Den er dog i reglen ikke ledsaget af salmesang.
Og saa har man naturligvis de bøger, som kun
er salmebøger. De kan deles i tre slags. De kan
undertiden kaldes »Udkaarne psalmer«, og det
kan betyde, at man har udvalgt de bedste, eller
man har udvalgt de nyeste eller man har udvalgt
salmer til bestemte fester eller anledninger. Paa
den anden side kan man lægge vægt paa alsidig
heden eller helheden, saa der fremkommer de
flest mulige, hvorved der opstaar »Fuldkomne
salmebøger«. Og endelig kan en salmesamling
være skrevet af en enkelt forfatter og udgivet af
ham selv eller en boghandler, altsaa et originalt
værk, som derfor ogsaa har sin originale titel.
Alle de nævnte bogtyper kan iøvrigt ogsaa have
originale titler.
Om udgivelsen af saadanne bogtyper kappedes
mere eller mindre dygtige boghandlere eller bog
trykkere, saa der i det 17. aarhundrede opstod et
kaos af salmebøger. Maaske kan man bedst sam
menligne det med en urskov, som hidtil ikke er
blevet gennemforsket eller kortlagt. Det skal være
vor opgave i de følgende kapitler at finde vej
gennem urskoven, at standse ved afgørende ste
der, beundre nogle af de skønneste træer, nogle
af de mest indfiltrede vækster og nævne nogle af
de mænd, der har været særlig flittige til at plan
te træer af forskellige slags.
Reravs bønnebog
Der er ingen salmer i Reravs bønnebog, men
der er flere grunde til at omtale den her. Hans
biografi og hans øvrige forfatterskab er omtalt i
VII,s.i75-78. Hans bønnebog blev skrevet i for
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bindelse med Gutterwitz og Kaus’ udgivelse af
Th, den ældste af duodezudgaveme, som nu er
forsvundet, og derfor er det naturligt, at Rerav
ikke har anbragt sine salmer i bønnebogen, men
i selve salmebogen. Som den første danske bønne
bog, der er skrevet til anbringelse i en salmebog
og just den salmebog, der blev stamfader til de
»smaa« udgaver af Th og dermed til de senere
haandbøger, er Reravs bog blevet normgivende,
og den blev optaget i mange senere salmebøger,
ikke just i originaludgaven, men saaledes som de
senere boghandlere fandt det passende at bearbej
de den eller udvide den med et godt senere fund.
»En liden Bønnebog« udkom altsaa 1575 og
begynder med en bøn for det nye aar, som læses
fra prædikestolen paa nytaarsdag, og siden en
bøn at bede ved hver uges begyndelse, en daglig
bøn det første man staar op om morgenen, en
kort bøn for hver time klokken slaar, naar man
gaar ud af huset om morgenen, naar man gaar til
sit arbejde, naar man vil gaa til kirke og høre
Guds ord, skriftemaal og bekendelse, bønner om
syndernes forladelse, om et nyt levned, naar præ
sten gaar paa prædikestolen og naar man vil læse
Guds ord, bønner naar man vil gaa til sakramen
tet, taksigelser bagefter, aftenbønner, naar man
vil vandre eller drage af by, naar man gaar til
skibs eller er i søen, naar man er i storm eller
livsfare, og paa denne bøn svarer den hellig Aand
med citater af Ps.107. Det er rimeligt, at der føl
ger en takkebøn, naar man har endt sin rejse til
land eller vand, og naar man har overkommet og
fuldkommet et arbejde. Der er en bøn, som en
kristen øvrighed eller en regent kan bede, med
henvisning til ogsaa at bruge kong Salomons bøn
i hans Visdoms bog kap.9. Der er en fribaaren
adelspersons bøn, en bøn for raadmænd, tingfogeder og dommere, en bøn for fogeder, skrivere, tol
dere og andre saadanne øvrigheds-tjenere, krigs
folks og landsknægtes bøn, en bøn naar man skal
drage til tings og gaa i dom og rettergang, køb
mænds og kræmmeres bøn, en embedsmands bøn,
en embedssvends og en læredrengs bøn, undersaatters bøn for deres øvrighed, en husbonds bøn, en
husmoders bøn og sammes bøn om godt tyende, et
barns bøn, fromme børns bøn for deres forældre
og for deres fader naar han er udrejst til land el
ler vand, børns bøn at bede for deres brødre eller
søstre, naar de er i fremmede lande, en datters
bøn, forældres bøn naar de vil sætte deres børn i
skole, bønner for enker, faderløse og fattige stak
ler, fattige folks bøn for deres kvæg, en bøn for
dem, som gør os godt, og en bøn for vore fjender
og uvenner, en bøn om at kunne tilgive, bønner
mod allehaande laster, som opregnes.
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Vi maa standse her, skønt Rerav endnu ikke er
naaet til enden. Men hvilket indtryk faar man
ikke her af den energi, hvormed forfatteren øn
sker at pleje sine læseres gudsforhold, og hvilket
indtryk faar man ikke her af det daværende sam
fund, naar man vil leve i det med et kristeligt
sind!
Sthens Haandbog
»En liden Haandbog« udkom tre aar senere
end Reravs bønnebog, se nærmere Sthens bio
grafi VII,s.258-65. Ordet »haandbog« var endnu
ikke blevet en gængs betegnelse for en bestemt
bogtype, og efter sit indhold er bogen som tid
ligere nævnt en bønnebog med indflettede salmer.
Bogen begynder med »Huad mand skal be
tencke oc sige om Morgenen/ naar mand først
opuogner oc opreyser sig. Naar mand toer sig
om Morgenen. Naar Solen gaar op. (Man staar
altsaa op før solen; man bliver ikke af det elek
triske lys fristet til at sidde længe oppe om afte
nen, men maa bruge hele dagens lys, mens man
har det). En ret trøstelig Bøn som mand daglige/
oc besynderlige om Morgenen læse oc bruge
kand. Naar mand begynder sit Arbeyde oc
Haandwerck. Naar mand hører Klocken sla.
Naar mand breder Dug/ oc bereder Bordet. Et
smuckt Gratias at siunge effter Maaltid (Salmen:
Sjunge vi af Hjertens Grund). En Christelig Bøn/
at bede om en salig stund oc affskeed fra dette
ælendige liff. Naar Solen gaar til bierge/ huad
mand skal tencke oc sige. En Christelig Bøn at
bede om Afftenen/ før end mand nedlegger sig
til Søffne. En deylig gammel Hymne at siunge
om afftenen (Salmen: Christe du est baade Liuss
oc Dag). En anden smuck Bøn met Rim/ at lade
vnge Børn bede morgen oc afften. En Christelig
Penitentzis Bøn/ som en arm Syndere kand met
den forlaame Søn Luc. 15. bekiende sig met for
Gud.«
Det vil føre for vidt at nævne alle Sthens bøn
ner, og en del af emneme falder sammen med
Reravs. Vi maa nøjes med at nævne dem, der
blev til salmer:
It aabenbarligt Scrifftemaal oc Bekiendelse for
Gud/ at bede om Syndemes Forladelse oc Guds
Naade/ aff den 51. Psalme. (Ak leffuende Gud
ieg bekiender for dig).
En smuck trøstelig Julesang/ om vor Herris
Jesu Christi Fødsel oc Tilkommelse til Verden
(Nu ville wi siunge oc vere glad).
En trøstelig/ Aandelig Vise oc sang/ at be
tencke sit yderste/ oc berede sig til en salig stund
(Kand ieg nu Døden ey lenger modstaa).
En gantske trøstelig/ Aandelig sang oc Vise/
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om den yderste Dag/ oc om de Vdualdis glæde
(oc siungis met den thone/ Hertzlich thut mich
erfrewen/ die liebe Sommer zeit etc. Hiertelig
monne mig glæde).
En ret Christelig Aandelig Vise/ at betencke
sin Elendighed met/ oc bede Gud om Hielp/
naade oc bistand (Allene paa Gud fortrøster ieg
mig. Med akrostikon: Albert Hansen).
En anden Christelig Penitentzis Vise/ fattige
syndere til formaning oc trøst (I Christne store
oc smaa. Med akrostikon: Johannes Christianus
Roskildensis).
En Bøn til Gud/ at bede vdi Pestilenz/ aff den
91.Ps. (Ak kiere Herre vdi høyeste Thron).
En Christelig Vise/ at betencke dette arme
vsle leffnit vdi/ oc at berede sig til en salig stund
(O Menniske tenck paa dine vilkaar).
En deylig oc gantske trøstelig samtale imellem
Christo vor kiere Brudgom/ oc en Christen Menniskis siel hans kiere Brud/ om det Hellige Korss
hannem effter at bære her i verden timelige/ oc
siden ære oc glæde hos hannem at bekomme i
himmerig til euig tid. (Løfft op mit Kaars min
allerkieriste Brud).
Alphabetum Biblicum, Det er/ It Bibelske
Geistligt ABC/ indholdendis de herligste oc skøniste Sententzer/ aff den hellige Scrifft baade ny
oc gammel Testamente met sex Rijm huer vdlagte/ aff H.C.
Tilsidst sender Sthen til den Christelige Læsere
........»dette mit ringe Arbeyde/ huilcket ieg haf
fuer alene giort oc henrettet til Guds ære/ oc fat
tige/ enfoldige fromme Christne til Tieniste/ vnderuisning/ paamindelse/ oc deris Saligheds forbedrelse . ..«
Bogen er altsaa i begyndelsen mest en bønne
bog paa prosa og senere mest en salmesamling
eller bønner paa vers.
Sthens Vandrebog
Vi kender ikke originaludgaven af »En liden
Vandrebog«, og som den foreligger nu frembyder den mange problemer. Det ældste kendte
fuldstændige eksemplar af den findes paa Sko
kloster. Det er en smuk lille bog, fristende at
putte i lommen, ca. 8 cm høj og 10 cm bred,
indbundet; kolumnehøjden er godt 6 cm med 11
linjer paa hver side. Den er »Prentet i Kiøben
haffn/ af Salomone Sartorio/ Borger oc Bogtrycker«. Der er ikke nævnt noget aarstal paa ti
telbladet eller i kolofonen. Men man ved, at
Sartor fik borgerskab som bogtrykker 1612 og le
vede til 1644. I disse aar er bogen trykt, og be
nævnelsen »borger« kunde maaske tyde paa, at
borgerskabet endnu ikke er blevet særlig gam
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melt, maaske tør man gætte mellem 1612 og
1620, men i hvert fald efter Sthens død.
Som bogen nu foreligger bestaar den af to dele,
den oprindelige Vandrebog med den oprindelige
slutning og ordet Finis og et tillæg med salmer,
dels fra salmebogen, dels nye af Sthen selv og
med en ny slutning, som ogsaa ligner ham. Dette
tillæg maa være tilføjet o. 1600.
Den oprindelige Vandrebog slutter med »En
liden Christelig Betractelse paa min Fødsels
Dag/ som er den 25. Nov. paa huilcken S.Catharinæ Dag falder/ Anno 44«, og da det af digtet
fremgaar, at Sthen fylder 44 aar, maa det være
skrevet 1588, og bogen kan være udkommet 1589.
Det er det pudsige, at Sthen, som var fra »Anno
44«, nu netop er 44 aar, der har fremkaldt dig
tet. Sthen havde sans for den slags »puds«. Ellers
er det vel mest de runde tal, der fremkalder saa
danne udblik over den forgangne tid.
Der er en anden grund til at lægge mærke til
dette »Anno 44« i Skoklosterbogen. De ældste
eksemplarer, man hidtil har kendt, nemlig fra
1656, 1659 og 1692, har ikke dette »Anno«, men
har ændret det til »Ætatis« (i en alder af), hvil
ket jo stemmer med digtets indhold. Men i 1656
maatte »Anno 44« forstaas som 1644, og det
vilde lyde som vrøvl, at en i2aars dreng skulde
have tjent 26 aar i skole og kirke, som der staar
i digtet, og uden ændringen vilde boghandler
Moltke tilstaa, at han solgte enten en vrøvlet el
ler en ældgammel bog. En bog skulle da hellere
være »trykt i dette aar«. Da man nu vidste, at
Sthen var blevet rektor i 1565, lagde man de 26
aars tjeneste til og fandt, at fødselsdagsdigtet
maatte være skrevet 25.nov.1591, og bogen maatte
være udkommet 1592, og Sthen maatte være
født o. 1540.
Men Sthen blev altsaa født 1544, 25. nov.
klokken et om natten, og man synes ikke at have
undret sig over, at han i digtet røbede baade dato
og klokkeslet, men ikke aarstallet. Saa maa man
tænke sig, at Sthen kan have været hører i tre
aar, før han blev rektor, eller han maa have til
føjet slutningen af fødselsdagsdigtet tre aar se
nere for at faa de 26 aar i skole og kirke til at
passe.
I første del af Vandrebogen genfinder vi de
samme tanker og emner for bøn som i Haandbogen, men nu er de blevet sat paa vers. Der er
kun 4-5 bønner paa prosa, men 32 bønner paa
rim, og senere hen i bogen er dér en del fromhedsregler og livsbetragtninger, som man maaske
kunde kalde rimede aforismer, og nogle af dem
synes ikke at gengive Sthens egne tanker, men er
eksempler paa datidens ikke særligt kristelige
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livsvisdom. Det mest værdifulde i bogen er den
store forøgelse af nye salmer.
I fortalen til den Christelige Læsere siger
Sthen, at han kortelig vil undervise i, hvorledes
man skal bede kristeligt. Efter dette indledende
rim er der anbragt et stik, som viser kvinderne,
der kommer til graven paaskemorgen og bliver
modtaget af englen, der sidder i den tomme sten
kiste. Laaget til kisten ligger ved siden af og er
forsynet med en forsvarlig ring til at løfte det
op med.
Bønnerne begynder med et skema for dagen.
Man staar op, vasker sig, kæmmer sig og gaar til
kirken eller ind i sit kammer og holder sin bøn
og begynder sin gerning. Her skal anføres et par
af hans rimede bønner, som giver et billede af
hans stil; man genkender den straks fra hans sal
mer. Blandt morgenbønnerne vælger vi en, som
er »korteligere at bede«:
O GVD skee loff til evig Tid/
For sin Godhed oc Naade
Som mig haffuer bevaret met største flid/
I denne Nat fra Vaade/
Saa beder jeg dig aff Hiertens grund/
O Himmelske Gud oc HErre/
At du i Dag oc allen Stund/
Vilt min beskærmer være/
Fra Synd oc Sorg/ fra Wlycke oc Fare/
Fra alt Ont mig kand hende/
Dine hellige Engle mig bevare/
Den hellig Aand til mig sende/
Regære mit Hierte/ Raad oc Sind/
Lad ingen mig fra dig skille/
At jeg paa Guds fryet legger vind/
Oc altid at følge din Villie.
Huad heller jeg er til Land eller Vand/
I Huss eller vden fore/
Holt mig fast ved din høyre Haand/
Mig mod mine Fiender at forsuare/
Stat dem imod met veldig Mact/
Som mig ville vndertrycke/
All min Fortrøstning er paa dig lagt/
O HErre giff Raad oc Lycke/
Naar du est min oc jeg er din/
Huad kand mig siden skade?
Dit hellige Ord er Trøsten min/
Mod alle som mig monne hade/
Min Velfærdt/ Ære/ Siel oc Liff/
Jeg trolig dig befaler/
Frj mig fra Wro/ Tuist oc Kiff/
Fra Klaffer oc onde Bagtaler/
Giff mig aff Verden en salig Affgang:
Naar min Tid er tilstede/
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At jeg skal vandre den Vey saa trang/
Hielp mig til Himmerigis Glæde/
Det beder jeg dig i JEsu Naffn/
For Christi skyld allene/
Gud vende mig alting til beste oc Gaffn/
Alt effter Guds Villie reene/ Amen.
Fordyber man sig i en saadan bøn, vil man
finde baade et tidsbillede og bidrag til en karak
teristik af Sthens fromhedstype. Han beder om
beskyttelse mod sin egen synd, og det vil han faa
gennem Guds ord, den hellig Aand og de hellige
engle. Han beder om beskærmelse mod sorg,
ulykke og onde hændelser, farer paa land og
vand, undertrykkelse fra dem, der er mægtigere,
fjendskab, tvist og kiv, klaffer og ond bagtale fra
dem, der er mindre mægtige og maa nøjes med
at bruge tungen. Det maa Gud beskærme ham
imod, for »du er min, og jeg er din«. Gud maa
gøre det for sin godheds og naadens skyld, saadan
er han jo, og han maa gøre det for Jesu skyld.
Tilsidst beder han om en salig afgang fra denne
verden og indgang til Himmeriges glæde. I en
senere bøn kalder han dette »en fredsommelig og
salig Simeonis Stund«.
Efter morgenbønnen kan man gaa til bords og
bede saaledes:
Den HErre JEsus som tolde paa Korset Død
Hånd velsigne oc mangfoldig giøre vor 01 oc
Brød/
Oc oplad oss sin runde oc milde Haand
Met huilcken hånd spiser baade qvind oc
mand/
Gud trøste alle Bedrøffuede i deris Nød/
Oc frj oss fra den evig Død/
Gud vnde oss at nye oc bruge hans Gafuer saa/
At wi alle Himmerigis Glæde kunde faa/
Amen.
Eller man kan synge det sidste vers af »Sjunge
vi af hjertens grund«, se IV,s.354.
Naar det ringer Tolff/ da tag din Hat aff oc
sige: Jesu Christe Fili vivi Dei.... Det er: O
Jesu Christe Guds leffuendis Søn/ Som haffuer
forløst all menniskens Kiøn ...
Om Afftenen naar det ringer Fem... Mand
pleyer oc at kalde det Fredsklocken.... Da pacem, Det er:
Begaffue oss O Herre Gud/
Met Fred i vore Dage/
Lad oss met Ro Leffue effter dine Bud/
Vend fra oss Orlogs Plage:
Thi ingen kand for oss i Striden gaa/
Vden du alleene O Herre/
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Du fredsens Gud kand vore Fiender bestaa/
Naar du vilt hos oss være:
Giff at wi om Dagen leffue i Fred/
Oc Natten i Fred at huile/
Bevar oss aff Wsamdrectighed/
Oc fra Dieffuelens gloende Pijle:
En fredsommelig oc salig Simeonis Stund
Ynd oss fra Verden at fare/
At wi siden i evig Freds Forbund/
Maa glædis iblant alle Helgenes Skare.
Den første del af denne fredsbøn kl. 5 er Sthens
oversættelse af den gamle fredsbøn, se nærmere
1,5.398 ff. Den sidste del er hans egen tilføjelse,
hvori vi finder flere af de samme tanker som i
morgenbønnen, men smukt varieret, her f. eks.
med det ejendommelige udtryk »en fredsommelig
oc salig Simeonis Stund«.
Naar du legger dig til Søffne/ da sig:
O Gud være Lof for din godhed oc Naade/
Som mig hafuer bevaret i denne Dag fra
Vaade/
Nu legger jeg mig paa min høyre Side/
Mig bevocte oc opvecke JEsus den blide/
Gud lad mig icke i Synden soffue/
Oc ey heller i Sorgen opvogne/
Min gode Engel Gud haffuer tilføyet mig/
Hånd er min Væcter visselig/
Thi soffuer jeg nu saa tryggelig hen/
Mig beskærme JEsus Mariæ Søn.
Efter saadanne forslag til en kristelig helligelse
af hverdagen gaar Sthen over til bønner vedrø
rende skriftemaal, idet han fra Haandbogen gen
tager salmen »Ak levende Gud, jeg bekender for
dig«, bønner før og efter altergangen, bønner for
syge og døende, og herunder »En Bøn/ som gode
Christne kunde bede for en fattig Fange/ som for
sine Missgieminger skal staa sin Ræt/ enten til
Suerd/ Galge/ Steyle eller Ild«.
Derefter et rejseafsnit. Først en bøn, naar man
beslutter det, og derefter naar man begynder det.
Den sidste begynder: »Paa Fredsens vey til Lycksalighed/ ledsage oss den H. Trefoldighed«, og
endelig følger en »En Vijse at siunge om det
samme«, det er rejsesalmen »I Jesu Naffn saa
fare vi«, der blev flittigt optaget i den kommende
tids haandbøger.
Saa følger salme efter salme, først morgensal
men »Den mørcke Nat forgangen er«, der er me
get længere end det fra salmebøgerne kendte ud
drag, idet Sthen gennemgaar alle de seks skabel
sesdage, se 1,155 ^ Derefter en Afften eller Nat
sang: »Den Huse Dag forgangen er«. Der er ogsaa
noget beslægtet mellem de to næste salmer: »Til

Trøst den gantske Christenhed« handler om syn
defaldet i Paradis, hvorefter Trefoldigheden raadslaar om syndernes frelse med fire skønne jom
fruer, Justitia, Veritas, Misericordia og Pax, som
strides, men tilsidst finder vejen til Kristus. Den
anden handler ligeledes om Adam og Eva, nem
lig deres bryllup, indstiftelsen af ægteskabet: »Om
Ecteskabs stat vi siunge vil.«
Nu kommer vi til Sthens mesterstykke, En Christelig Supplicatz til Guds Søn, salmen »Herre
Jesu Christ«, hvor begyndelsesbogstaverne i de 8
strofer er fremhævet ved at være trykt med la
tinske bogstaver, mens teksten ellers er fraktur,
som nu populært kaldes de krøllede bogstaver.
De fremhævede bogstaver siger HANS ANNO.
I Hammerichs bearbejdelse, »Du Herre Krist« er
den lige saa elsket, som den har været i den gam
le form. Man har kaldt den »Hr. Hans’ navne
salme«, fordi han har nævnt sit navn i den, men
det har han gjort i flere andre salmer, som vi
har set. Men Ludwigs (se nærmere 1,8.283 ff-)
har ret i, at der er noget særlig personligt over
den, som om den er skrevet efter en begivenhed
eller i en situation, der har faaet digteren til at
tage en beslutning: Nu vil jeg være .. . Nu veed
jeg vist. Og det siger han paa den baggrund, at
han er i nød, føler sig elendig og trænger til
trøst.
Maaske skulde vi blade frem til bogens slut
ning, til fødselsdagsdigtet, som vi tidligere har
nævnt; han minder her om, at han og hans første
hustru havde mistet 8 af deres 16 børn, vel af
pesten. Han satte i Helsingør »Anno 80« en min
desten over dem: Her ligger wi Otte Christne
Børn smaa .. .
I de første 7 vers siger han »jeg«, men i det
sidste skifter han om og siger »vi«, og tonen er
roligere. Er det sidste skrevet senere? Jeg tør ikke
tro det. I hvert fald er salmen en helhed, som den
her foreligger, og det er ikke ualmindeligt, at man
skifter »person« i et slutningsvers, der skal sam
mendrage, hvad det tidligere har lagt op til. Og
det sidste vers hører til, hvis der skal være me
ning i det indflettede akrostikon HANS ANNO.
Jeg har derom nævnt Blom Svendsens antagelse,
at ordet ANNO antyder, at der i sidste vers er
nævnt et aarstal. Det vilde ikke være rimeligt, at
Sthen blot har noteret aarstallet paa sit manu
skript. Naar den i trykt form antyder et aarstal,
maa den kyndige vel kunne finde tallet paa tryk.
Men vi har vel næppe været kyndige. Man un
drede sig ikke over, at man kendte dagen og klok
keslettet, men ikke aarstallet for Sthens fødsel,
før man kom til Skokloster og fandt »Anno« i
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stedet for »Ætatis«. Jeg skal senere i en anden
sammenhæng vende tilbage til dette problem.
Der er endnu en del salmer tilbage i Vandrebogens første del. Et anfectet Menniskis Bøn til
Gud begynder »O Gud effter dig mig forlænger«,
se »Gud, efter dig jeg længes«, 11,34 f. En Vise
om Verdens Suig oc falske Venner, »Jeg gick mig
i Rosens Lund« har akrostikon JOHAN Christ.
En anden Vijse om Wtroskab, »Det er forvist
blant alle Mand«, er ikke skrevet af Sthen, men
af M.A.I.H., som nok betyder Magister Albertus
lohannis Helsingorienses, siger Hans Brix. Om
Trøst oc Frimodighed/ mod Kaarss oc Modgang/
oc imod Døden, »Ah fromme Christne værer ved
god Trøst«. En Bekiendelse oc Bøn til Gud i
Synd/ Sorg, oc Legemlig Svaghed, »O Jesu Liffsens Herre«, se IV,i6i ff. En arm synderis Klagemaal for Gud, »Jeg arme Syndere maa vel klage
mig«. En Tacksigelse effter Maaltid/ eller anden
Tid at siunge, »Herre Christ wi dig nu prise«;
ordningen af salmerne er nok ikke særlig god,
men vi bemærker akrostikon HANS. En læractig
oc trøstelig Vjse er signeret med bogstaverne
H.C., maaske fordi der er personlige erindringer
i den, »Til Gud allene min Forhobning staar«, se
BH nr.258. En Søfaren Vijse er ikke af Sthen,
men signeret L.I.H. Den begynder »Hvo skal led
sage en Søfaren Mand«, og Hans Brix finder flere
gloser i den, der maa være indført til Helsingør
med fremmede søfolk. Han mener, at den ogsaa
er af førnævnte Albert Hansen, og at L.I.H. maa
være en trykfejl for A.I.H.
Derefter følger en lang række gode raad og
Regulæ Vitæ. Det er: Nogle synderlige LiffsRegle giorde udi Rim/ efter hvilcke hvert fromt
Menniske kand rette sit Liff/ Leffnet oc Omgiengelse. En del af dem er citeret i Carl S. Petersens
uddrag af Vandrebogen med Indledning af Hans
Brix, Kbh. 1914.
Bogen slutter med fødselsdagsdigtet, hvis over
skrift tidligere er anført og drøftet. Det er signe
ret med H.C. og begynder:
O Min Herre oc Gud/ min eniste Trøst
Du vedst mit hierte/ du veedst min brøst.
Denne nærværendis Dag paaminder mig
Din Naade at betæncke saa mildelig
Nu er jeg lige fire oc fyrretive Aar/
Siden jeg arme Jordklimp til Verden fødder
vaar
Ved Midnatz Tid der Klocken vaar Et. . .
Efter digtet følger:
Symbolum Joh. Christ. Stenij. Roscild.
Constans Amor et Labor
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Omnia Vincit.
Item:
Sponsa decens virtus: sponsus labor ambit
hic illam
Fit conjunx: Novus hine gloria fætus adest.
Det er:
Virtus er en Brud saa skøn/
Labor en Brudgom meget køn/
Hånd frier til hende, hun siger hannem ja/
De affle en Daatter/ heder Gloria.
Maaske Sthens oversættelse trænger yderligere
til en oversættelse: Naar digterens flittige arbejde
med formen forenes med den kunstneriske evne,
fødes digterens hæder, eller: fremstaar et godt re
sultat. Men man sidder tilbage med endnu et
spørgsmaal: hvad betyder det næstsidste ord? Be
tyder det paa nutidsdansk »hedder« eller »hæ
der«? Eller laver Sthen her en brander ved at
lade ordet have begge betydninger? For Sthen er
ikke blot en kunstner, men ogsaa fuld af kunster.
Nu maa man antage, at Vandrebogen er kom
met ud i denne form. I slutningen af anden del,
som maa være tilføjet en halv snes aar senere, la
der Sthen bogen tale til læseren saaledes:
Jeg heder Vandrebog/ oc er det med rætte/
Der kand ingen met skæl imod trætte/
Jeg vandrer flux om til Land oc Vand/
Jeg findis baade hos Quinde oc Mand/
Etlich Tusind Exemplaria/ som du seer/
Ere tryete aff mig baade her og der.
Det maa vel forstaas saaledes, at bogen alle
rede er trykt i nogle tusinde eksemplarer, inden
anden del tilføjes. Han har saa tænkt sig, at en
saa udbredt bog trængte til en større salmesam
ling, da bogen aabenbart blev brugt som salme
bog. Anden del maa være tilføjet 0.1600. Blandt
salmerne findes Sthens oversættelse »Af høyheden
oprunden er«, og den blev først trykt i Nicolais
»Frewden-Spiegel« 1599, maaske dog i et særtryk,
man ikke kender, 1597. Vi ved at Sthen fulgte
godt med i den tyske litteratur og kunde købe
bøger, som lige var udkommet. Sthens oversættel
se af denne salme var naaet til Vestjylland, da
den lille Anne Gyldenstierne brugte den som for
læg for sine afskrivningsøvelser, der allerede blev
foræret bort til en af husets tjenere 1611.
Tillægget begynder: Her efter følge nogle faa
sange/ som mand kand bruge til Skibs/ eller an
den steds paa Reysen/ efter som Leyligheden sig
begiffuer.
Derefter følger 30 salmer, som er udvalgt fra
Th. »Jeg vil din pris udsjunge« er ganske ny. Da
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alle de følgende salmer er af Sthen, har man tid
ligere troet, at ogsaa denne første var det. Men
den er af Jacob Matzsøn, som døde 19. september
1600. Vi har den bevaret i et særtryk fra 1603,
se nærmere 11,478 ff. Den er usigneret ligesom
Sthens egne.
Tilsidst følger 9 nye salmer af Sthen:
Gratias effter Maaltid at siunge met de Noder/
Som: Naar wi j største Nøden staa/ etc. »Gud
ville wi tacke oc være glad«.
En ny Vijse/tagen aff det 22.Capittel Matthæi/
om den Konge som giorde sin Søns Bryllup.
»Himmerigis Rige lignis maa«.
Den anden Vjse/ Sommersens Tid jeg prjse
vil/ Christelige forandret. »Guds Naade altid jeg
prise vil«, se 11,82 ff.
Den tredie Vjse/ Et trofast Hierte/ etc. Ocsaa
Christelige forandret. »Et trofast Hierte/ O HErre
min«, se 1,370 ff.
En Klagevise/ offver Verdens wtroskaff. »O
Gud huor maa wi klage«.
En Vjse om Vngdommens Wstadighed: »Hvo
leffue vil effter sin Sinde«.
En klagelig oc dog trøstelig Sang oc Vjse/ for
en Person der suag oc til Alders kommen er.
»Hvem skal jeg klage mit sorgfulde Mod«, se
11,238 ff.
Den troende Sielis Aandelige Brudsang/ Om
JEsu Christo hendis Himmelske Brudgom. »Af
Høyheden oprunden er«, se 1,9 ff.
En Aandelig Vjse/ aff Tydske paa Danske vdsat. »Jeg veed et evigt Himmerig«, se 11,465 ff.
Den sidste er bevaret paa tysk i tekster fra 1612
og 1613. Det kunde tyde paa, at den var ganske
ny, da Sthen oversatte den, som det er tilfældet
med den foregaaende. Mon man deraf kunde
slutte, at disse 9 salmer er ordnet kronologisk,
altsaa i den rækkefølge Sthen har digtet dem, altsaa først en bordbøn, senere de tre viser, som han
har givet numre, først en bibelsk vise, derefter to
kontrafakturer, verdslige kærlighedsviser, som
han har ændret til gode salmer. De tre klageviser
behøver ikke at høre sammen som de tre numme
rerede. Klageviserne kan være skrevet med større
mellemrum, men maaske i kronologisk orden.
Den sidste har selvbiografiske træk, og han føler
alderen trykke. Nu er han maaske 56 aar. Ogsaa
magistraten i Malmø synes, at han er for gammel
og søger at faa ham forflyttet til et lille land
embede. Tilsidst følger de to oversættelser fra
tysk, som viser, at han digterisk stadig er paa
højden.
Saa slutter han Vandrebogen for anden gang

H. CHR. STHEN

og lader bogen tale til læseren, hvorefter læseren
taler til bogen. Som tidligere nævnt siger bogen,
at den er udbredt i en mængde eksemplarer, men
den fortsætter med, at man har kritiseret den for
at tale med letfærdig stemme og ikke som salme
bøgerne plejer at tale. Der er viser deri, som har
en verdslig afstamning. Men bogen forsvarer sig;
det hindrer ikke religionen, at man vender det
onde til det gode. Bogen er ikke skrevet for de
kloge, der kan høre græsset gro under vintersneen, men for den fattige, enfoldige og gemene
mand, som kan opbygges ved en gudelig vise, selv
om den er skrevet paa en folkevisemelodi.
Læseren svarer bogen og trøster den: »Hvad
siger du liden Vandrebog god? Er nogen som dig
er imod?« Du søger jo dog Guds ære, lad saa
klafferne kun snakke!
Sthen underskriver ikke her med H.C. eller en
anden tydelig form for sit navn, men kalder sig
Huldericus Lithoxius S & F.
S & F kan maaske betyde »scripsit et fecit«. Hans
Brix udtyder det som »Spes et Fides«. Lithoxius
staar i forbindelse med det græske ord Lithos,
som betyder sten. Men man maa være en Hans
Brix for at hitte ud af, at Hulderius betyder Jo
hannes eller Hans. Men det bibelske navn Johan
nes betyder jo Gud er naadig, og sidste del af
navnet betyder naadig, paa tysk navnet Holdreich, forkortet Ulrik eller latiniseret Huldericus.
Dette støttes andetsteds gennem Sthens leg med
bogstaverne V og L, f. eks. i det vers, hvormed
første del af bogen slutter, om Virtus og Labor.
Baade første og anden del af Vandrebogen slutter
med en bogstavleg i forbindelse med navnet Hans
Sthen.

ANDRE SALMESAMLINGER EFTER
HANS THOMISSØNS
Tys/c salmebog 15J1
»Geistliche lieder vnd Psalmen So in Kirchen
vnd Heusem mogen gesungen werden. Mit fleis
Corrigirt/ vnd mit schonen Psalmen gebessert.
Kopffenhagen 1571.«
Det synes at fremgaa af denne titel, at der har
været en tidligere udgave. Bogen findes i Sachsiche Landesbibliothek i Dresden, men en foto
kopi paa Det kgl. Bibliotek. Den indeholder 31
tyske salmer, og derefter følger et nyt titelblad:
»Drey schone Geistliche Lieder/ Die ersten Zwey/
Des Hochloblichen Konigs/ Konig Christian des
III. zu Dennemarck/ etc. seliger Gedechtnis. Auf
sein Symbolum. Ach Gott schaff dein willen. Das
dritte Dieses jtzugen Hochloblichen Regierenden

A. S. VEDELS LIGPRÆDIKEN

Konigs/ Konig Friderich/ Auff sein Symbolum.
Mein hoffnung zu Gott allein.« Paa bagsiden af
dette titelblad et billede af Christianus III. Der
efter følger de tre symbolsalmer: »ACH GOTT
du lieber Vater mein« med akrostikon: Ach Gott
schaff deinen Willen. »ZV GOTT MEIN TROST
ALLEIN ich stell.« »MEJN HOFFNVNG trost
vnd zuuersicht«, med akrostikon: Mejn Hoffnung
zv Gott allein. Ved sammenligning mellem denne
sidste tyske tekst og Hans Thomissøns oversættel
se bemærkes det, at den tyske tekst metrisk er
regelmæssig og fejlfri, mens den danske er min
dre regelret. Tilsidst følger Des alten Churfiirsten
Marggraff Albrechts Lied »Was mein Gott wil
das gescheh allzeit«, endvidere en morgensalme
og Luthers metriske oversættelse af Te Deum.
Kolofon: Gedruckt in der Konniglichen Stadt
Kopffenhagen/ Durch Matz Weingardt Anno
1571A.S. Vedets ligprædiken over Johan Friis 1571
Det blev betroet den unge slotspræst Anders
Sørensen Vedel at holde ligtalen over sin velyn
der, kansleren Johan Friis. Han lod den trykke
aaret efter med tilføjelse af nogle æresdigte om
den afdøde.
»En Predicken som skeede vdi Erlig Velbyrdig
oc Gudfryctig mands/ salige Johan Friisis begraffuelse vdi Kiøbenhaffn/ den nittende Decembris/
Aar effter Guds Byrd M.D.LXX. Aff Anders Søffrinssøn Vedel. Prentet i Kiøbenhaffn/ aff Laurentz Benedicht. 1571.«
I slutningen af denne prædiken kommer Vedel
ind paa et dengang kendt tema: De ugudelige si
ger:
Mig vndrer at ieg saa lystig er
Jeg leffuer/ veed icke huor lenge her/
Skal dø/ veed icke naar ieg skal bort
Jeg farer her fra/ veed icke huort.
Men den Gudfryctige ... siger:
Mig vndrer at ieg saa sorgfuld er/
Thi ieg bliffuer icke alle dage her/
Naar Gud vil/ skal ieg kaldis her bort
Oc Gud være loff/ ieg veed vel huort.
I denne fortrøstning hensov Johan Friis. (40
aar tidligere havde Luther prædiket over samme
tema, jvf. Ingemanns »Jeg lever og ved«, II,
436 f.).
Efter Vedels prædiken er tilføjet »Epitaphia.
Graffscrifft/ som ere screffne denne salige Herr/
Johan Friis/ effter hans død/ Hannem til en euig
oc tacknemmelig ihukommelse«. Her æres mindet
om den afdøde paa dansk og latin, i vers og pro
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sa af mange forfattere. Særligt vil man her be
mærke følgende med præg af salmetonen:
Johannes Franciscus: »Dyd, Fromhed oc Forstan
dighed«.
Hans Thomissøn: »I Verden maatte ieg friste«,
fem strofer med akrostikon: JOHAN FRIS
TIL HESLAGER.
Rasmus Katholm: »Erlig oc Velbyrdig Johan
Friis«.
Ivar Bartholin: »I huorlunde Verdsens hiul omgaar«.
Endvidere har Vedel skrevet rim over Henrick
Friis til Ørlunde og over Margrete Bild.
Anders Jensen Managers »Fadervor«. 1580
»Fader vor: Oc den almindelig Lærdom/ Om
en Christen Bøn: Vdi Tolff kaarte Predickener/
forfattet oc vdlagd Aff Anders Jenssøn Mariager.
Prentet i Kiøbenhaffn/ Anno Christi 1580.«
Fortalen, som dedicerer bogen til kongen, er
dateret og »screffuet i Kiøbenhaffn/ Anno 1580
den 18. Februarij/ som kaldis dies Concordiæ:
paa huilcken dag/ Anno 1546, den salige Guds
Mand/ oc Redskab til Euangelij forfremmelse/
i denne sidste tid/ D.Morten Luther/ er hensoffuet i Herren. E.K.M. vnderdanigste
Anders Jenssøn
Mariager.«
Bogen taler til læseren:
Christi egen Diet/ Jeg Herrens Bøn/
Med rette Forklaring oc Glose:
Offuer andre Bøner er ieg skøn/
Faar alle dem maa mig rose.
En kreds af Mariagers berømte venner har villet
understøtte og hædre hans bog ved at skrive sal
mer om samme emne og lade dem følge bogen i
et tillæg:
O Gud/ som vore Forfædre kiende.
(Andreas Laurentius, Theologiæ Professor)
Hvo ene sin Fiender ey kand bestaa.
(lohannes Franciscus Ripensis)
At bede ret er Arbeyd stort.
(luarus Bartolinus)
Jesus Guds Søn vor Frelsermand.
(Erasmus Katholmius)
Den største Vissdom/ det største Arbeid.
(et stort digt i syv dele, uden navn)
Christe Guds Søn/ Hielp ret at sige.
(Andreas Seuerini Velleius)
Den sidste salme af Anders Sørensen Vedel slut
ter med et tredobbelt Amen og en henvisning til
Apocal.21.: »Kom snart Herre Jesus.« Det er
mærkeligt, at Vedel her i sin ungdom citerer et
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af de ord, han trøstede sig med paa sit dødsleje,
se VII,s.332, samt den kendte lille salme »Jeg
venter dig, Herre Jesus, til dom«, 11,5.475 ff- Der
er ogsaa det mærkelige ved Vedels salme, at den
har et dobbelt akrostikon. Begyndelsesbogstaverne
i første og tredje linje i de fem vers siger CHRISTOFER, anden og fjerde linje siger VALKENDORF.
Frederik II glædede sig over Mariagers bog og
lønnede den med 100 daler og paalagde universi
tetet at kreere forfatteren til dr. theol., men uni
versitetet var ikke saa hurtigt i vendingen, at
dette skete inden Mariager døde 1. juli 1582.
Tysk-dansk salmebog 1582.
Geistliche Psalmen/ Lieder und Lobgesange/
so gemeinlich in der christlichen Kirchen gesun
gen werden. Allen frommen Christen zu nutz und
gute/ auff Deutsche und Danische zusammen gesetzt.
Aandelige Psalmer/ Viser oc Loffsange/ som
siunges almindelige vdi den Christne Kircke. Alle
fromme Christne til gafn oc gode/ tilsammensæt
paa Tydsk oc Dansk Maal.
Bogen er udgivet af Laurentz Benedicht og til
egnet dronning Sophia 1582. Men 1590 tilføjer
han »nogle andre Aandelige Viser/ Sange oc
Psalmer/ som icke tilfome ere prentede vdi denne
Bog/ huor met ieg haffuer paa ny forbedret denne
lille Bog«. Med dette tillæg indeholder den 122
salmer paa begge sprog, saaledes at den tyske tekst
staar til venstre og den danske til højre paa si
derne. Med hensyn til enkelte uundværlige origi
nale danske salmer har jeg en mistanke om, at
den tyske oversættelse er lavet for tilfældet.
Bogen er optrykt ganske uændret 1605 og 1632.
Niels Jørgensen Svendborg 1587.
»Confessio. Det er: Bekiendelse oc Scrifftemaal.
Ved M. Jørgen Walter/ Predicker til Hall i Sax
sen, paa Tydske sammenscreffuen. Oc nu met
nogle skøne Bøner forbedrit/ oc Vdsæt paa dan
ske. Ved Niels Jørgensen/ Predicker vdi Malmø.
1586. Prentet i Kiøbenhaffn/ aff Laurentz Bene
dicht. 1587.«
Efter et rim til Læseren indeholder bogen en
opbyggelig undervisning om skriftemaal, katekis
men og Davids 7 pønitensesalmer »vdi Bøner befattit« m. m. og slutter med tre salmer, som alle
er signeret med N.I.S., altsaa oversætteren.
En ny Sang/ aff den 138. Psalme/ »Jeg tacker
dig aff Hiertens grund«, 8 strofer, forsynet med
noder. Dette er ifølge Nils Schiørring i Fund og
Forskning X, 1963,5.57 det næstældste nodetryk
med Lobwassers tekster i Danmark (det ældste
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er P. J. Hegelunds »Exempla regulæ«, se VI,s.
293)Derefter følger Tuende Merckelige oc skøne
Loffsange, »Der Jesus hedenfarer« (10 strofer om
den kanaanæiske kvinde) og »O Herre Gud aff
naadsens Thron«, 8 strofer, en bøn for verdslig
Øffrighed aff den 62 Ps.
Claus Berg 1589.
Kanniken Claus Berg i Oslo blev dybt grebet
af Frederik Ils død og følte sig tilskyndet til at
synge derom, men hvilken form skulde han væl
ge? Skulde han skrive historisk om kongens lev
ned og hans kristelige afsked fra denne elendige
verden? Eller skulde han vælge en skøn poetisk,
maaske allegorisk form? Han valgte begge dele.
»En Vjse om Høybaarne Førstis oc Stormectige
Herris Konning Fredericks den Anden... Vor
allernaadigste Herris Leffnit/ Endeligt/ oc Chri
stelige Affsked fra denne Elendige Verden..........
Aff Claus Berrig Cannick i Oslo.« Det blev en
lang historisk salmevise paa 52 vers, og ud for
visse vers noterede han aarstal, 1588 døde kongen,
1542 blev han udvalgt i Danmark, 1548 blev han
hyldet i Norge, og 1559 blev han kronet. Visen
griber langt tilbage i historien og benytter de æd
leste forbilleder og begynder
Herodotus forkynder/
Naar til Stæder oc Land
Wlycken sig tilskynder
Kand sees paa beste mand etc.
Denne vise tilegnede han Norges statholder Axel
Gyldenstierne.
Den poetiske vise kom til at handle »om et
Rosentræ, som mange Mand til Sorrig er omfal
det«. Den begynder: »Fred udi mange Aare
Offuer to Hager stod ...« Den blev kun paa 10
vers, men til gengæld udsmykket med et akrosti
kon: Frederig Kong ofver Danmerck och Norrig.
Denne vise tilegnede han statholderens frue Karine. Og det var naturligvis et godt greb, at Axel
fik den historiske vise og Karine den poetiske.
Disse to viser indleder et samlebind med flyve
blade, som findes paa Karen Brahes bibliotek.
Det indeholder mange ting af salmehistorisk in
teresse. Den første vise tjener som titel til dette
samlebind.
Mogens Banckes »Alle Søndagers oc Festers Euangelia«, 1580. Se VI,s.49 f.
Samme bog, 2. udg. 1586, findes paa Karen Bra
hes bibliotek, indbundet sammen med 20 flyve
skrifter fra det samme tidsrum, hvoraf en del gik
ind i salmebøgerne.

H. H. BANG 1611

N. L. Arctanders salmer, se VI,s.3i f.
Hans Henriksen Bang 1611.
»En liden Kriegs Sang oc Bøn/ som alle Danmarckis oc Norgis Rigers/ oc deris vnderliggende
Landers/ oprigtige Vndersaatte bør hiertelig at
siunge oc bede. Kiøbenhaffn/ hos Henrich Waldkirch 1611.«
Danmarckis Hoffuit oc Herre,
Christian, du edle Rod,
Som dig beviss at være
En Konning tryg oc god,
I den Strid oc farlig Tid,
For dine Lande vel,
Gud dig bevar, vor Konge
Baade til Liff oc Siæl
Visen aander tillid til kongen under Kalmarkrigen og er en bøn for kongen, rigets raad, hær
og flaade. »Vi kand nu intet giøre For dig i denne
Strid, Vi som der hiemme ere, Uden bede met
Flid«. Der er ialt 24 vers. Begyndelsesbogstaverne
i de 23 første danner et akrostikon:
DANMARKIS VNDERSAaTERS BØN.
Hvorfor bruger forfatteren ikke alle 24 vers til
at danne dette akrostikon? Han kunde jo have
brug for AA i stedet for Aa, eller for TT. Nej,
det sidste vers er gemt til en særlig funktion. Det
lyder:
Hielp os da, Gud vor Fader,
Hielp os jo naadelig,
Bevar os, som forlader
Paa dig sig tryggelig!
Til dig vor Siel annamme vel,
Hielp os i sidste Nød,
Giff os den himmelske krone,
Kom snart, o Jesu sød.
Med begyndelsesbogstaverne i disse 8 linjer har
forfatteren underskrevet sin bøn med navn og
stilling:
Hans Henriksen Bang Præst Til Hellig Geist
Kirke. Denne sidste finesse kunde man let have
overset, hvis forfatteren ikke havde givet os en
pegefinger ved ikke at bruge det sidste vers til sit
akrostikon.
Denne krigssang er indbundet sammen med 6
smaaskrifter, som er udkommet paa samme tid
i samme anledning. Det ene er forfattet af Peder
Jensen Skjelderup: »En inderlig Bøn til Gud dagligen at bede af Predickestolen/ oc vdi Husene/
i denne tilstandendis tid/ Kiøbenhaffn/ hos Hen
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rich Waldkirch. 1611.« Efter bønnen følger en
salme paa fem vers, som formodentlig er digtet
af Skjelderup, der paa den tid var præst ved Frue
kirke: »Herren bønhøre dig i fare.«
Peder Lauritzsøn: Parodiæ Sacræ 161 j.
»Parodiæ Sacræ: Psalmer/ at Siunge Gud til
Ære/ oc gode Christne til Christelig oc Gudfryc
tig øffuelse. Scriptæ et decantatæ Aff Peder Lau
ritzsøn/ VV.Prædicker i Malmø/ etc.
Paa Ny Prentet i Kiøbenh. Aff Salomone Sartorio/ Aar 1617.«
Denne originale samling af 13 salmer eller sal
meklingende digte, der efter tidens forhold er
særdeles velskrevne, stammer fra en mand, som
man ikke ved stort mere om, end det der staar
paa titelbladet. Hvis det er ham, der var præst
i Husie og provst i Oxie herred, siger EhrencronMiiller, er han født c. 1578 og døde 17. april
1635. Naar Sartorius siger, at bogen er »paa ny
prentet« saa maa et eventuelt tidligere tryk være
udkommet samme aar, da en af sangene er da
teret efter den 2. dec. 1616.
Salmerne er nummereret »Ode Prima« osv.
Den første er en »Trøstpsalme imod Adams
Fald«, som begynder:
Den milde Gud oc Konning rijg/
Tog en lordklimp i Hænde/
Giorde der aff saa prydelig/
En Mand met krop oc sinde/
Gaff hannem Krafft/
oc Herre mact/
I Scrifften som wi finde:
Verden bleff lagt/
Ynder hans Pact/
Alting hånd kunde tuinge.
»En liden Catechismi Bøn« har han oversat
efter L. Helmbold; den blev hyppigt optaget i de
senere salmebøger.
Beholt oss Gud oc Fader kier/
Hoss Catechismi reene Lær/
Som du ved Luther har indstelt
For den enfoldig vnge Welt.
I en handelsby som Malmø, der har saa livlig
forbindelse med Nordtyskland, forstaar man let
et tysk ord, hvis det af hensyn til rimet bliver
staaende. Anderledes spøgefuldt maa det optages
i en oversættelse af Nicolaus Selneckers »Kinderliedlein«, hvori alle linjer ender paa »ein«. Skal
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sangen oversættes maa denne spøg bevares, hvor
ved den paa dansk ikke bliver ringere:
O Fader vor i Himmelein/
Til dig komme wi kinderlein/
At bede dig aff hierter fein/
Du vild’ vor skerm oc skygge sein.
O allerkierste Jesulein/
Hielp oss ved bitter pijne dein/
Send oss din’ hellig Engelein/
At de stedtz’ om oc hoss oss sein.
Kom hellig Aand i Bryst hinein/
Formere hoss oss Troen rein/
All Sathans gifft fordriff allein/
Beuar vor arme Seelelein.
Nogle af salmerne kalder han oder, andre paro
dier, men dette ord har ikke den samme betyd
ning som nu. Her betyder det oversættelser eller
efterligninger, uden at der er nogen brod i ordet.
Han har sans for rytmen og for festlige klange.
»Et lidet Gratias« begynder:
Wi prise Herren/
Wi loffue Herren/
Hans Tempels Helligdom/
Thi hånd er sin Kirckis firmament/
Ynder hues Regiment/
Det søde ord klinger/ lader oss komme/
At prise Herren/
Loffuer Gud Herren.
»Ode Nona. Eller En liden Frydesang/ offuer
det mæctige Ridderslag i Colding/ Anno 1616
den 2. Decembris. Effter den Melodj/ Som: Wie
schon leuchtet der Morgenstern.«
O Danmarck priss ret inderlig/
Kong Christian en Helt i Krig/
Aff Guds vjssdom oc naade:
Prjss nu din Konning from oc god/
Lad klinge op met freudigt Mood/
Oc fryd dig offuer maade:
Lifflig/ herlig/
Modulerer/ triumpherer/
Kongen prjser/
Sine hånd ære beujser.
Alle som boe i Norderig/
Huor Hualfisken forfærdelig/
Sin gang i Stranden haffuer:
Vesten Sø/ ja oc Østen Vand/
Met tuet prise Kong Christian/

Vel rijg aff alle gaffuer:
Lifflig/ herlig/
Modulerer/ triumpherer/
Kongen prjser/
Sine hånd ære beujser.
Malmøpræsten har formodentlig ikke saa ofte
set nogen hval i Øresund, men den hører hjem
me i den festlige stil, naar man priser Norderig.
Han skriver jo salmer efter de bedste forbille
der, ogsaa latinske: »Parodia Duodecima. Lige
som Æqua memento vdi Horatio«.
O Fader vor til dig robe wi met fljd/
Din Øm lad op i denne vnderlig tid/
Vor Synd forlad/ tilvent din naade/
Saa vil wi tiene dig alle Dage.
Naar wi betencke din godheds naade stor/
Som Gud oss i Pestilentze tid haffuer giord/
Huor Gud stiide Blodsotens plage/
Oc mange Hiertens modige klage.
Denne lille samling af oder og parodier er be
mærkelsesværdig ved sin friskhed og originalitet.
Begyndelseslinjerne af de 13 digte er:
Ode Prima:
Parodia Secunda:
Parodia Tertia:
Parodia Quarta:
Parodia Quinta:
Ode Sexta:
Ode Septima:
Ode Octava:
Ode Nona:
Parodia Decima:
Parodia Undecima:
Parodia Duodecima:
Parodia Tredecima:

Den milde Gud oc Kon
ning rijg.
O Jesu Bold/ Met Vold.
Beholt oss Gud oc Fader
kier.
O Fader vor i Himmelein.
Salig den Mand wi kalde.
I Verden her/ Wi ser.
Mangfoldig høris de.
Wi prijse Herren.
O Danmarck prijss ret in
derlig.
En Sang aff ny siunger
vor Herre.
Ræt oc Miskundhed liffligen vdsiunge.
O Fader vor til dig robe
wi met fljd.
O Gud dit hellige oc reene
Ord.

Gryderups salmebog 1613-1632.
Om Anders Rasmussen Grydemp ved vi ikke
noget. Han skal være død 1626. Ehrencron-Miiller siger, at en Andreas Erasmi fra Aasum ved
Odense blev student 1569, og det er muligvis
ham.
Han har 1582 udgivet »En ny Aandelig Vise
eller Bøn, i huilcken kortelig befattes Troen, Haabet oc Kiærlighed«. Den begynder »Her vil ieg
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nu begynde en Sang« og er skænket Her Mickil
Anderssøn Raffn, provst i Slagelse herred og sog
nepræst i Boslunde. Den er paa 20 vers, som dan
ner et akrostikon: Her MICKIL ANDERSSØN
RAFN.
35 aar senere udgiver han »Tuende Aandelige
Viser. Den første paa Danske/ den Anden paa
Tydske/ om Christo oc hans Aandelige Brud/
som Doctor Philippus Nicolai dictede/ vdsæt paa
Danske aff Anders Rasmussen Gryderup.« Den
er trykt i Kiøbenhaffn, men uden aarstal.
Han anfører først oversættelsen »Hvor skøn
liuser den Morgen stiem«, men efter de første 6
vers gør han et ophold og indskyder et »additio«
paa 3 vers, hvori han udmaler den herlighed, som
Jesu brud skal opleve i Himlen. I det tiende vers
vender han tilbage til originalteksten. Efter den
danske oversættelse anfører han den tyske tekst.
Man kan spørge: Kender Grydemp ikke Sthens
oversættelse fra ca. 1600. Den var dog naaet helt
til Vestjylland før 1611. Man plejer at datere
Grydemps to viser til ca. 1617. Skulde denne da
tering være helt urigtig, eller er det eksemplar af
viserne, man kender, et optryk?
Af meget større betydning er Gryderups salme
bog 1632, hvoraf et eksemplar er bevaret paa Ka
ren Brahes bibliotek. Det er tidligere omtalt I,
s.444 og IV,s.50 i forbindelse med salmer, som
der forekommer for første gang. Salmebogen føl
ger efter en bønnebog med følgende titel:
»Merckelige Bøner oc Psalmer/ tilsammen sanckede aff lærde Mends scriffter oc Tungemaal/
Met en liden Vndervisning om det euige Liff/ oc
nogle de Gamles Exempler/ om deris Christelige
Affsked fra denne bedrøffuede Verden. Alle gud
fryctige Folck til tieniste/ trøst oc gode/ Aff An
ders Rasm. Gryd.«
Efter dette udaterede titelblad følger en kalen
der m. m. og en ny fortale til ærlige, fromme,
gudfrygtige og godhjertige folk og endelig »En
liden indgang til denne bog« af opbyggeligt ind
hold, og den er »Screffuit i Kiøbenhaffn den 12.
Marty. Anno J. Christi 1613. Anders R. Gryderop.« Bønnebogen indeholder morgen- og aften
bønner og bønner til forskellige lejligheder og til
forskellige personer. Men ingen salmer. Bønne
bogen fylder 229 blade. Derefter følger »En liden
vnderuisning om det euige Liffs glæde oc Herlig
hed. A.R.G.«, som fortsætter til blad 266, og der
efter et register over bønnerne.
Saa kommer der et nyt titelblad og derefter ny
paginering: »Nogle Merckelige oc Aandelige
Psalmer/ Tilsammen sancket Aff A:R:G: Oc nu
igien formeret oc forbedret met nogle flere Psal
mer: Oc i Trycken ladet bekoste/ Aff Peder An6
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dersøn Bogfører. Prentet i Kiøbenhafn Aff Hen
rich Kruse 1632.« Umiddelbart efter dette blad
begynder salmerne. Men paa blad 63V staar over
hele siden: »Her effter følger nogle flere Psalmer/
som Bogen er forbedret med. Det Gyldene A.B.C.
Huor vdi kaartelig foreholdis/ Huordelis et Men
niske kand Christelige fremdrage sit Liff oc Leff
net i denne Verden.« Saa følger dette A.B.C. og
en række nye salmer.
Derefter kunde man tænke sig to muligheder.
Bogen kunde oprindelig være udkommet i to dele,
Bønnerne og Salmerne, og at den sidste del var
blevet udsolgt først, mens der var et restoplag af
bønnebogen, som saa i 1632 var blevet indbundet
med en forøget salmesamling. Eller ogsaa kunde
bønnebogen være optrykt aldeles uændret sammen
med den forøgede salmebog. Den sidste antagelse
styrkes ved, at baade bønnebogen og salmebogen
er trykt med den samme ramme om siderne.
Der er endnu en mærkelig ting at bemærke ved
dette eksemplar. Den første ejer har noteret paa
indersiden af bindet, at han har faaet bogen for
æret af sin søster til markedsgave paa Kolding
marked 1631, se nærmere fodnoten I.s.444. Det
kan jo forklares ved, at boghandleren Peder An
dersen har sørget for at faa nogle eksemplarer af
bogen indbundet til Kolding marked, skønt hele
oplaget først kunde være færdigt 1632 og derfor
paa forhaand dateret saaledes.
Siden jeg paa førnævnte steder tidligere har
omtalt denne bog, er der dukket et nyt eksemplar
op i Norge, beskrevet af Solveig Tunold i Fund
og Forskning X, 1963,5.42. Vi har der efter haft
lejlighed til at undersøge det i Danmark, og selv
om det er defekt, viser det klart, at vi her staar
overfor originaludgaven fra 1613.
De første sider mangler, nemlig begyndelsen af
kalenderdigtet. Men fortalen er bevaret og date
ringen er som tidligere anført. Men i den følgende
bønnebog ser vi, at salmerne er indstrøet mellem
bønnerne. De salmer, der i vor hidtil kendte ud
gave af salmebogen staar paa bladene 1-63, findes
her spredt mellem bønnerne i den samme række
følge, og de er alle med. Slutningen mangler i det
norske eksemplar, nemlig nogle sider af undervis
ningen om det evige liv.
Vi kan heraf slutte, at Karen Brahes eksemplar
helt igennem stammer fra 1632 (1631). Peder
Andersen har optrykt bønnebogen og har ladet da
teringen fra 1613 staa, fordi han kun har fjernet
salmerne af bogen. Han har villet forøge salme
samlingen og har derfor fundet det praktisk at
samle dem paa eet sted. Han har ikke villet sam
ordne de gamle med de nye af systematiske grun
de. Han lod de gamle staa i den oprindelige ræk
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kefølge, formodentlig af en vis forpligtelse overfor
aaret 1613, da han nu i første del havde bevaret
denne datering. Det er ikke Peder Andersen, men
Gryderup, der har samlet salmerne paa de første
63 blade af salmebogen, ialt 41. Men det er Peder
Andersen og ikke Gryderup, der har samlet sal
merne paa blad 64 ff, ialt 27.
»Fryd dig, du Christi brud«, hvis forfatter er
ukendt, blev tilføjet 1632. Arrebo siger i 1611, at
den er gammel, og det er nok sandt, men hvorfor
har den ikke tidligere været optaget i nogen sal
mebog?
Gryderup har ikke optaget sin oversættelse af
Nicolai, »Hvor skøn liuser den Morgen stiem«,
men Peder Andersen har optaget Sthens »Af høy
heden oprunden er«.
Sten Billes salme »Jeg raaber fast, o Herre« er
blevet optaget af Grydemp 1613 i den oprinde
lige bønnebog. Vi har hidtil kunnet tro, at dens
første findested var »Vdkaarne Psalmer« 1620.
Nu ser vi, at Grydemp har faaet den allerede
aaret efter, at Sten Bille har samlet sit manu
skript, ja aaret efter at salmen netop var skrevet.
Det er meget mærkeligt. Har Grydemp personlig
kendt Sten Bille og har faaet den nyligt digtede
salme af ham?
Anders Christensen Arrebo. Se VI,s.3g ff.
Aandelig Vandkilde 1620.
»Siælens Aandelige Vandkilde. Udi huilcken
it huert Frombt Hierte/ baade paa sin Reyse/
saa oc hiemme vdi Husid/ saa vel naar mand er
Trøstig oc vel til Fredts/ som vdi atskillige Anfectninger/ Lægemlige oc Aandelige sig kand vederqvæge oc forfriske. Aff den Salige Hoffuet
Kilde/ som er den Hellige Skrifft oc andre chri
stelige Skriffter oc Bøger vddragne oc stillet i
Verck. Sampt adskillige Høye oc Førstelige Per
soners Riim oc Symbola, aff Tytsken nu Nylig
vdsat paa vor Danske maal Aff Hans Rauffn
Sognepræst i Malmøe. Prentet i Kiøbenhaffn aff
Georgio Hantsch/ Aar 1620.« Se H. H. Ravns
biografi VII,s.i70 ff.
Den tyske original er Basilius Fortsch: »Geist
liche Wasserquelle« 1609, som man ikke mere
kender, mens en ny udgave fra 1615 er bevaret.
Bogen er en bønnebog, som han har dediceret til
sine elever, hvis fader er høvedsmand i Altenburg
i Sachsen. Se nærmere VI,s.200. Mellem bønner
ne i denne bog er der indføjet salmer, nogle fordi
de er gode, enkelte andre fordi forfatteren selv
har skrevet dem. Og bogen slutter med nogle
kongelige, fyrstelige og grevelige personers sym
bola og tankesprog, fortrinsvis i Sachsen og der
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omkring, fordi det mest vil interessere hans ele
ver og i anden række lokale læsere.
I Tyskland har denne bog ikke haft nogen sær
lig betydning, men Ravns oversættelse blev et
vigtigt kildeskrift i dansk salmehistorie, fordi en
række værdifulde tyske salmer her er oversat for
første gang. Ravn kunde have fundet disse sal
mer i andre bøger, men her har tilfældet maaske
spillet en rolle. Der var en from og indflydelsesrig
kvinde i Malmø, som havde denne bog og kom
til at holde saa meget af den, at hun bad sin
sognepræst om at oversætte den, saa vilde hun
betale, hvad det kostede at faa den trykt. Da bo
gen efter et stort arbejde og meget hovedbrud
endelig blev trykt, blev den følgelig tilegnet Bir
gitte Bartholmeis-datter, enke efter en fornem
handelsmand og raadmand i Malmø, Gorges Boldinhe (eller Boldinck). Ravn kalder hende »Kiere
Moder oc besynderlig gode ven«. Hun var et
mønster for menigheden, god mod de fattige og
et eksempel ved stadig kirkegang. Sammen med
hende nævner han i fortalen hendes elskelige
børn og »kiere Swogre«, hvilket formodentlig her
betyder svigersønner: »Jost Leydebvr, Borgeme
ster her i Malmøe, eders Kiere Swoger, Tomis
Boldinghe, eders Kiere Søn, Jacob Clavsen, eders
Kiere Swoger, eders Kiere Døtre Marine Jost
Ledebvrs, Margrethe, Jacob Davids, Kirstine S.
Comelis Villemsens.«
Der findes ganske vist i forvejen mange gode
bønnebøger, siger Ravn videre i fortalen, f. eks.
Avenarii, som er fordanske! af M. Hans Steesen (!), min salige formand. Men denne bog er
nu særlig god, for her findes ikke blot morgenog aftenbønner, men ved enhver af disse tillige
rimbønner, som er lette at fatte og huske. I løbet
af et halvt aars tid har man lært dem udenad.
Saa er denne bog ikke blot en bønnebog, men en
salmebog, som indeholder mange mærkelige sal
mer, som man kan bruge i kirken og hjemme og
paa rejser. Desuden er der smukke skriftsprog,
saa bogen kan kaldes et aandeligt apothek.
»End findis her skønne oc herlige Rim om den
yderste Dommedag/ Sampt den Christelige Bergregn/ saa Kaldet/ det er en kostelig Psalme om
det ævige Liff huilcken ieg holder for at være
saadan ædele diet oc sang/ at ingen dag burde
billigen at gaa forbi/ at den Psalme skulle jo alvorligen siungis/ at mand derud offuer kunde faa
oc bekomme en begyndelse oc smag aff den Him
melske Glæde som er i Guds rige huor vor rette
borgerskab oc omgængelse er oc skal være«. Det
er ogsaa hans »salig formand«, der har oversat
denne salme, s^ 111,388 ff., men Sthen kalder den
ikke Bjergsang (af det tyske Bergreigen). Navnet
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er en arv fra de tyske salmebøger, som de fleste
danske læsere næppe har kunnet forbinde nogen
mening med.
Bogen har 5 kapitler. Det første indeholder vej
ledning og formaning til bøn. Endvidere bøn og
sang for en uge. Andre daglige bønner. Hver dag
i ugen begynder med en Morgensignelse, en slags
indvielse af dagen, idet man fremstiller sig for
Gud med tak og tillid og venter hans velsignelse
til dagens gerning og til aandelig vækst. Man
staar i Guds solskin og bliver varmet op. Derefter
følger »En liden Rjmbøn«. Det er disse bønner,
som Ravn er saa glad for. Her er en fra torsdag
morgen, særpræget ved sine indrim:
O Herre sød/ vdi min Nød/
Raaber jeg til dig/ du hielpe mig/
Min Siel oc Aand/ vdi din haand/
Der mig bevarer/ naar jeg henfarer/
Fra dette Elende/ til en god Ende.
Efter rimbønnen følger nogle »Trøste Sprock«,
udvalgte skriftsteder fra bibelen, endda et særde
les fyldigt udvalg. Endelig følger »En aandelig
Psalme«. Om aftenen er det noget kortere. Aftensignelsen indeholder i reglen tak og bøn om syn
dernes forladelse, og slutter med en salme. I ugens
skema indgaar 16 gode salmer, dels kendte, dels
nye, idet søndag morgen er særlig forsynet. Første
kapitel slutter med andre daglige bønner og rim
bønner, men ikke flere salmer. (Brandt og Helweg har haft et uforklarligt uheld ved gengivelsen
af disse salmer, idet de ikke nøje følger den tekst,
som de angiver at følge, og i et enkelt tilfælde
gengiver de en anden og senere oversættelse, som
slet ikke staar i Aandelig Vandkilde). Ugens sal
meprogram ser saadan ud: 3 morgensalmer om
søndagen og en aftensalme. Ellers hver ugedag en
morgen- og en aftensalme:
Søndag: Paa dig haaber jeg, min Herre fromme.
Tag fra os kiere Herre.
Dig tacker jeg kiere Herre.
Jeg haffuer min sag til Gud hiemstild.
Mandag: Naar vi i største Nøden staa.
Hiertelig kier hafuer jeg dig O Herr.
Tirsdag: O Christe Morgenstierne/ send os.
Om Morgenen naar jeg aarie opstaar.
Onsdag: Fra Gud vil jeg ey vige.
Hvad min Gud vil/ det skeer altid.
Torsdag: Jeg veed en Vrt baade deylig oc fiin.
Naar min tid oc stund er forhaand.
Fredag: Gud Fader oc Søn oc Hellig Aand.
Frisk op min Siel forsage ey.
Lørdag: Herre Jesu Christ det er mig vist.
Udi min Angist oc Nød.

Det andet kapitel indeholder forskellige bønner,
som mest samler sig om de vigtigste højtider aaret
igennem. Ved paasketid gennemgaas Jesu syv ord
paa korset, og der er rigeligt med bønner i forbin
delse med den hellige nadver. Rimbønner skifter
med prosa. Ved nytaarstid er der flere om navnet
Jesus. Her er et eksempel:
I esu du Hierte Broder min/
E ya kom nu oc obne mit Sind/
S end ocsaa din hellig Aand der ind/
U dslæt oc alle Synder min’/
S aa vil jeg siunge Loffuen din.
Der er endnu tre vers om navnet Jesus, formet
paa samme maade. Her er ogsaa anbragt egent
lige salmer i forbindelse med de kirkelige højti
der. Om Julen: »O trofaste Gud, o Jesus min
Herre«. Nytaar: »Guds godhed ville vi prise«.
Paasken: »Jesus oppaa korset stod«, »Christ stod
op af døde«, »Krist til Himmels monne fare«,
»Nu bede vi den Helligaand« og til Mikkelsdag:
»Christe som est Høffding i Engle skare« og »O
Gud riig aff Barmhiertighed«.
Tredie kapitel indeholder mange forskellige
bønner i mangfoldige tilfælde. De er sikkert sam
let fra mange forskellige steder; den sidste er fra
Luthers »Diskrede/ Gap. 17«. Derefter følger ka
pitlets eneste rimbøn, »Den yderste Dag er snart
at vente, Saa vil oss Christus til sig hente«, og
kapitlets eneste salme, den førnævnte kristelige
Bergsang/ om den yderste Dag oc det evige Liff,
»Hiertelig monne mig nu glæde«.
Det fjerde kapitel indeholder de tre hovedsym
boler, den apostoliske, den nicenske og den athanasianske trosbekendelse. Derefter »de fire Cantica eller Hoffuit Loffsange«, Marias, Zakarias og
Simeons og endelig Tedeum, som her er sat paa
rim:
O Gud wi loffue dig/
Wi prise dig evindelig/
Wi bekiende dig en Fader i evighed/
Før Verden nogen tid bleff bered ...
Nu kommer vi til det femte kapitel, som er den
tunge ende af bogen. Det indeholder en række
»store Herrers oc Førstelige Personers Symbola,
eller Rijm oc Tænckesprock/ vdi sangvijss befat
tet«. De stammer naturligvis fra den tyske origi
nal, og baggrunden er de historiske forhold i
Sachsen under religionsstridighederne. Vi afstaar
fra et forsøg paa at skildre enkeltheder i histo
riens gang og paa at udrede familieforholdene
mellem de nævnte personer, men udvælger nogle
eksempler som et tidsbillede og som en ejendom1
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melig form for tænkning og salmefabrikation. En
ten det nu er kurfyrste Johan Friderich, der selv
har digtet denne salme, eller en anden har lagt
ordene i munden paa ham, saa begynder den »Af
Verden jeg er forladen« og begyndelsesordene i
versene siger: »Af Guds Naade Johannes Fride
rich Hertug til Sachsen Churførst« haffuer jeg vel
været/ Dog jeg det haffuer mist. I det næstsidste
vers gaar det nævnte akrostikon altsaa umiddel
bart videre i teksten. Der paa kand siungis, siger
Ravn, Høybemelte Hertug Johan Friderichs egen
vise, som har overskriften W.G.G.S.G.M.A., som
heldigvis er udtydet: »Wie es Gott gefelt/ so
gefelts mir auch. »Som Gud det behager/ saa be
hager det mig«, og denne begyndelse fortsætter
som et omkvæd i alle vers.
Derefter synger hans højbaame gemalinde fru
Sybille sin vise, som hun har faaet paa den tid:
»O Gud, huor saare mig lengis/ Effter den i Feng
sel trængis/ Allerkieriste Første min«. Og den un
ge fyrste, hertug Vilhelm stemmer i med og be
gynder »Jeg vnge Første klager min Nød«. Det er
et flerstemmigt familiedrama, men den unge fyr
ste har endnu ikke noget symbolum. Det faar han
senere. Det lyder H.R.M.D.D.W., Herr regier
mich durch dein W'ort, og saadan begynder den
ogsaa paa dansk, »O Herre regier mig ved dit
Ord«.
Vi springer nogle numre over og standser ved
en vise med overskriften I.W.D.M.E.L. Det er
hertuginde Dorothea Susanna i Sachsen, der siger:
Ich weiss dass mein Erloser lebet. Den begynder
ligesom ni andre tyske salmer: »Jeg veed at min
Gienløsere leffuer«. Her et ejendommeligt,
men uregelmæssigt bygget akrostikon: IOHAN
WILHM TIL SASEN DET MIN ENESTE DO
ROTHEA SUSANNA JEG VED MIN GENLØ
SER LEFUER. Det er ikke sært, at Ravn i sin
fortale nævner ordet hovedbrud, naar han har
skullet faa dette til at passe paa dansk.
Og det fremhævede akrostikon giver ingen me
ning. Det fremgaar af visens indhold, at Johan
Wilhelm er død, og Dorothea Susanna sørger over
ham, han har været en trofast ægtefælle, som har
æret Gud og udbredt den rene lære i sit land.
Hun har dog den trøst, at de har en søn, som
med ære vil gaa paa den himmelske vej. Det er
nu hendes eneste bøn, at hun maa følge Guds
raad, saa længe hun lever. Det skriver hun under
paa med den sidste del af salmens akrostikon. Saa
følger Fridrich Vilhelms, formodentlig sønnens,
symbol H.E.M.B.D.W., Herr erhalt mich bey dein
Wort, og salmen begynder ligesaa, »O Herre be
holt mig ved dit Ord«. Der er det mærkelige ved
disse to sidste salmer, at de er signerede, den før
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ste med C.M.D., den anden tillige med et aarstal,
C.M.D.1582. Det er vel et bevis for, at den slags
salmer i reglen ikke er skrevet af, men til de høje
herskaber.
Man skal ikke være sikker paa, at jævne salmesyngere i Malmø har været uinteresserede i saa
danne fjerntliggende og indviklede ting. Maaske
har de brudt deres hoveder med dem, ligesom nu
tidens børn arbejder med søndagsavisernes kryds
og tværs opgaver, der giver hovedbrud uden til
svarende opbyggelse.
Men nu gaar Hans Ravn, i hvert fald et øje
blik, bort fra sit tyske forlæg og vender hjem til
Danmark med Fire skøne nye Aandelige Viser,
de 2 første om den Høylofflig Konning til Dan
marck Christian den III, salig Ihukommelse: Den
første. A.G.S.N.D.W. Ach Gott schaffs nach dei
nen Willen. »Ah Gud du kieriste Fader min«. De
første ord i de tre vers danner det samme symbol.
Men kongen har et til: Z.G.M.T.A.S.K., hvilket
er udlagt: Zu Gott mein Trost allein, sonst kein.
»Til Gud sætter jeg all min Tillid« gengiver den
første del af symbolet, de to sidste vers begynder
med Ellers og Ingen. Den tredje vise er Frederik
Ils, »Mit Haab oc Trøst oc all Tilljd«, som alle
rede var optaget i Th. Den fjerde maa ogsaa til
høre Frederik II, »Mit Haab oc Trøst sætter jeg
til dig«, men der er et par vers mere end dem,
der gengiver symbolet. Og Ravn kommer i tanker
om, at allerede Frederik I havde en særlig vise,
»Fred giv os kiere Herre«.
Derefter følger En skøn Vjse paa den Højbaarne Førstinde oc Frue/ Fru Sophia, indfødde Førstinde i Meckelborg Land, Kong Frederichs den 2.
til Danmarck/ Høyloflig ihukommelse/ effterleffuende Vidtfrue [enkefrue]/ hendis Symbolum
eller Rjm stillet Sangvjss: G.V.D.S.N., Gott verlest die seinen nicht. »Gud er min Salighed/ hielp
oc trøst«. Begyndelsesordene i de fire vers siger:
Gud forlader sine ej. Og mens vi er ved dronnin
gen, maa vi hellere tage hendes forældre med:
Herr Vldrich, Hertug til Mickelborg/ hans sym
bolum oc Rijm: H.G.V.V.G., Herr Gott verleyh
vns Gnad. »Herre Gud Fader oc Frelser min«,
hvori begyndelsesordene siger: Herre Gud For
lene Os Naade. Dronning Sophias moder, hertug
Ulriks første hustru, fru Elsabet har som sit sym
bol A.N.G.W., Alles nach Gottes Willen, og hen
des salme begynder paa dansk »Alting huad som
jeg her monne haffue«, hvori begyndelsesordene
siger: Alting efter Guds villie.
Vi springer over de øvrige, skønt der morsomt
nok er to hertuger, der hedder Johansen, en i
Sachsen og en i Holsten, og bogen slutter med
»fire skøne Christelige Vijser«:
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Hvad er her bedre i Verden til.
O Gud/ huad megen Hiertesorg stor.
Herr Jesu Christ sand Menniske oc Gud.
O Herre vær du min faste tilljd.
Af denne bog udkom der nye udgaver 1638 og
1639. De er ens, og i forhold til originaludgaven
er der kun smaa ændringer, men der er et par til
føjelser.
Salig oc lofflig Ihukommelse/ D. Annæ Catharinæ Symbolum. Patientia omnia Vincit. Den be
gynder »Prijss/ Loff oc Ære/ vijt oc bredt«, og
har det nævnte symbol i linjernes begyndelse som
akrostikon, og i første vers er med latinske bog
staver mellem de gotiske udhævet navnet Anna
Catharina.
Derefter følger Christian IVs vise over hans
symbol/ Regna firmat Pietas, tilsvarende udstyret
med symbolet som akrostikon i linjernes begyn
delse, og inde i teksten med fremhævede bogsta
ver: Christian den fierde.
Endelig er der tilføjet et helt nyt kapitel: »Det
siette Capitel. Indeholder Den rette vey til det
evige Liff/ eller Den Herris Christi skøne oc her
lige Sententz oc Sprog/ Johan.14.Cap. Jeg er
veyen/ oc Sandheden oc Liffuet: Trøstelige vdlagt og forklaret/ Aff D.Martino Luthero. D.Johanne Brentio. M.Vito Dieterico«. Endelig inde
holder det sidste kapitel »Nogle Synderlige Bø
ner/ som meenlig brugis i Herrens Meenighed her
i Rigerne«.
Begge disse udgaver udkom hos boghandler
Jørgen Holst og var trykt hos Tyge Nielssøn.
Men Holst udsendte 1645 en ny udgave, der er
betydeligt ændret og udvidet med mange salmer.
Allerede i udgaven 1637 er Hans Ravns fortale
udeladt og erstattet med en ny af Jørgen Holst.
Den er betydeligt kortere, men omtaler smukt
Ravns arbejde og dedicerer denne nye udgave til
Birgitte Gorrisis ligesom den første. Denne for
tale er bevaret i 1645, dog med smaa ændringer,
f. eks. at det nu er fjerde tryk, men Birgitte Gor
risis synes at leve endnu.
Indholdsfortegnelsen er misvisende. Den taler
om 6 kapitler, men det sjette kapitel, som var til
føjet i 1638 og 1639, er atter udeladt. Man faar
det indtryk, at den nye salmesamling, som bogen
bringer, er føjet til femte kapitel, men det er
føjet til det fjerde.
I det første kapitel er der en væsentlig forskel,
idet den daglige morgen- og aftensignelse nu er
ledsaget af to salmer i stedet for én. Her er altsaa
tilføjet 14 nye salmer. Der synes ikke at være væ
sentlige ændringer i 2. og 3. kapitel. Det fjerde
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kapitel bringer som tidligere de tre trosbekendel
ser og de fire cantica. Men »Her effter følger/
Nogle brugelige Kircke Psalmer/ Som ey tilfaaren
hos denne Bog haffuer været Tryckt«. Det er en
hel samling paa ca. 80 almindelige salmer, og en
enkelt, »Eya mit Hierte ret inderlig iubilerer« er
her gengivet fuldstændigt. Fra 1539 har man kun
et defekt flyveblad, hvori den skulde have været.
I det femte kapitel er der renset ud. Af de store
Herrers og Fyrstelige Personers symboler er kun
en tredjedel bevaret.
Cassube udgav 1673 »Den Ny Aandelige oc
fuldstændigere Vandkilde ...«. Til den gamle ti
tel føjer han: »som tilforn af Tydsk paa Dansk
haffuer været udsat Aff M.Hans Rauffn Sognepr.
i Malmøe. Nu formeret med de danske Kongers
Rijm oc Symbola.« Den indeholder stort set de
samme salmer som den oprindelige udgave 1620.
Enkelte synes udeladt og enkelte nye er kommet
til. Men mange af de tyske symbolsalmer er ude
ladt. Den er trykt hos Jørgen Gøde paa Cassubes
bekostning, med den tilføjelse: Paa 18. aar icke
at eftertrycke.
UDKAARNE PSALMER
I aarene omkring og efter 1600 blev en eller
anden boghandler eller bogtrykker klar over, at
der maatte være et stort marked for en lille nem
salmebog i miniatur størrelse, 10 gange 7 cm, men
med et stort og klart tryk. Til gengæld maatte
man nøjes med en tredjedel af de gængse salmer.
Oktavudgaverne af Th var baade dyre og store,
og duodezudgaverne var ved at udvikle sig til
haandbøger, der foruden salmerne indeholdt
mangfoldige andre ting. Bønnebøgerne indeholdt
jo ogsaa ofte salmer, men dog ikke saa mange, at
de kunde erstatte en rigtig salmebog. Paa mit
bord ligger i dette øjeblik en saadan lille salme
bog, indbundet i brunt skind, der maaske ikke er
det oprindelige, men i hvert fald over 300 aar
gammelt, og bogen har sandsynligvis ligget i nor
ske lommer i alle disse aar, for alle hjørner, især
de nederste er aldeles afslidte baade paa skindet
og paa bladene. Men mit eksemplar er ikke det
ældste, hvis man skal dømme efter indholdet, det
mangler titelbladet og de første 6 blade, og der
mangler et blad af det alfabetiske register, som
slutter midt i bogstav O.
Det ældste eksemplar synes at være et, der lig
ger paa Universitetsbiblioteket i København. Paa
ryggen af bindet er det dateret til »ca.1600«, hvil
ket er lidt usikkert. Titelbladet mangler. Salmer
ne er nummererede med romertal, og mange bla
de i bogen er før indbindingen beskaaret saaledes,
at de ikke naar ud til kanten, hvilket ogsaa nogle
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steder gaar ud over teksten. Det hele ser dog no
genlunde ud indtil blad 126.
Der er en særlig grund til at nævne dette usik
re og anonyme eksemplar, fordi det er en forløber
for mit, som igen er forløber for et særdeles smukt
og fuldstændigt eksemplar, som findes paa Det
kgl. Bibliotek. Det har følgende titel:
»Nogle vdkaarne Psalmer/ at siunge i den
Christne Menigheds forsamling. Formeret oc for
bedret. Prentet om Aar effter CHRJSTJ fødsel/
M.DC.XX.«.
Man faar altsaa ikke at vide, hvem der har
trykt bogen og hvem der har udgivet den. Har
han maaske ikke lov dertil? Ser man paa indhol
det, er det noget kaotisk. Har han maaske heller
ikke forstand derpaa?
Sammenligner man disse tre udgaver, ser man
at salmerne er ordnet i samme rækkefølge, dog
er der enkelte ombytninger. De begynder med ka
tekismussalmer, de 10 bud, trosbekendelsen, Fa
dervor, daab og nadver. Ordningen af de følgen
de synes ret tilfældig. Der mangler inddelinger og
overskrifter. Man skimter dog jul, paaske og pin
se. I den ældste er der 79 salmer, derefter litaniet, en prosabøn i tilslutning dertil og en bøn for
kongen og rigens raad, og aabenbart et tillæg der
efter med Dagvisen, en anden salme og tilsidst
»It smukt Gratias« med signaturen H.C., altsaa
»Sjunge vi af hjertens grund«. Kun to af disse
salmer, herunder den sidstnævnte, findes ikke i
Th 1569. Bogen er paa 126 blade. Men indbundet
med den er endnu et ark, der indeholder nogle
af de samme salmer, men delvis med andre side
tal og med andre numre. Det ser ud som en fejl
tagelse. Paa universitetsbiblioteket har man en
mappe med løse ark, som synes at høre sammen
med denne udgave.
Min udgave, som stammer fra Norge, har kun
100 blade, men 102 numre med de samme salmer
i samme rækkefølge og nogle flere i slutningen,
før den slutter med litaniet og de samme bønner.
Den fuldstændige udgave, som vi skal se nær
mere paa, indeholder 103 salmer paa 142 blade.
Her findes Sthens oversættelse »Af Højheden op
runden er«, som ikke findes i de foregaaende. Den
maa derfor være nyere.
En sammenligning viser, at 8 salmer i første
udgave er udeladt i den sidste, og nye salmer er
skudt ind i stedet. Henimod slutningen indføjer
baade den norske og den sidste udgave en snes
nye salmer, hvorefter de alle slutter med »Sjunge
vi af hjertens grund« og Litaniet. Den sidste kan
være en ny udgave af den første, men ikke af den
anden. Bøgernes formaal er, at de kan være i lom
men. Der er ingen nye salmer i dem. De fleste er
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hentet fra Th 1569, 3 fra Th 1586, 2 fra Sthen.
Undersøger vi endnu et par eksemplarer af disse
bøger paa Det kgl.Bibl., hvoraf to dog nævner
trykkeren, den ene Sartorius, den anden Wald
kirch, bliver billedet det samme: De har samme
format, de indeholder stort set de samme salmer
i næsten samme rækkefølge, skønt den er lidet sy
stematisk.
Og mens man saaledes synes at kende det hele,
sker der pludselig det, at den her omtalte tredje
udgave griber dybt ind i en højaktuel situation.
Der følger efter det alfabetiske register et tillæg
med en ny titel:
»Nogle Davids Psalmer/ Rimuijss vdsatte/ vnder Lobwassers Melodi. Prentet om Aar/ 1620.«
Der er 20 oversættelser, opstillet saaledes efter det
nummer, de har i Davidssalmeme:
Den I. Davids Psalme.
Lycksalig er den Mand/ Som ey hengaar. Og saa
ledes videre. Hele samlingen er nævnt i Lobwas
sers biografi, alfabetisk ordnede og nærmere op
lyst, se VII,s.22 f.
Vi maa standse et øjeblik for at orientere os.
Den danske salmesang var samlet i Th. Det gjaldt
baade teksterne og melodierne. Men samlingen
betød ogsaa en begrænsning, for den officielle sal
mebog var dyr. Jesperssøns graduale bestemte (og
begrænsede), hvad der kunde (maatte) bruges i
kirken. Hvorfor skulde en boghandler, som havde
den dristighed at bryde Hans Thomissøns privi
legium, ydermere gøre den dumhed at trykke sal
mer, som ikke kunde bruges? De smaa billige sal
mebøger, de saakaldte »vdkaarne«, var næsten i
højere grad nødt til at holde sig til Th og lade
indholdet være begrænset deraf. Deraf kom den
ensformighed, der var det første indtryk.
Melanchthons elever kunde godt tænke sig at
se over skellet mellem Luther og Calvin, men
lutherdommen var stærk og sejrede over kryptocalvinismen. Da imidlertid en lutheraner i Tysk
land, Ambrosius Lobwasser, tog sig paa at over
sætte alle de calvinske Davidspsalmer til tysk, og
da David jo ikke i forvejen var faretruende cal
vinsk, blev det i aarene omkring 1600 og lige ef
ter en meget anstændig gerning at oversætte Lob
wasser, eller snarere at oversætte David til de me
lodier, man fandt hos Lobwasser. Det var tidens
mode blandt amatørdigtere, og andre havde man
jo ikke. De kunde ikke trænge ind i salmebøger
ne, som var lukkede og laasede, og derfor virker
det saa overraskende, at en af de smaa udkaame
salmebøger pludselig giver efter for »tidens aand«
og optager 20 nye salmer paa stribe. Ingen af dem
er signerede, men jeg har genkendt de 8 af dem
som Sten Billes. De 12 andre er af andre forfat
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tere. Hvor har den ukendte boghandler faaet dem
fra?
Da nu udgiveren har brudt med traditionen,
kan han lige saa godt fortsætte med endnu et
lille tillæg med tre aandelige viser: Hvo sig for
trøster paa den Høyestis mact, som ogsaa er en
Davidssalme, XCI. Endvidere en aandelig vise
om loven og evangeliet, »Jeg stod en morgen saa
hemmelig« af M.B. Og endelig en anden Christe
lig Vise/ at betencke det arme Leffnit wi ere vdi:
»O Menniske tenck paa dine Vilkaar«.
Derefter følger »Nogle Vdkaarne Bøner/ til
huer Dag i Vgen/ at bede effter Tidsens ledig
hed/ næst andre Bøner oc Tacksigelser. M. DC.
XX.«.
I disse bønner er Davidssalmeme ogsaa stærkt
repræsenteret, men i prosaoversættelse, ligeledes
andre bibelske bønner. Endelig en kolofon:
Prentet om Aar CHRisti. Anno M. DC. XX.
Fire gange er det altsaa fastslaaet at denne lille
fine bog, som fortjener at være indbundet i per
gament, er trykt 1620. Men af hvem?
Der er 4 salmer i denne udgave, som i de føl
gende aar blev saa udbredt og almindeligt aner
kendt, at de blev optaget i K og dermed ogsaa i
P. De fik altsaa et langt liv i de danske salmebø
ger; det er:
Den, som mig føder, det er Gud min Herre.
Hvo sig fortrøster paa den højestes magt.
Som hjorten med tørst befangen.
Udi din store vrede.
Men den eneste salme, som egentlig hører
hjemme i disse omgivelser, og som er bevaret til
de nyeste salmebøger, er Sten Billes »Jeg raaber
fast, o Herre«, men den kom allerede frem hos
Gryderup 1613.
En anden udgave af disse udkaame salmer blev
trykt og udgivet af Salomon Sartor. Til gengæld
for at den er signeret er den ikke dateret, men
den synes at være lidt yngre end 1620. Den ligner
de andre og har samme titel, men den øser af an
dre kilder end den foregaaende. Ogsaa her er der
salmer, som levede saa længe, at de blev optaget
i K og P. Det er:
Fra døde opstod den Herre Krist.
Jeg beder dig Fader i Himmerig.
Lover nu Herren, lover nu Herren.
Til Himmels for den Herre sand.
Herre Jesu Christ, al Verdens trøst.
Alene paa Gud sæt haab og lid.
Den hellig Aands naade og lyst.
Evindelig er mit haab til Gud.
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Det virker her noget gammeldags, at siderne
ikke er paginerede. Man tæller stadig bladene.
1632 udkom en ny udgave af Vdkaarne Psal
mer, hvori antallet af salmer er steget til 124,
men tilvæksten er for en stor del hentet fra Th.
Den ligner i det hele taget de tidligere.
Her er ogsaa »Jeg ved et evigt Himmerig«, som
Sthen dog selv havde offentliggjort.
Efter det alfabetiske register kommer som i
1620 »Nogle Davids Psalmer/ Rimvjs vdsatte
vnder Lobwassers Melodj. Aar 1632.« Her ser vi
det overraskende, at der er udeladt 6 af dem, der
var med 1620, herunder 5 af Sten Billes, som
aabenbart ikke har kunnet holde sig. »Jeg raaber
fast, o Herre« er dog blevet staaende.
Til erstatning for udeladelserne er kun en en
kelt optaget, »Hør Herre Gud aff Himmerig/
Huad jeg din Tiener beder dig«. Den handler
om, »At Gud vil være med oss i alt vor Idret
stedse oc altid/ Aff J.B.«
Til sidst følger »Vdkaarne Bønner Til huer
Dag i Vgen at bede/ effter tidsens lejlighed. Næst
andre Christelige Bøner oc Tacksigelser. Met de
siu K. Davids Poenitentz Psalmer. Nu igien paa
Ny prentet oc forbedrit. I Kiøbenhaffn.«
Vi kan forstaa heraf, at der er udkommet flere
af de »Vdkaarne Psalmer«, som vi ikke mere
kender.
Vdkaarne Psalmer 1642 (Holst’s salmebog).
»Vdkaarne Psalmer oc Aandelige Loffsang/
som effter Aarsens tijd/ vdi den Christen Kircke
effter tidsens indfald/ ere forordend at Siungis.
Aff Lutheri oc andre etc.
Nu nyligen med alle Kong Davids Psalmer
vnder Lobwassers Melodiæ at siunge/ forbedret/
Med adskillige Bøner/ oc naar mand gaar til
Guds Bord. I Kiøbenhaffn.«
Der er ikke noget aarstal paa titelbladet, heller
ikke nogen udgiver eller trykker, og der findes
ikke noget forord, og , salmerne begynder paa næ
ste blad. Men heldigvis er der en kolofon, som
siger alt, hvad der behøves: »Prentet paa det
Kongelige oc Adelige Academie Soer/ aff Hen
rich Kruse. Paa Jørgen Holstes Bogh. Bekostning/
oc findis hos hannem til Kiøbs. Anno M.DC.
XLII.«
Det er ikke uden videre en ny udgave af de
tidligere Vdkaarne Psalmer, men der er en arv
derfra og en udvidelse deraf i selve titlen og i
indholdet og i en vis uorden i dette. Hertil kom
mer ogsaa forholdet til Lobwassers salmer, som
dog her har en særlig karakter.
Men i andre henseender er bogen ny. Formatet
er vokset til 15 gange 7,5 cm. Salmernes antal er

88

WILLUMSENS DAVIDSSALMER

øget til 201, og der er en snes nye iblandt, som
ikke tidligere har været optaget i salmebøger.
Salmerne begynder fol.2 med »Kom Hedningers
Frelser sand« og fortsætter til fol. 189. Her effter
følger nogle ny Aandelige Vijser fol.189-217. Og
videre til fol.229 følger nogle salmer, som man
har glemt at føje ind paa den plads, hvor de
skulde have været. Uden foliering kommer til
sidst et par registre, først over visse salmers brug
paa bestemte søndage, og tilsidst et alfabetisk re
gister. Efter dette staar den førnævnte kolofon.
Blandt de nye salmer er der særlig grund til at
nævne fire: »Eya mit Hierte ret inderlig jubile
rer«, der udkom i et lille flyveblad hos Holst tre
aar i forvejen. Det indeholdt to salmer, men det
eneste bevarede eksemplar er defekt og mangler
netop denne salme. Her er den altsaa i bogen.
Den er bevaret i D i Er. Hammerichs bearbejdel
se, se 1,320 ff.
»O Jesu, for din Pine«, en vekselsang mellem
synderen og Jesus, gik videre til K og P, og da
Malene sang den for Grundtvig, fik den ny ak
tualitet, saa den i Sønderjylland endnu var be
varet i N og SS. Se IV, 148 ff.
»Paa Gud alene« stammer ligesom den foregaa
ende fra Anne Gyldenstiernes haandskrift og er
bevaret til nutiden. Se IV,290 ff.
»Naar jeg betænker den tid og stund« er det
fjerde betydelige fund, som Holst her har gjort.
Til de tre førstnævnte har man endnu ikke fundet
en forfatter, men her var man næsten nødt til
det, fordi den danner et akrostikon »Niels Peder
sen«, og saa fandt man, at Aurilesius bedst kunde
passe, indtil man fandt salmen i et norsk haand
skrift, som stammer fra Jølster. Se IV,7 ff.
Men der er en del andet nyt i denne samling,
f. eks. en bibelsk folkevise om Job paa 59 strofer
med omkvæd:
Job vaar en Gudfryctig Mand/
Taalmodelig/
Hans lige vaar icke i Østerland/
Gud laan’r oc tager hånd gifver igien
saa Rig’lig.
Indbundet med Vdkaarne Psalmer 1642 følger
Willumsens oversættelse af Lobwassers salmer.
Den er dog allerede blevet trykt aaret før, men
Holst har indføjet den i salmebogens titel, som
om den hørte hjemme i denne.
Willumsen kom for sent.
»Paraphrasis Danica Psalmorum Davidis. Of
fuer Davids Psalter Paa Danske Riim/ udi Guds
Fryet at siungis/ Aff Hæderlig oc Høylært Mand

M. Thomas Willumsøn/ fordum Canonico oc
Theologo udi Lund/ rettsindeligen offuersatt.
Med Ærværdig/ Høylærd oc viitberømte Doet.
Jesper R. Brochmands Superint. i Siælands
Sticht/ og P.P.Theol. vdi det høylofflige Kongelig
Acad. Kiøbenh. Fortale.«
Kiøbenhafn, hos Jørgen Holst B.
Foruden Jesper Brochmand har Jørgen Holst
skrevet en fortale, som er dateret Christi omskæ
relsesdag 1641, men det vigtigste er, at Jacob
Mikkelsen skriver »En kort Erindring Huorledis
denne Paraphrasis er for Dagen kommen oc til
Trycken forferdiget«.
Thomas Willumsen var født i Odense, stude
rede i udlandet, blev rektor i Lund 1585 og Kan
nik sammesteds 1588. Hans fader døde ret tidligt,
og hans moder Helene Pedersdatter giftede sig
med raadmand Mikkel Madsen i Malmø. I dette
ægteskab blev Jacob Mikkelsen født. Han stude
rede ogsaa i udlandet, blev senere tolder i Kø
benhavn, blev forretningsmand i den store stil og
efter kongens ønske raadmand og snart efter
borgmester i København.
Thomas Willumsen begyndte sin oversættelse
af Davidssalmeme i febmar 1599 og var færdig
30. juli, og han reviderede dem inden 14. jan.
1600, det har han noteret i sit manuskript. Jacob
Mikkelsen siger, at hans salig broder M. Thomæ
Wilhelmi ved sin død den 20. juni 1601 havde
efterladt denne parafrase. I disse aar studerede
Jacob i udlandet og manuskriptet var blevet op
bevaret hos en ven, som senere sendte det til Ja
cob. Hvor længe manuskriptet var hos vennen,
og hvomaar Jacob fik det, er uklart. Men i hvert
fald følte Jacob Mikkelsen en dag, at han maatte
gøre noget ved sagen. Som Holst siger: han har
ikke villet »have hoss sig udi Duale beliggendis
samme Aandelige Thessaumm«. Som den forsig
tige mand spurgte han sig dog for hos det teolo
giske fakultet, om manuskriptet havde nogen vær
di, og Laurits Mortensen svarede, at der ikke var
noget, som stred mod Guds ord. Samme Lauren
tius Martinius Scavenius skrev da ogsaa en for
tale paa latinske vers. Saaledes sikret har Jacob
Mikkelsen tilladt udgivelsen af sin ældre halv
broders værk.
Det blev en smuk bog med fint nodetryk af
Goudimels melodier, og naturligvis har Willum
sen haft ogsaa de hebraiske og franske tekster for
øje og ikke blot oversat Lobwassers oversættelse.
Der staar heller ikke noget om Lobwasser i bogen.
Men den kom for sent og fik ikke nogen ind
flydelse. For det første var Lobwasser ved at gaa
af mode. Allerede 1623 havde Arrebo med sin
oversættelse af alle Davids salmer indledt en lu
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thersk reaktion mod Lobwassers reformerte paavirkning ved at vælge lutherske kirkemelodier til
sin oversættelse. For det andet var Willumsen
ikke nogen sprogmester; hans sprog kan godt
være noget akavet og hans metrik er ikke god.
Det kunde maaske bedre gaa an, da hans værk i
1600 var færdigt. Men efter at Arrebo i aarene
1624-27 havde kæmpet igen med sine vers, maat
te Willumsens vers forekomme mere ubehjælp
somme. BH kalder hans vers blodløse skygger,
som er kommet døde til verden. Det er stærkt
sagt, men der er den sandhed i det, at hans vers
blev affældige, mens de i over 40 aar laa i dvale
hos en ukendt ven og hos forfatterens halvbroder.
Paa sidste blad staar der: »Prentet i Kiøben
haffn hos Henrick Kruse/ Oc Aff Jørgen J. Holst
Bogh. Bekaastet/ oc findis hoss hannem samme
steds tilkiøbs. Anno M.DC.XLI.« Mon ikke ogsaa
Jacob Mikkelsen har givet et lille anonymt bi
drag?
Vdkaarne Psalmer (1653?).
»Vdkaarne Psalmer oc Aandelig Loffsang/ som
effter Aarsens tijd/ vdi den Christen Kircke eff
ter tidsens indfald/ ere forordend at Siungis.
Aff Lutheri oc andre/ etc.
Tryckt paa Sorø/ Aff Peder Jensen Acad.B.
Oc findis tilkiøbs hos Jørgen Holsts B. i Kiøben
haffn.«
Der er ikke noget aarstal paa titelbladet og hel
ler ikke nogen kolofon paa sidste blad. Men bo
gen kan formentlig dateres efter en bønnebog, der
er sammenbundet med salmebogen. Bønnebogen
har følgende titel:
»Aandelig Klenodie Som er Morgen oc Afften
Bøner/ til hver Dag i Vgen: Met hver Dags skab
ning antegnit: oc indført merckelige sententzer
aff Biblen. Disligest: Bøner oc Tacksigelse for oc
effter Herrens Nadvere/ naar mand hafver an
nammet Christi Legem oc Blod: Saa vel som udi
andre Nøds tilfald at bruge.
Sorøe/ Prented aff Peder Jenssøn. Aar 1653.«
Der er ingen fortale i salmebogen. Bogen be
gynder direkte med salmerne, men her følger
straks en overraskelse. Vi har i de tidligere ud
gaver bemærket, at det har knebet med at finde
en fornuftig saglig ordning af stoffet. Det maa
udgiveren selv have erkendt, for her har man gan
ske opgivet det og har ordnet salmerne alfabetisk,
ganske simpelt. Men det har faktisk ogsaa været
for svært. Henimod bogens slutning dukker der
nemlig salmer op, som man ikke har faaet ind
føjet under et tidligere bogstav. For at bøde paa
dette følger tilsidst et alfabetisk register, som el
lers her skulde være overflødigt.
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Før det alfabetiske register er der et »Register
paa de Psalmer som kand paa Søndage oc hellige
dage Siungis/ oc med Evangelisterne ofvereens
kommer«. Her er peget paa en ny ordning, som
ikke er opfundet af Holst men langt tidligere af
Moltke, som det siden skal omtales. Det er ble
vet mere tidssvarende at anføre et saadant regi
ster end at tale om »forordnede« salmer som det
staar i bogens titel. Hvad der er forordnet staar
i Th og i Niels Jesperssøns Graduale, og de to
bøger er nu ved at blive glemt, og en del af det,
der staar i dem, findes ikke her, hvorimod der
her findes overordentlig meget andet.
Antallet af salmer er her vokset til 269, det
samme tal som Th. Det ser ud som en tanke, men
det er det nok ikke. Det vilde ikke ligne Holst.
Men faktum er altsaa, at de »vdkaarne« salmer
er lige saa mange som den oprindelige helhed.
Det ser ikke ud til, at der blandt de nyoptagne
salmer er nogen, der kan betegnes som særligt
værdifulde fund.
»Vdkaarne Psalmer« betegner ikke en enkelt
bog i forskellige udgaver, men et slægtskab, hvori
de første var næsten ens. Ved at følge slægtskabet
til det punkt, hvor baade navnet og særpræget
forsvinder, er vi kommet for langt frem i krono
logien og vender tilbage til tiden o. 1630.
Nelaus Poulsen Nested.
Nelaus Poulsen Nested blev født i Næstved
1585, blev kapellan ved Nicolai Kirke i Køben
havn 1610 og slotspræst 1617. Han virkede nid
kært for menighedslivet og søgte at organisere
dette gennem lægfolk som præstens medhjælpere.
Han virkede for kirketugten i samarbejde med
kansleren Christian Friis til Kragerup, hvis al
misseuddeler han var. I en kort aarrække 1618-25
udfoldede han et stort forfatterskab, hvoraf nogle
eksempler skal nævnes. Han døde ung 1626.
■»Gemitus Viduarum.
Det er Alle Rette Viduers oc Enckers Hiertesuck/ til den Naadige oc Barmhiertige Gud i Him
melen/ under det smertelige skilszmisse korsz/ i
en liden Bøn befattet/ Dennem til trøst/ Oc for
en liden Ny Aarss gaffue præsenteret Aff Nelaus
Povelszøn Nested.
Kiøbenhaffn/ aff Salomone Sartorii/ Aar 1621.«
Det er kun en lille pjece paa faa blade, hvor
margenen er lige saa bred som teksten, saa den
kan rumme en mængde skrifthenvisninger. Der er
ingen salmer, men bogen slutter med et citat af
Virgil, som N.P.N. oversætter til glæde for ikkelatin-kyndige enker:
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Som Turtelduen paa baren Quist/
Sørger oc gremer sig saare/
For magen sin hun haffuer mist/
Felder modige Taare .... etc.
Alle menneskers død.
Gammelt motiv: Dødedansen poetisk behand
let.
»Typus Omnium Morientium. Det er: Alle
Menniskis Dødelig Affmaling/ Met dette liffuis
wstadighed/ Aff den hellige Scrifft/ en trohiertig
Formaning/ at wi udi alle vore gieminger/ tæncke
paa Enden/ Dommen oc Døden/ her stunder fast
til. Aff Nelaus Povelssøn Nested.
Det sørgeligt er/ veed ieg vel/
Behager ey Læseren saare/
Dog der ieg screff/ holt mig ey sel
Aff suck oc grædende Taare.
Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff Salomone Sartorio/
Anno 1622.«
Dette er et stort smukt værk i kvart format,
grundigt gennemarbejdet. Dødedans-motivet, der
ofte er gengivet paa kalkmalerier, er her videre
udformet til et meget stort antal personer og ty
per og tillige poetisk gennemarbejdet. Døden er
paa bagsiden af titelbladet afbildet siddende ved
et bord, dog stadig med sin skovl i haanden, som
om han et øjeblik hviler sig paa sin lange træt
tende vandring. Ligesaa sidst i bogen. Døden
kommer til Keyseren, Kongen, Keyserinden,
Dronningen, Frawenzimmer, Førsten, Adels Per
son, Pawen osv. Der er et firlinjet vers til hver.
Men idet forfatteren gaar fra enkeltpersoner over
til typer, bliver versene længere, i reglen til 12
linjer, som let lader sig dele i tre strofer. Han
kommer til Gerig, Rijg, Aagerkarlen, Brudgom
oc Brud, Staissmø, Ectestand, Bunden, Søemand,
Kiøbmanden, Tyran, Falsk, Forræder, Baguasker,
Bespotter, Øyenskalck, Hyckler osv. Han siger f.
eks. til den rige:
Den rijge Mand/ til land oc vand
Kand Døden ey offuertale/
Penning oc Guld/ Kisten fuld/
Kunde ey dit Liff betale.
Nøgen oc tom/ du i Verden kom/
Ligesaa maatt du reyse
Af Verden ud/ fra Mammon din Gud/
Huor høyt du monn’ kneyse,
O icke fryet/ At deele met
Den Arme/ aff Penning’ dine
Du faar god Løn/ siger Guds Søn/
Naar du for Dommen mon trine.

Bogen slutter med en henvendelse til den krist
ne læser, og medindbundet er »Svspirivm Eller:
En Inderlig oc Dyb Hierte Suck«.
Bøn for et bange hjerte.
»En Allvorlig och hiertens Bøn til den leffvende Gud i Himmelen/ for et bange Hierte/ som i
denne Verden trængis hart aff Aandelige oc Le
gemlige Fiender.
Ved Nelaus Povelssøn/ Nested.
Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff Salomone Sartorio/
1623.«
Der er tre bibelcitater paa titelbladet og man
ge skriftsteder i margenen i denne lille bog. Men
her i denne sammenhæng er det vigtigste bogens
slutning, »Tuende trøstelige Sange/ mod Verdens
Had oc Forfølgelse«. Den første siungis som: O
Jesu bold/ met meget vold. Den anden met den
Tone: Den lystige Sommers Tid/ etc. Vi genken
der den første som Mogens Banckes »O Herre for
dig Ræt ynckelig«, men forfatterens navn er ikke
nævnt. Den anden begynder »Det siges/ huo
Gudfryctig er«, og Rynning mener, at det er en
oversættelse af M. Bindeman: »Mann spricht,
wen Gott erfrewt« fra Gesangbuch, Greifswald
1592, men han kender ikke oversætteren. Vi tør
derfor gætte paa, at den er oversat af Nested,
hvorfra den er kommet til Moltke 1654. Origina
len har 14 vers, Nested har kun 9, hvoraf Moltke
har udeladt det sidste, og han har rettet lidt paa
den, men dog ikke den første linje, som er to
stavelser for lang; her anføres 1,6, 7.
1. Det siges/ huo Gudfryctig er/
Maa sorrig oc Modgang bær/
Dog monne Gud omvende
Den sorrig til god ende/
Gud kand din Sorrig stille/
Oc dig met Glæde fylde.
6.1 din Angest oc Nød/
Tænck paa din Frelser sød/
Huad hånd oc maatte lide/
Smerte/ Angest oc Quide/
Gud kand din Smerte vende
oc Hiertet Glæde sende.
7. Som effter Vinters Kuld/
Følger Sommer frydefuld/
Saa effter Sorg oc Smerte/
Giffuer Gud Glæde i Hierte/
Gud kand den Sommer sende
Frost oc Kuld bortuende.

PARADISIS URTEGAARD. POSCOLAN

Clavis Coeli.
Det er: En Ræt Himmels oc Guds Provianthuss
Nøyel/ saare fornøden i den nærværende dyre tid.
Aff Nelaus Povelssøn Nested/
Prentet i Kiøbenhafn/ Aff Salomone Sartorio/
Aar 1624.
Bogens indhold er en lang bøn, forsynet med
mange skriftsteder, og derefter en lang række ud
valgte vers uden kildeangivelse. Først v. 5, 6, 7
af »Mit hierte hui gremmer du dig«, Th 235.
Derefter v. 9 og 12 af den samme. Derefter v. 3,
4, 5 af »Sjunge vi af hjertens grund«, som Luther
faar skylden for. Derefter v. 6-9 af »O Menniske
vilt du betencke«, Th 233. Det er gode vers i »en
dyr tid«. Endelig nogle bordbønner og »O Gud
Fader din Sol saa skøn«.
Bogen slutter med En hjertelig Bøn til den hel
lige Trefoldighed om et saligt Endeligt. Aff
N.P.N.:
»O Fader sød
I sidste Nød
Raaber jeg til dig
Ach bønhør mig... etc.
Bogen er tilsidst underskrevet
Menelaus Pauli Nestovædiensis.
Paradisis Urtegaard.
Arndts Paradisis Urtegaard blev oversat 1625
af Jens Jenssøn Otthense, kaldet Poscolan, se
VII,s. 154 f. Det ældste oplag af bogen findes ikke
mere, men det bedst bevarede af de nyere er en
særlig skøn bog fra 1664, som findes paa Univer
sitetsbiblioteket. Ikke blot er selve udgaven vel
forsynet med kobberstik, men den er 1714 ind
bundet i fløjl og prydet med fransk broderi med
sølvtraad. Paa forsiden en korsgruppe med tre
personer under korset, to staaende og en knælen
de. Paa bagsiden Kundskabens træ med slangen
og Adam og Eva. I alle fire hjørner sole. Paa
ryggen kunstfærdige slyngninger og blomster. Alt
i ophøjet broderi med sølvtraad. Titlen lyder:
Paradjsis Vrtegaard: Det er: En Lyst- Hawe/
fuld aff Christelige Dyder/ som de udi Siælen ere
at plante/ ved andæctige/ lærsomme oc trøstelige
Bønner: Til Guds Billedis Fornyelse/ til den san
de liffactige Christendoms Øfvelse/ til det ny
Aandelige Leffnets Opveckelse/ til Tacksigelse for
adskillige Guds Velgieminger/ til Trøst udi Kaars
oc Bedrøfvelse/ til Guds Naffns Helliggiørelse/
Loff/ Prjs oc Ære.
I hvilcken alle vor Christelige Religions Artickle/ med den hellige Skriftis Hoffvit-Sprocke/ ere
befattede ved Johan: Arndt, Gen.Superintend: til
det Førstendom Liineborg ec. Oc nu/ efter Tyd
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sken/ Fordansket/ Aff Jens Jenssøn Otthense/
Ford.K.M.S.S.S.
Tryckt i Kiøbenhafn/ hos Henrick Gøde/
Kongl. Majest. oc Univers.Bogtrycker. M. DC.
LXIV.
Forfatterens fortale gaar ud paa, at han gerne
vil lære folk at bede bedre og bedre. Han har en
teori om bønnens grader; den højeste er den sa
lige lovprisning af Gud. Derefter følger »Grundig
oc sandfærdig Beretning/ om hvad tænckværdig
sig med D. Johan Arndts Paradjsis Urtegaard til
draget hafver.« Det er en beretning om, hvorle
des en fjende af bogen (en katolsk officer) kaste
de den paa ilden, men ved et mirakel vilde den
slet ikke brænde, hvilket var Guds beskyttelse af
den hellige bog. Denne beretning har næppe væ
ret med i udgaven fra 1625, idet skurken siges at
have faaet sin straf 1626.
»Denne Bønne-Bogs Orden/ Indhold oc Affdeeling udi fem Parter:
Den Første Part indeholder Bønner/ om alle Chri
stelige Dyder/ effter de hellige Ti Budord.
Den Anden Part indeholder Tacksigelses-Bønner
for Gud Faders/ Søns/ oc den H.Aands Velgierninger.
Den Tredie Part indeholder Kaars oc TrøsteBønner.
Den Fierde Part indeholder Bønner for en hver/
udi sit lowlige Embede oc Kald.
Den Femte Part indeholder Loff oc Frydefulde
Bønner/ Gud til Ære oc Prjs.«
Der er ikke mange salmer i bogen, men der er
nogle digte, der let kan inddeles i firlinjede stro
fer:
O
O
O
O

Trofast’ Gud jeg tacker dig.
Frelser min/ O Jesu Christ.
Venlig Hiert’, trofast oc huld.
Fader vor i Ævighed.

Jeg formaner dig Herre Krist. Her er angivet
melodien »Beholt os Herre ved dit etc.« og er alt
saa betragtet som salme.
Herr’ Jesu Christ min søde Trøst.
Herr’ Jesu Christ/ giør du mig vijs.
Jesu dulcis memoria.
Jesu søde Hukommelse. Fordansket til Jesu
Naffns Berømmelse. 48 strofer.
Ah Gud/ huor megen Hierte-qvid.
Niels Heldvad. Se VI,s.295 i»Coronula Rosea Heldwaderi: Det er Alle Be
drøffuede Hierters oc Bodferdige Synderes Rosenkrantz/ nyligen aff Herrens Paradiss colligeret oc
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tilsammendraget/ til at ziere, fryde oc krone alle
dennem/ som vnder atskillige nød/ Kaars/ oc
modgang riderlig holde sig/ oc for det Ewigt oc
Wforgengeligt Mandeligt Kempe oc stride.
Anno M.DC.XVI. (Kolofon: Hos Henrich
Waldkirch, Kiøb. 1616)«.
Tilegnet Frue Petronelle Gyldenstierne Jacob
Rosenkrantzis til Kierstrup oc Arreskow og hen
des døtre.
Bogen er i kvart format og rigt illustreret med
stik, træsnit, skriftsteder og blomstersprog. Der er
Cypres, Nelcken, Meyran, Rossenarier, Blaa Fio
ler, Lilier og Hiertensfryd. Under hvert billede
skriftsteder og vers.
Derefter følger en række roser, dvs. digte over
Davids salmer. Hvert synes at være et koncentrat
af en række salmer. En rose er Ps. 3-24, en anden
Ps. 25-32, og saaledes videre: 33-36. 38-42. 4346. 46-52. 54-55. 56-62. 63-67. 69-71. 74-85.
88-89. 9°Der følger nogle »Dubbelete« Roser aff Sions
vrtehave, og hvorfor de just kaldes dobbelte er
lidt uklart, for bagefter kommer der baade dob
belte og enfoldige roser, som bestaar af skriftste
der.
Der er bønner for mange forskellige mennesker,
men der er ingen egentlige salmer. Derimod er
der et vist salmepræg over en del af digtene.
Bogen er tænkt som et pragtværk med de man
ge blomsterbilleder, men dens blomstersprog giver
et flimrende tankeindhold. Det er som om digte
ren Heldvad roder lidt rundt i det gode stof, som
digteren David har skænket ham.
Paranymphus Nuptialis
»En kort Beretning/ Huorledis Vnge Herremænd oc Jomfruer: oc andre Vnge Mands oc
Quindepersoner/ kunde i Herrens Fryet/ giffve sig
i den hellige Ecteskabs Stat.
Begynde oc Anrette Deres Husholdning i saa
maade/ at de maatte leffue tilsammen/ i en samdrectig Christen kierlighed/ vdi tuet oc ære: Oc
bekomme naade oc venskab/ hoss Gud oc Mennisken.
Screffuet aff Nicolao Heldvadero.
Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff Salomone Sartorio/
Aar 1617.« Der er 4 salmer i bogen:
Foragt ej mig eller (nogen?) af mine.
For din guddommelige majestæt.
Gud give mig af din Naade.
I dag bevare os Jesu Christ.
Den sidstnævnte blev optaget i K i bearbejdet
skikkelse med begyndelsen: »Bevar os altid/ o
Jesu Christ«.

Femten Meditationes, 1628
Bogen slutter med en ustrofisk bøn, der begyn
der saaledes:
O Gud Fader Almectigste som mig haffuer
skabt
Du lad mig aldrig bliffue fortabt.
O Jesu som mig haffuer frelst oc forløst.
Vær altid min bistand hielp oc trøst.
Gud den Hellig Aand i lige maade.
Dele met mig Raad, Viissdom oc Naade.
Kong Davids tøjhus, 1630
Hvis man vilde lave en liste over mærkelige
navne og titler paa salmebøger og bønnebøger,
vilde denne faa en smuk plads paa listen:
»Armamentarium Davidicum. Det er: Kong
Davids Tyghuss/ huorudi findis atskillige Waaben/ Cartower oc Skud/ som hånd brugte i gamle
Dage/ mod sin wlydige Søn Absalon/ Saul/ Goliath oc andre wgudelige Voldsmænd/ Tyranner
oc løgnactige Munde. Huormet oc endnu alle
som lide Forfølgelse/ kunde werge sig/ mod deris
Fiender oc Wvenner. Der hoss mange skøne
Sprock/ Psalmer oc Aandelige Viser: Anden gang
giennemseet/ formeret oc paa Ny Publiceret/ Aff
Nicolao Heldvadero. Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff
Andrea Koch/ 1630.« Det er en smuk bog med
titelbladet trykt med rødt og sort. Lille format,
13X7X3 cm.
Det første oplag af bogen var paa 1000 eksem
plarer, som hurtigt blev udsolgt. Nu har mange
overtalt ham til paany at lade bogen udkomme.
Bogens navn kommer af, at Heldvad har lidt
megen modstand, og saa er han gaaet ind i kong
Davids tøjhus og har taget de bedste og skarpeste
skud, kartover osv., som han sandelig ikke har la
det med krudt og lod, som verdslige potentater
bruger i krig, men med hjertelige suk og bønner
til Gud, og derved har han bevæbnet sig til at
tage mod djævelen.
Men den som vil sende de efterfølgende cartover, bønner, til Gud, skal for det første se til, at
han maa faa en naadig Gud og Fader ved hans
søn Jesus Kristus, som er vor eneste mægler og
talsmand. Og dernæst skal han gaa ind i kong
Davids Apotek og blive præpareret med efterføl
gende præservativer og purgantia. Det første skal
være Conserva violarum af den 6.Psalm (hvor
efter de første 8 vers af Ps.6 citeres). Det andet
kaldes Conserva Florum Anthos, som fordriver
Melancholiam/ Man kan ogsaa bruge det, som
kaldtes Vngventum pectorale/ præpareret af de
urter, som gror i den 32.Psalm (hvorefter denne
citeres). Efter at have forladt krigssproget fort
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sætter den utrættelige Heldvad med 16 sider apo
tekersprog.
Derefter følger en afdeling, der ser ud som et
særligt trøsteskrift, og tilsidst en broget salmesam
ling, der maa opfattes som bidrag til morgen- og
aftenandagt. Dagen begynder med denne velsig
nelse: »Gud Fader velsigne mig/ Jesus Christus
beuare mig/ Den hellig Aand opliuse mig/ Guds
Krafft beskærme mig/ Gud lade sit Ansict skinne
offuer mig/ oc være mig Naadig oc Barmhiertig/
Oc giffue mig den euige fred/ Amen.«
Nogle af salmerne har han selv digtet, andre
har han fundet hist og her, nogle er gammelkend
te fra Th. Ingen er signerede. Men enkelte er led
saget af bemærkninger, som røber, at det er hans
egne, f. eks. »Naar du aff Gud vilt vide«, der ofte
blev optaget som indledningsdigt i de følgende
salmebøger. Herom siger han: »En smuck Ihu
kommelse/ Om Menniskens Alder/ efter de 12.
Maaneder i Aaret/ affdeelt/ som staar at læse i
min store Prognostico/ Paa det Aar effter Guds
Byrd 1620. Derefter paa Rim vdsæt/ Oc kand
siungis vnder de Noder: Wol auff gut Gesell von
hinnen/ Mein bleiben ist nicht hier/ etc.«
Blandt de salmer, han har fundet andetsteds,
er »Jesus i hierte oc Mund er sød« og »Mit Barn
fryet den sande Gud«, som han har optaget uæn
dret efter et særtryk, som en vis Bertel Pedersen
har dediceret til myndighederne i Odense.
Heldvads egne salmer er nævnt i hans biografi
for saa vidt som de med nogenlunde sikkerhed
kan tilskrives ham, se nærmere VI,s.295 fAandelig Dagtjeniste, 1631
»Aandelig Dagtjeniste/ Den ævige/ Højlofvede
oc hellige Tre-enige Gud oc Herre til ære: Oc
Hans sande Christne/ dybt-underdanige Tjenere
til timelig velfært oc ævig salighed/ Ved den dag
lig Hus-bøn/ oc atskillige foregaaende oc efterføl
gende nyttige Sange/ paa visse tider fra Morgen
til Aften/ i en hver Hus-Kircke/ udi denne sidste
onde Verdens farlige/ Besværlige oc bedrøfvelige
tiid/ gudfryetigen at brugis. Dictet/ oc ordenlig
efter Dagens Lob tilsammen skrefvet af Peder
Jenssøn Rois-kilde/ prædikant til Vesterhæsing oc
Lyndisse Sogner.«
Efter denne titel følger en latinsk ode »Dulcis
ave Jesule« og en dedikation til:
»Erlig oc Velbyrdige Mand Jørgen Brahe til
Hvedholm/ K.M.Befalingsmand paa Hagenskovf
Slot. Oc Erlig oc Velbyrdig Frue Fru Anne Gyldenstjem H.V.Elskelig Hus-frue: Sampt deris Erlige oc Velbyrdige Børn; met gantske Adel-hus:
Sine gunstige Patroner Denne Aandelig Dag-tje-
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nistes lidle Bog/ Ydmygeligst Underdanligt
Tjenst-plictigt Som et ære oc tacketegn/ til-skrefvet aff P.J.R.-S.«
Samme Anne Gyldenstierne har gjort sig for
tjent i salmehistorien, fordi hun som ung pige har
afskrevet salmer, som ikke ellers vilde have været
kendt, og som siden blev elskede, se hendes bio
grafi i VI,s.267.
I dedikationen klager forfatteren: Ach wæ, den
arme Christenhed, som sukker under, at Antikrist
i Rom faar magt i Tyskland og faar folk til at
glemme Luther. Her er en marginalnote: »8. Au
gust! Ao. 1631.« Noten tjener til bogens, eller ret
tere til dedikationens datering. Det er altsaa Trediveaarskrigen, der faar forfatteren til at sukke.
Men ogsaa herhjemme er tilstanden slet. Man
glemmer Guds ord for verdslig lystighed. Vi skul
de gøre bod og dyrke Gud med Psalme-klang af
hjerterod. Til en saadan gudsdyrkelse skal hans
bog tjene; det vilde stemme med kongens ønske:
Til saadan Daglig øfvelse,
Vor Herr’ oc Koning naadigste
Kong Christian af Gudlighed,
Som Størker Rigerne, til fred
Forordnet har saa Christeligt,
At Hus-folck dagligt, flidteligt,
Tilsammen skuld’ i Stuen gaa,
Ydmygeligt knæfalde saa
Met Sang oc Bøn ... osv.
Saaledes fortsætter Roskilde paa gode vers. Han
er en af vore første store vers-lærere, se hans bio
grafi VII,s. 199 f. Hele denne dedikation er paa
vers, ja hele bogen.
Til saadan Aandlig tjeniste,
For HERren Dagligen at skee,
Jeg har en liden form beredt
Met sang, ved hans barmhjertighed:
Hvorfor jeg nu det lidle Verck,
Udvortis svagt, dog inden sterckt,
Den Højste Gud til ære gjort,
Hans Børn til daglig brug paa jord,
Fordrister mig ret Underdan
At send’ hen op paa højre plan,
Ind i de Brahers Adlig Hus,
Paa Hvedeholm, blant dyders Ljus,
Oc bedr jeg met fornedret mod,
At Jørgen Brahe fin oc god,
Met sin Hus-fru’ af ædel rod,
O c kjære Børns Velbyrdig blod,
Mig recke vill en gunstig haand
I Kjærlighedens Hellig-Aand,
Min lidle Bog optage saa.
At den god Patrocin kan faa’,
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Forfremmes, Gud i Høje Chor
Til ær’, oc manges nytte stor,
Beskermes vel fra Hunde-biid
Som før har refvet, skendt oc slidt
Min Sang den Catechetiske
Mod Højlærd Ofverseeelse.
Her er igen en marginalnote: »Heldvad, i Davids
Tøghus. O.viij. Tryckt 1630.« Her maa vi standse
et øjeblik og klare for os selv: Hvad er det for en
kateketisk sang, som den højlærde Heldvad har
»overset«, dvs. rettet paa, saa det føles som et
hundebid? Heldvad har i Kong Davids Tøjhus
optaget to sange, som han har fundet i et sær
tryk af en vis Bertel Pedersen, og han har ikke
ændret noget ved dem. Den ene er »Mit Barn
fryet den sande Gud«. Det maa være den kateke
tiske! Heldvad er uskyldig, men hvor finder vi
Bertel Pedersen?
Paa et mærkeligt sted! Den 22.nov. 1604 holdt
pastor Segud Jørgensen fra Svendborg en ligpræ
diken i Kvemdrup kirke over Lauritz Brockenhus
til Brangstrup og Egeskov. Den blev trykt i Kø
benhavn hos Henrich Waldkirch fire aar senere,
1608, sent bedre end aldrig. Da denne bog blev
indbundet af en senere ejer, maaske Karen Brahe,
blev to smaatryk, som formentlig var fra samme
tid, indbundet med. Det første var udateret, det
andet var biskop Vinstrups salme »Herr Jesu
Christ all Verdsens Trøst«, som var dateret 1616.
Formentlig skulde det første saa stamme fra aare
ne 1608-16. Det er et lille 8-sidet hæfte med føl
gende titel:
»Tuende Aandelige Andectige Sange. Den før
ste er Den Allerliffsaligste vor Herris oc Frelseris
Jesu Christi, rætte Æretitteler, Huor vdi 107.
gange glædelige Trøst imod all Gienvordighed
oss meddelis oc daglig foresættis. Siungis som:
Fra Himmelen høyt komme wi nu her. Den An
den. Mit Barn fryet den sande Gud: etc. Vdi
huilcken vor Børnelærdoms fem Parter, vdi fem
vers ere befattit. Efter den Melodi, som: Siunge
wi aff Hiertens grund.
Ottense Byes, mine Gunstige gode Geislige oc
Verslige Øffrigheder, med dess Menigheder, til it
ydmyg tacknemmeligheds tegn, Vdi denne Forms
bekostning dediceret. Aff Bertel Pederssøn K:
ibidem.«
Den første af de to salmer begynder »Jesus i
Hierte oc Mund er sød«, hvoraf de første 25 vers
i hver linje begynder med Jesus. Den ligner slet
ikke den anden, »Mit Barn fryet den sande Gud«,
hvis korte koncentrerede tekst ikke har overflødi
ge ord.
Nu staar der ikke, at Bertel Pedersen, (som vi
ikke kender, og vi ved heller ikke, hvad »K« be
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tyder, om det kunde være kantor, eller det er be
gyndelsen til et bynavn, hvor han er fra) har dig
tet denne salme, men kun at han har bekostet den
trykt i denne form, hvoraf man godt kunde slutte,
at han havde ændret lidt paa den.
Men da man ikke kendte ham og heller ikke
kendte nogen anden forfatter til den kateketiske
sang, regnede man Bertel Pedersen for ophavs
manden, indtil Solveig Tunold i Norge i »Peder
Rafns visebok«, et samlebind fra 1635, fandt et
hæfte med 4 salmer af Peder Jensen Roskilde:
»Catechetiske Sang, til Daglig Gudeligheds Øff
uelse: Sampt, De Bedrøffuede Christnis hiertelig
Opstigelse til Himmelbiergene om den Almæctige Guds naadige hielp i denne farlige Feidis
sørgelige tilstand, Met Tuende Freds Ynsker
sangviis sammenrhymede Anno 1628. Aff Peder
Jenssen Roeskilde/P: Til Vesterheszing oc Lyn
disse Sogner. Kbh. Georg Hantzsch, 1628.«
Det er hævet over al tvivl, at sangen er digtet
af Roskilde. Hvis han et sted havde tilføjet, hvil
ket aar han havde gjort det, vilde alt være klart.
Men nu maa vi antage, at sangen er blevet ud
bredt i afskrifter, og det vilde netop være rime
ligt med et digt af den art. Bertel Pedersen har
faaet en saadan afskrift uden at kende forfatteren.
Den kan have forekommet ham værdifuld, skønt
den maaske var fuld af fejl. Den var værd at rette
paa. I en smukkere form vilde den glæde hans
overordnede. Peder Jensen har ikke kendt dette
tryk, og vi har i mange aar ikke kendt andet.
Efter denne lille udflugt til Odense vender vi
tilbage til Vesterhæsinge og begynder paa Peder
Jensens Roskildes nye bog, som aldrig kom i tryk
ken, men ligger paa Karen Brahes bibliotek. Den
er inddelt i XIV kapitler, eller rettere sagt: Der
er noteret 14 punkter paa dagen, som skal ledsa
ges af bøn og salmesang. Det er altsaa en bønne
bog for en enkelt normaldag. Salmerne er digtet
af Roskilde, og han anfører stadig melodier der
til, men det vil føre for vidt at citere teksterne.
Salmerne markeres blot ved første linje.
I. Allerkjæriste Jesu Christi Ven, om morge
nen, naar du i din seng først opvaagner, kant du
sjunge eller bede dette lidle Vers »Aff søffn, o
Gud, nu vaagner jeg«.
II. Fremdeles naar du vilt opstaa, skalt du teg
ne dig met det hellige Kors og saa sige: I Nafn
Faderens oc + Sønnens oc den -f Hellig
Aands/ Amen. Efter saadan det hellige Korsis Be
tegnelse, skalt du met hjertelig andaet oc ydmyg
hed læse Børnelærdoms efterfølgende fem par
ter... Ellers, om saa behageligt er, kant du bru
ge denne Catechetiske sang som en kort sum paa
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Børnelærdoms fem parter, se 1,300 ff. (Altsaa
mens man endnu ligger i sengen skal man repe
tere hele sin katekismus, enten paa prosa med
Luther eller paa vers med Roskilde).
III. Siden, min kjære Ven lidle, naar du iklæ
der dig, kant du, din siel til en velberøstet dragt
imod den onde Fiendis anfectning, forlyste dig
met denne sang: »Mit Legem klæder jeg met
skel« (10 vers).
En anden Iklædningssang, at Gud vil bevare os
vor Døbe-skjorte i Christo Jesu vor Herre, met
ævig bistandighed: »Mit Legem jeg iklæder« (4
vers).
IV. Aandelig Purgeringssang, til Sjelens søde
luckt, at bruges hos Naturens sæde, om saa lyster,
oc sjunges som Af dybsens nød raaber jeg til dig
etc. »Nu drifver mig naturlig gang« (5 vers).
V. Naar du der efter vasker dine Hænder oc
dit Ansict, kant du qvæde saaledes »Jeg vasker
skam aff Hænderne« (10 vers).
En anden Vaske-sang/ Hos Haande oc Øjne
tvæt/ met Aftørreisen; end ocsaa hos Haarkæmelsen/ Spegelskuelsen oc Klippelsen at bruge, »Jeg
toer i vand det klare« (14 vers).
VI. Naar Solen oprinder (man maa staa tidligt
op, om man skal være færdig med det foregaaen
de inden solopgang) kant du forlyste dig met den
ne sang »Den Sol om morgentide« (6 vers).
VII. Naar Fredsklocken ringer »Fredsklocken
klinger Morgen (Middag, Aften) stund«.
IIX. Naar den daglige Bede-tid holdes i Hu
set... »O Gud, der vi i nødens tiid« (4 vers).
Derefter den daglige husbøn paa rim. Den slutter
med Velsignelsen, som derefter ogsaa er sat paa
rim i en salme, »Velsign os Herre Gud, vor Fader
god« (3 vers, som er anført i deres helhed i Kirkeh.Saml.3,II.s.yGh).
IX. Naar maaltid skeer ...
X. Naar Tolfklocken ringer ...
XI. Naar nogen af de trende store Lande-pla
ger/ enten Krig/ eller Pestilentz/ eller dyr tid regjerer...
XII. Om medaften ... »Christe, lad din ædel
fred«, se III,s. 183.
XIII. Naar solen nedgaar...
XIV. Naar man om aftenen vil aflegge sine
klæder... Her kommer først aftenbønnen, men
meget betænksomt tilføjes en efterskrift for folk,
som ikke kan sove:
»Et Aandeligt Hane-gal/
at bruges til Tiidsfordriff for en elændig Sjel/
som for sin Svagheds oc sorrigs skyld maa ved
Sengen holde den lange Natte-vackt: Oc kand
sjunges som/ Nu er født os Jesus Christ etc. »O
hvor lang er mig den Nat!« (23 vers), Den Erlige
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oc Velbyrdige Frue/ Birgitte Rosenspar paa Sandholt til et tacknemmeligheds tegn for beviste velgjeminger/ ofvertæncket/ sammenskrefvet oc yd
mygeligt tilskenckt/ aff H.V.Tjenist-plictige P.P.
J.R. den 14. Novembris 1631.
Romdorphs ti julesalmer
»Decachordum jubilæum/ Det er: Aandelige
Jubil-Fryd/ Offver vor Frelseris Jesus Christi
Naaderige Fødsel/ Gudeligen forestilled vdi ti trø
stelige Jule-Sange/ Som af Hæderlig oc Høylærder Mand/ (nu Salig hos Gud) M. Anders Pedersøn Romdorph/ imedlertid hånd vaar Rector
Scholæ Cathedralis i Ribe/ effter Christelig oc
Ældgammel Sedvane sammesteds/ Gud til Loff/
oc Guds Børn Til Trøst oc Gudelige Øffvelser ere
sammenskreffne/ oc til detydermeere/ effter Man
gis Ønske til Prenten omsider befordrede. Prentet
i Kiøbenhaffn/ af Christian Wering Acad.B.Aar
1668.«
Romdorph er født i Romdrup 1605 som søn af
sognepræsten Peder Andersen. Han gik i skole i
Viborg, tog magistergraden 1630 og blev rektor i
Ribe i en halv snes aar, hvorefter han blev ærkedegn ved Ribe domkirke. Han døde 1649. Han
var gift med Dorothea Sørensdatter Vedel, som
senere ægtede Ludvig Pouch.
Bogen med Romdorphs julesange er udgivet af
J.L.A.R., hvilket betyder Jørgen Lauridsen Aaskov
Ripensis, som har tilegnet Dorothea og hendes
anden mand bogen. Jørgen Aaskov var skolekam
merat med Dorothea og hendes søskende. Han
har andetsteds gengivet minder fra den Vedelske
slægt, se 11,477.
Det var skik, at peblingene gik omkring og sang
for folks døre og fik lidt til føden derved. Det var
aabenbart ogsaa blevet skik i Ribe, at rektor ved
juletid forøgede deres repertoire med en ny sang.
Den skik fulgte Romdorph troligt, og det er disse
julesange, som her er samlet og udgivet i række
følge og forsynet med noder:
1632:
1633:
1634:
1635:
1636:
1637:
1638:
1639:
1640:
1641:

Hvor kostelig/ O Gud/ din’ Tancker er’.
Stor Fryd oc inderlig Glæde.
Gud med os Immanuel.
Den mectig Kong aff Israel.
Fra Himlen høyt/ til Jorden ud.
Velan med Lifflig Stemme oc klar.
Det gammelt Aar/ med sine Synder.
Et Barn er født i Jødeland.
Min Siel i Gud nu fryder sig.
Den Signed’ Dag/ som Herren haffuer
giort.

To af disse, »Et Barn er født i Jødeland« og
»Min Siel i Gud nu fryder sig« blev optaget i Da
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niel Paullis »Den siungende Guds-Fryct« 1680 og
naaede derved at komme med ogsaa i de sidste
udgaver af Cassubes fuldkomne salmebog. I den
første af dem er der klange, som minder om »Lo
vet være du, Jesus Krist«, mens den sidste er
holdt i folkevisestil:
Min siel i Gud nu fryder sig
Christus er født, en Frelser sød,
Halleluja!
Med liflig Sang oc Klingende spil
Jeg for hannem komme vil.
Jeg mig vel glæde maa!
Den anden og den sidste linje gaar som omkvæd
gennem alle de 11 vers; det er meget festligt.
Over salmen fra 1641 skriver Aaskov: »I denne
er noget lempet efter Tiden«. Det betyder, at han
henimod slutningen har indskudt fem vers af sit
eget, noget ringere fabrikat, om vor »Arffve Kon
ning Frederick« og dronning Sophie Amalie og
adskillige af de kongelige personer i den nye ene
vældes servile stil.
Hør Danske Mand! 1631.
»Hør Danske Mand/
Der ey for en Løgn Christen
aff Gud selff
Vil Kiendis oc Straffis.
Tack Gud for Freden
Bed Gud om Freden/
Tien Gud met Freden.
Arbeyde paa at din Fred maa vere Guds egen Fred/ Oc ey alleene Ver
dens Fred/ huilcken du ellers maa frycte vil Endis met Wfred/ Timelig oc
Euig.
Herrens Rige Kommer
Christus Tegner 5ine
.Salighed Begynder AH Drøvelse
A/enniskens Bæt Kiender Her
rens Domb«.
De kursiverede linjer, ord og bogstaver er trykt
med rødt. De røde bogstaver i det undertegnede
er et kryptogram, som angiver forfatter- og udgi
vernavne saaledes:
H(olger) R(osen)K(rantz)
C(hristen) T(home)S(en)
kan ogsaa være T(homesen) S(ehested)
S(ophie) B(rahe) A(xels) D(atter)
M(ette) R(osen) K(rantz) H(olgers) D(atter)
Teksten i bogen slutter med samme navneskjul.
Holger Rosenkrantz (1574-1642) studerede i
Wittenberg i sin ungdom, og da han efter sin fa

ders død overtog Rosenholm, fortsatte han sine
studier hjemme. Han var gift med Sophie Brahe,
en broderdatter af Tyge Brahe. I hjemmet havde
de en stor børneflok, og fra slægt og venner send
te man ham børn og unge til videre uddannelse,
saaledes ogsaa Christen Thomesen Sehested, der
blev gift med Mette Rosenkrantz.
1616 blev Rosenkrantz optaget i rigsraadet, fik
tillagt Dalum len og kort efter St.Hans Kloster og
opholdt sig i de følgende aar mest i Odense, delt
imellem videnskabelig korrespondance og politi
ske pligter, og det førte i aarenes løb til en kon
flikt mellem det aandelige kald og det politiske.
Han søgte sin afsked fra rigsraadet flere gange,
men det blev stadig nægtet, og i 1627 forlod han
ganske simpelt raadet og bosatte sig i Skaane un
der kongens unaade og under fjendens besættelse
af Jylland.
Endelig lørdagen d.3.okt. 1629 var det muligt at
vende tilbage til det hærgede Rosenholm og gen
opbygge hjemmet, og hvad der her har særlig in
teresse: andagtslivet paa gaarden. I tidligere tid
havde man haft en særlig præst paa Rosenholm,
men under de ændrede forhold tog Rosenkrantz
og hans nærmeste selv denne sag op og ordnede
den daglige gudstjeneste paa gaarden. Det fortæl
les der om i »Hør danske Mand«, der rummer en
andagtsplan for en uge.
»Nogle Tro-Lydige/ oc Guds Freds Elskende
Guds Børn/ Indstille sig Daglig/ Sambt deris gant
ske Huss/ Morgen oc Afften/ for Gud/ vdi Hier
tens Samtale met hannem i lesu CHRisti Naffn.«
Efter denne indledning forstaar man, at bønnen
i høj grad var baade gudstjenestens form og ind
hold. Bønnen var som et udvidet Fadervor i fri
bøn. Rosenkrantz kalder Fadervor for »Vor Her
ris Jesu Christi korte Udkast«.
Til hver dag er der angivet baade Davidssal
mer i dansk oversættelse, ofte Arrebos gendigtnin
ger, og desuden andre salmer.
Hver dag har et særligt emne for sang og bøn.
Om søndagen er det »Guds ords salige brug«, om
mandagen skal man tænke paa Guds naade mod
alle mennesker paa hele jorden, om tirsdagen
samler tankerne sig om Guds forsyn og hans hjælp
i nød. Om torsdagen skulde man overveje »den
rette sand-salige gudelighed og gudvelbehagelige
idrætter«. Onsdag og fredag var bededage, som
skulde minde om »Guds retfærdige Vrede mod
synden« og opfordre til kristelig bod og bedring;
den dag brugte man det almindelige litani.
Lørdagen havde sin særlige farve og havde sine
særlige minder. Lørdag var takkedagen for be
frielsen fra fjendens vold; man havde faaet en
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billig fred efter Christian IVs deltagelse i Trediveaarskrigen, men ødelæggelserne i Jylland var
store. Paa lørdagen den 3.0^.1629 udfriede Her
ren »denne kristelige menighed fra dens højst be
sværlige to aarige landflygtighed og hjemførte
dem igennem adskillige farer og vanskeligheder
til deres arvelige hus og ejendom.« I den anled
ning synger man salmen, som Rosenkrantz har
digtet »Den Dag som wi fra stor quide«. Den dag
sluttede deres andagt med den 126. Kong Davids
Psalme efter den almindelige oversættelse, dog
var nogle faa ord i dagens anledning ændret: NV
Gud har en gang for sit ord.
Naar den sidste salme var sunget, skete det
ofte, at man endnu sang det sidste vers af Hans
Albertsens salme »Jeg ved en urt baade deilig oc
bold«:
O naadige Gud som er mectig oc viss/
Oc haffuer altingist i haande:
Affuend den store plage oc Riss/
Som henger offuer disse Lande.
Giff du vor Konning lycke oc mod
Sine fiender offuer at vinde/
At Danmarckis Rige maatte komme paa fod
Oc sig anderledis besinde.
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Naar tiderne var urolige, og det var de ofte, blev
dette vers sunget som en bøn, der samtidig var en
national-kristelig bekendelse, saaledes som vi har
kunnet opleve det i vore dage. Under den første
verdenskrig greb man i spændingens øjeblikke til
»Kongernes Konge, ene du kan«, hvorfor det i
•953 var umuligt at optage den i salmebogen.
Under den sidste krig var det »Altid frejdig«, der
gjorde tjeneste, hvorfor det var en selvfølge at op
tage den i salmebogen, hvad det ikke havde været
før krigen.
Paa Rosenholm digtede man dog selv nogle af
de salmer, man havde brug for. De er nævnt i
Christen Thomesens biografi, VII,s.296 f. I den
første udgave af »Hør danske Mand« var salmer
ne, som sluttede bogen, anonyme. Det er et fæl
lesskab, der har udgivet bogen og salmerne, men
een maa vel have ført dem i pennen, og det maat
te vel være Holger Rosenkrantz. Efter hans død
kom der i 1643 en ny udgave af bogen, hvor de
fleste af salmerne er signerede, dels med H.C.T.,
der betyder Herr Christen Thomesen, idet Herr
betyder adelig. M.R. betyder Mette Rosenkrantz,
som i 1643 har tilføjet 9 nye. Kun de usignerede
kan derfor være af Holger Rosenkrantz.

FIRE STORE BOGHANDLERE
JOACHIM MOLTKE
blev født i Rostock, vi ved ikke hvomaar. Han
har formodentlig faaet sin uddannelse hos bog
handler Johan Hallersvord, som oprettede en fi
lial i København og satte Moltke til at bestyre den
fra 1626, og da Moltke 0.1628 blev gift med Hallersvords datter Elisabeth, var det naturligt, at
der voksede en ny selvstændig virksomhed op.
Mokkes boghandel blev efterhaanden den største,
som hidtil var set i Danmark. Den havde forbin
delse med kendte boghandlerfirmaer i England,
Holland, Italien og naturligvis navnlig i Tyskland.
Moltke oversatte selv fra tysk en del af de vær
ker, han ønskede at udgive, og med de lærde kun
de han drøfte videnskabelige spørgsmaal paa la
tin. Han kom derfor hurtigt i forbindelse med
universitetet og blev dets boghandler allerede
1627, selv om han først fik privilegium som uni
versitetsboghandler 1634.
En af de første bøger, han udgav, var Johann
Arndts »Informatorium Biblicum. Det er nogle
Christelige paamindelsers Puncter/ der som en
Tanckezeddel skulle skrifuis for en indgang i Bi
belen/ huor af en Christen paa det Kortiste kunde
fatte oc bekomme en bestandig grund/ til Christe
lig at lefue/ oc salig at dø. J.A.«. Den er udgivet
af Moltke, og han har sandsynligvis selv oversat
den. Uden forbindelse med bogens øvrige indhold
slutter den med en salme, »O Herre Gud huor
gaar det til«, som kaldes »en Nyt Aars Sang/ Om
Jesu Nafns Guddommelige Kraft oc salige brug.«
Den maa han have faaet af Resen samme aar
1629. Bogen er indbundet bagefter følgende bøger
af Casper Bertelsen (Bartholin), som døde 1629:
Vndervijssning Om Herrens Nadvere. 1627.
Benedictio Ahronis: Det er/ Om Velsignelsen.
1628.
Vndervijssning Om Christo Hans begge Natu
rer. 1628.
Om en Christelig indbiurdis Formaning. 1628.
Vndervijsning Af Guds Ord Om Krig. 1628.
De er alle trykt hos Waldkirch og tilsyneladende
uden forbindelse med Informatorium Biblicum,

men i samme format. Og det peger dog hen paa
forbindelse med to af de ledende professorer.
Fra 1628 havde Moltke sin boglade i et af ka
pellerne i Frue kirke. Omrejsende boghandlere
opslog i reglen deres boder ved kirkerne, og der
fra var der ikke noget stort skridt til, at de faste
boghandlere flyttede indenfor. Denne skik blev
dog anfægtet en snes aar senere, fordi det hændte,
at visse boghandlere falbød bøger, der var alt an
det end kirkelige. Der staar da ogsaa i Moltkes
tilladelse, at han skal holde »en ustraffelig Bog
lade, eftersom det sig bør, og at han ingen forar
gelige Materier mod den Augsburgske Konfession,
hvorved Ungdommen kan forføres, derudi haver.«
Der høres ikke noget af den slags klager over
Moltke, men baade Stephanius og Worm skumler
over, at det er svært at faa deres bøger udgivet.
Det er svært at skaffe papir, og det betaler sig
ikke at udgive store værker. Moltke overtog ud
givelsen af Worms runeskrift, men det sker dog,
at Worm hidser sig op og siger, at Moltke kun
bryder sig om sig selv og ikke har nogen anden
gud end pengene.
Han blev faktisk en rig mand, dels ved en arv
efter svigerfaderen, dels ved sin egen dygtighed.
Flere gange betroede universitetet ham tillids
hverv af filantropisk karakter. Men hvad der her
har særlig interesse er, at han har sat varige spor
i salmehistorien med hensyn til, hvorledes en sal
mebog skal indrettes. Han er den første, der har
indrettet en salmebog saadan, at hver søndag fik
sine særlige salmer, suppleret med en saglig ord
ning af de øvrige. Det er ogsaa Moltke, der har
skabt begrebet »en fuldkommen salmebog«.
1661 gjorde han sin søn Johan Moltke til sin
kompagnon, men da faderen døde 4.jan.i664 og
sønnen ganske kort efter, blev forretningen ophæ
vet. Tilbage sad faderens enke fra andet ægteskab
og sønnens enke, som stredes om den store arv,
men Cassube overtog fortsættelsen af de fuldkom
ne salmebøger.
Moltkes Haandbog
Navnet Haandbog antyder, at dette ikke er en
salmebog med forskellige nyttige prosatillæg og
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heller ikke en bønnebog med tillæg af nogle sal
mer. Det er en bog, man let kan føre med sig, og
derfor dækker navnet Haandbog ogsaa begrebet
Vandrebog. Det er en bog, hvor alt det, som en
kristen maa have ved haanden, er samlet til en
vel overvejet helhed: Bønnebog, salmebog, bibel
uddrag og opbyggelig underholdende læsning.
En saadan Haandbog udgav Joachim Moltke
1636, og dermed tog han et initiativ, som satte
mange andre i gang. Det var sikkert ogsaa ind
bringende for ham selv. Bogen var snart udsolgt,
og der er desværre ikke bevaret noget eksemplar
af den.
En ny udgave blev trykt 1639. Da forordet i
denne nye udgave er dateret 1636, kan man maaske slutte, at udgaven er uændret. Og da salme
afsnittet i den nye udgave er forsynet med et til
læg, kan man i grunden ogsaa slutte, at det, der
gaar forud for tillægget er uændret. Da denne
bog blev model for saa mange andre, maa den
have en særlig omtale.
Paa et kobberstik ser man Saul slynge sit spyd
efter David, som har spillet for ham, men nu li
ster sig bort. Et andet stik forestiller den barm
hjertige samaritan, men i dette er indføjet en fo
reløbig titel:
»Aandelig Haandbog For Weyfarende folck til
Vands oc Lands i denne liden form til Trycken
forferdiget. Kiøbenhaffn. Aff Joachim Mokken,
Bogh. Med Kong.Mayt.Privil.«.
Den liden form er 13X7X5 cm.
To nye billedsider forestiller Filip, der prædi
ker for den ætiopiske skatmester, og Tobias, der
tager afsked med sine forældre. Derefter nyt titel
blad med indholdsfortegnelse.
»En Aandelig Haandbog/
Huorudi de fornemste Bøger aff Bibelen/ Som
Veyfarendis Folck mest bruger/ findis. Som ere:
I. Davids Psaltere.
II. Salomons Ordsprock.
III. Salomons Prædickere.
IV. Jesu Syrach.
V. Tobiæ Bog.
VI. Catechismus met Døbebogen oc Brudeviel
sen.
VII. Evangelia oc Epistler met Collecteme.
VIII. Christi Pijnis/ Døds oc Opstandelsis Histo
rie.
IX. Jerusalems Forstyrring.
X. Psalmebog.
XI. Bønnebog.
For reysende Folck i denne liden Form nu
Anden gang til Trycken forferdiget, formeeret oc forbedret. Med Kongl.M.Privile-
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gio. Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff Melchior
Martzan/ Aar 1639.
Paa Jochim Mokkens Bekostning/
Oc findis hos hannem til kiøbs.
Bogen er dediceret til i alt 11 højtstaaende per
soner, nemlig rigskansler Christian Friis’ børn og
svigerbørn. For det første fordi de efter deres for
ældres eksempel elsker Gud og hans hellige ord.
For det andet fordi Mokke har nydt mange gunst
bevisninger af deres fader og haaber, at det maa
vedblive, skønt han ikke ved, hvormed han kan
tjene den fromme og gode Herre uden ved sin
idelige bøn til Gud.
I fortalen siger Mokke, at denne lille bog skal
tjene vejfarende folk til lands og til vands til
gavn; de kan jo ikke føre mange bøger med sig.
Gode og gudfrygtige folk har opfordret ham til at
udgive den. Han har selv oversat den efter en tysk
bog af samme størrelse og indhold og haaber, at
den maa blive lige saa vel modtaget i Danmark,
som den tyske bog er blevet det i Tyskland. At
han har oversat den efter en tysk bog, kan i dette
tilfælde dog kun betyde, at han har efterlignet
dens form og indhold, for der er ikke meget i bo
gen, som ikke i forvejen var oversat til dansk.
Datum Kiøbenhaffn den I. Februarii, Armo
1636.
E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.
V.V.V.V.V.V.V.
V.V.V.V.
Plictvillige T.
Joachim Mokke/
Boghandler.
(E. og V. betyder Eders Velbaarenheds (de er jo
adelige), T. betyder Tiener. E og V gentages n
gange, fordi bogen er dediceret til 11 personer.
Om det er tilfældigt, at der ogsaa er 11 »bøger« i
bogen, skal være usagt).
Indholdet af bogen og dens omfang:
Davids Psaltere, pag.1-166.
Sagregister over samme 166-7.
Salomons Ordsprocks Bog 168-223.
Salomons Prædikere 224-242.
(Nyt titelblad):
Jesus Syrach/ paa Danske. Paa Latin Ecclesiasticus. Om Borgerlige Seder oc Huustuct. Prentet
i Kiøbenhaffn Aff/ Melchior Martzan. Anno
MDCXXXIX. Pag. 1-94.
Tobiæ Bog. 95-116.
(Nyt titelblad):
Den liden (eller mindre) Catechimus/ D.Mart.
Luth. For Børn. Med Børnelærdoms Visitats i
Almindelighed/ Oc om eenfoldig Skriftemaal/
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Med nogle nyttige Spørsmaal/ efter D.M.Luth.
rette Meening/ etc. Sampt en liden Bog om
Brudevielse oc om Døbelse. (Med Luthers por
træt i medaillon). Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff
Melchior Martzan/ Aar 1639. Pag. 1-46.
(Nyt titelblad):
Evangelia oc Epistler/ med Collecter/ som læsis
paa alle Søndage oc hellige Dage i Kircken/ det
gandske Aar igiennem. Nu paa ny/ effter den
Bibelske Translatz prentet/ Oc som Manualen
indeholder. Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff Mel
chior Martzan/ Aar 1639. Pag. 1-131.
Vor Herris Jesu Christi Pjnis oc Døds Historie/
effter de Fire Evangelisters Beskriffuelse. 132156.
Jesu Christi ærefulde Opstandelsis oc Himmel
farts Historie effter de fire Evangelisters Be
skriffuelse. 156-68.
Jerusalems oc Jødernis jammerlige oc ynckelige
Forstyrring oc Ødeleggelse. 169-188.
(Nyt titelblad):
Aandelige deylige Psalmer oc Vijser/ D.Mart.
Luth. oc andre fromme Christnes: Huorudi ocsaa findis Psalmer til huer Søndags oc hellige
Dags Evangelia forordnet/ det gandske Aar
igiennem/ Aff Tydsken paa Danske transfererit/ Oc nu paa ny forbedret Veyfarende Folck
til Vands oc Lands til vilie/ i denne Forma
anden gang til Trycken forferdiget. Cum Grat.
Priv. S.R.M. Prentet i Kiøbenhaffn/ aff Mel
chior Martzan/ 1639. Pag.1-277, derefter regi
ster uden paginering.
(Nyt titelblad):
En skøn oc saare Nyttelig Bønebog/ indeholdendis Bøner udi allehaande Nød oc anliggende/
for alle Christenheds Stater (dvs. livsstillinger)/
med nogle Vdvalde Hofuitsprock aff det gamle
oc Ny Testamente/ paa huer besynderlig Dag i
Vgen at bede/ forordnet: Saa ocsaa nogle skøne Bøner om Alterens Sacramente. Nu Anden
gang i Trycken forferdiget/ oc med nogle skøne oc nyttelige Bøner forbedret. Cum Grat.Priv.
S.R.M. Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff Melchior
Martzan/ Aar 1639. Pag. 1-90, og derefter et par
sider register over bønnerne.
Og saa slutter det hele igen med: Prentet i Kiø
benhaffn/ Aff Melchior Martzan/ Paa Joachim
Mokkens Boghandlers Bekostning/ oc findis hos
hannem til kiøbs/ Med Kongelige Mayest. synder
lige Privilegio oc Frihed/ icke effter at trycke/ el
ler nogen andensteds fra/ her ind i Riget at føre.
Anno MDCXXXIX.
Efter denne oversigt over bogens indhold og
den gentagne gange indhamrede dokumentation
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af trykkested og aarstal, undersøger vi her det,
som mest interesserer os: Salmebogen i bogen.
Salmer til hver søndag i kirkeaaret. Pag.1-135.
Psalmer over Catechismum. 135—144.
Om Poenitentze. 144-154.
Om Retferdiggiørelsen. 154-156.
Om Bøn og Tacksigelse. 156-167.
Om it Christeligt Leffnit. 167-172.
Om Kaars oc Forfølgelse. 172-181.
Om Døden oc Begraffuelse. 182-189.
Om Dommedag. 189-190.
Tacksigelses-Psalmer om Morgenen. 190-196.
Tacksigelses-Psalmer om Afftenen. 197-204.
Tacksigelser effter Maaltid. 204-207.
Aandelige Psalmer/ for Veyfarendis Folck. 207210.
(Fyrstesymboler) 210-214.
Her effter følger nogle skiøne Aandelige Psal
mer oc Loffsange: Huilcke en huer from Christen
altiid effter Tijdsens Leylighed bruge kand. Huil
cke Psalmer/ denne Bog (nu anden gang i Tryc
ken forferdiget) er forbedret med. Pag.215-277.
(I dette tillæg er der ikke foretaget nogen saglig
inddeling. Derefter følger et upagineret alfabetisk
register, som fylder 7 sider. Der er altsaa 966 si
der i bogen. Salmebogen indeholder 239 salmer).
Alle bogens afdelinger er trykt 1639, som det
siges gang paa gang. Men deraf kan man ikke
slutte, at dette altid gælder i de fremtidige haandbøger. Det sker ofte, at en haandbog indeholder
»bøger« fra forskellige aar, undertiden endogsaa
bøger fra forskellige trykkerier.
Moltke siger om Haandbogen, at den er oversat
fra tysk, og han gentager det i titlen til salmebo
gen. Ingen af delene er rigtige. Salmebogen inde
holder mange salmer, som er originalt danske,
endnu flere, som tidligere er oversat fra tysk af
andre, og som tidligere er optaget i danske salme
bøger. Men der er ogsaa mange salmer, der ikke
tidligere har været optaget i salmebøgerne, og det
kan ikke udelukkes, at Moltke selv kan have over
sat nogle af dem. Men han har utvivlsomt haft
tyske forbilleder med hensyn til bogens ordning,
og det gælder maaske navnlig paa det omraade,
hvor Moltke danner epoke og grundlægger en ny
dansk tradition.
Han anbringer de flest mulige salmer i afde
lingen paa kirkeaarets søndage og sørger for, at
hver søndag faar sine salmer, en, to eller flere, og
med søndagenes navne eller numre som overskrif
ter. Naar man kommer et stykke hen i kirkeaaret,
er der henvisninger til tidligere trykte salmer, som
paa denne eller hin søndag kan bruges igen. I
slutningen af kirkeaaret bliver de trykte salmer
færre og henvisningerne talrigere. Dette princip
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bruger han fremtidig i sine salmebøger, og prak
tisk talt alle andre efterligner ham. Det princip at
ordne salmerne »de tempore«, og som de fleste
kender fra Kingos salmebog, er altsaa hos os
grundlagt af Moltke, og det holdt fra 1639 til
1798.
Der kom en ny udgave af Mokkes Haandbog
1645 uden særlige ændringer. En fjerde udgave
blev trykt hos Hake 1648, og en femte udgave
udkom 1653. I de to sidste udgaver er ret betyde
lige ændringer. Antallet af »bøger« i bogen er for
øget til det dobbelte, formodentlig fordi der er
fremkommet andre haandbøger, som har konkur
reret med Mokkes ved et større antal »bøger«.
Det vil Mokke ikke stikke op for. De første 9 bø
ger er de samme som i 1639. Derefter kommer nu
10. S.Hans Bapt.Historie/ om hans Lærdom oc
Død.
11. Manasse Bøn.
12. Jeremiæ Begrædelse.
13. Hist. om den Bel i Babylon.
14. Asariæ Bøn.
15. De tre Mænds Sang i den gloende Oen.
16. Psalmebog.
17. Avenarii Bønnebog.
18. Bønner for atskillige Stands Personer.
19. Bønner for Reysendis Folck.
20. Skrifte- oc Communicanten-Bog/ med tilhørige Bønner.
21. Kaarsbøn oc Suck.
22. Aarlige Kirckebønner.
Afdelingen med salmer er her rykket ned til nr.
16. Indholdet er som i udgaven 1639, men her er
dog kommet 9 nye numre til. Heraf er de tre hen
tet frem fra Th, fire har tidligere været optaget
andetsteds, to latinske, »Aufer immensam, Deus
aufer iram« og »In Deum omnes credimus« og et
latinsk prosastykke: »Audi tellus audi magni maris nimbus«.
Denne udførlige gennemgang af den første
Haandbog, som blev en model for mange andre,
skal tjene til at illustrere denne bogtype. Man kan
derefter gaa let hen over det almindelige hos de
senere og nøjes med at omtale det særlige. Alle
rede nu kan vi forstaa, at der ved antallet af »bø
ger« i haandbøgeme opstaar det samme problem,
som ved antallet af salmer i salmebøgerne: skal
man lave en stor bog med det mest mulige, eller
skal man udsende en lille nem bog med det mest
nødvendige?
Blandt de nye salmer i Mokkes Haandbog 1639
var der følgende, som bevarede deres værdi, saa
de kunde optages i K og P:
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Hjertelig mig nu længes,
Min Gud jeg prise vil med flid.
O fromme og trofaste Gud.
Vreden din afvend, Herre Gud af naade.
Efter at Mokke var færdig med Haandbogen
i første omgang, maa han i slutningen af tredi
verne have arbejdet med bønnebøger paa grund
lag af tyske forbilleder. En af dem, hvis kilder vi
ikke kender, blev til den danske »Aandelig BrøndSpring«, som han har »paa Danske udsat oc transfererit«. Den er nok frit bearbejdet, og den er
forsynet med Arrebos danske psalmeoversættelser
i selve bønnebogen og senere forsynet med et
dansk salmeafsnit, som Mokke muligvis godt kan
have forøget med nye oversættelser. Den anden
var saa kendt og værdifuld, den sachsiske bønne
bog, at han bevarede den i den tyske form og der
efter oversatte den, saa bogen fremkom paa beg
ge sprog jævnsides. De to bøger udkom samme
aar 1640.
Det blev det store aar i Mokkes virksomhed
som salmebogsudgiver. Thi den store salmesam
ling i Haandbogen, som han forøgede i 1639, og
de salmer, som han fandt i de to bønnebøger, maa
have inspireret ham til at skabe »en fuldkommen
salmebog«, hvis første udgave ligeledes udkom i
1640. Det er faktisk en overvældende arbejdsind
sats, som pludselig kommer for lyset paa samme
tid. Han skulde dog ogsaa passe sin forretning.
Aandelig Brønd-Spring, 1640
»Aandelig Brønd-Spring/ Huor udaff et huert
Andæctigt Hierte hafuer at læske oc vederquæge
sig den gandske Vge igiennem/ Med ordentlige
Morgen- oc Afftensignelser/ oc huer Dags Betractelse/ Saa vel som ocsaa Trøsterjge Poenitentze-,
Bede-, Trøst-, Lær- oc Tack-Psalmer/ som til huer
Dag i Vgen ere henførde oc affdeelde/ oc til at
bede oc siunge/ effter en huers Andact/ stjlet oc
stemmit.
Aff den Siæl-læskindis Brønd/ Guds Ords hel
lige Skrifft/ særdelis Kong Davids Psalme-Bog/
udøset.
Saa oc skønne Bønner om det høyværdige Al
terens Sacrament/ Item paa de fornemste Aarsens
Høytider: Jesu Christi Pjnis oc Døds Historia:
Med de fornemste oc brugeligste Kirckepsalmer/
samt nogle Danske Kongers oc Førstelige Perso
ners Rjm oc Symbolis. Med tuende ordentlige Re
gistre. Paa Danske udsat oc transfererit Aff Jocchim Mokken/ Boghandler/ oc paa hans egen Be
kostning til Trycken befordret.
Prentet i Kiøbenhaffn/ Aar 1640.«
Den første del af bogen indeholder bønner og
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Betragtninger til hver dag i ugen, morgen og af
ten, med tilhørende salmer, herunder en mængde
Davidssalmer, der er hentet hos Arrebo. Der er
mange nye salmer, som man ikke synes at have
set før. Maaske oversættelser. Derefter følger
mange slags bønner, pønitense, dommedag, Hel
vede, syndernes forladelse, trøstesprog, bønner før
og efter nadveren, bønner til højtiderne, rimbøn
ner. Tilsidst lidelseshistorien og opstandelseshisto
rien. Det fylder 482 sider. Og saa et register.
»Her effter følge nogle Aandelige Psalmer oc
Vijser/ D.Mart.Lutheri oc Andre fromme Gudfryctige Christnes oc Danske Mænds: At siunge
i den Christne Menigheds Forsamling/ oc hiemme/ effter Aarsens Leilighed oc Evangeliers Ind
hold.« Denne salmebog har ny paginering og ikke
helt den samme inddeling som salmebogen i
Haandbogen, men af omtrent samme størrelse.
Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff Melchior Martzan/
Aar 1640. Paa Joachim Mokkens Boghandlers Be
kostning/ oc findis hos hannem til kiøbs.
Bogen er dediceret til Eleonoræ Christinæ, Sophiæ Lindenow og Helle Rosenkranz. De tre da
mers vaaben staar paa tre venstresider og dedicationeme til højre, og derefter et opbyggeligt Dedicatio med Mokkes begrundelse for, at han har
dediceret dem bogen.
En ny udgave af bogen udkom 1656.
Andåchtig Gebetbiichlein. Tysk-dansk
»Andachtig Gebetbiichlein/ Worinnen Christliche Gebet/ In allerley Anliegen/ taglich zu gebrauchen. Von dem Durchleutigsten/ Hochgebornen Fursten vnd Herm/ Herm Friedrich Wil
helm/ Herzogen zu Sachsen etc. selbst colligirt,
Vnd auff vieler Gottseliger Personen Christliches
begehren/ wiederumb in Druck verfertiget.
Neben einer Vorrede H.Doct.Matthiæ Hoe/
Churf.S.OberHoffp: 1614.
Andæctig Bønebog/ hvorudi findis Christelige
Bøner/ I Allehaande Nød/ jdeligen at bruge. Colligeret aff den Stormectige/ Høybaame Første oc
Herre/ Herr Friedrich Wilhelm/ Hertug til Sach
sen/ etc. Og effter mange Gudfryctige Personers
begiering/ igien til Trycken befordret. Med D.
Matthiæ Hoe ec. Fortale. Nu fordansk« af Joach.
Mokken/ Boghandler i Kiøbenhaffn. Aar 1640.
Bønnebogen kaldes en »Biichlein«, hvilket sig
ter til bogens format 12X6X4,3 cm, men alene
afdelingen med bønnerne fylder 490 sider og et
register. Dertil kommer en salmebog, ligeledes
dansk-tysk, paa over 300 sider, samt Luthers kate
kismus paa begge sprog. Salmebogen har sin sær
lige titel og paginering:
»Die ftimembsten Psalmen vnnd Lobgesange/
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so gemeinlich in der Christlichen Kirchen gesun
gen werden. Allen frommen Christen zum besten
in diese kleine Form auff Deutsch vnd Danisch
zusammengesetzt/ vnd nun zum andermahl/ gedruckt vnd vermeeret.
De fomemmiste Psalmer oc Loffsange/ som
siungis gemeenlig udi den Christelige Kircke. Alle
fromme Christne til villie i denne liden Form paa
Tydsk oc Dansk tilsammensat/ oc nu anden gang
tryckt oc forbedret.
Cum Grat. & Priv. S.R.M.
Prentet i Kiøbenhaffn/ aff Melchior Martzan.
Paa Joachim Mokkens Boghandlers Bekostning.
M.DC.XL.«
Det fremgaar altsaa heraf, at salmebogen har
været trykt tidligere (1638). Saa vel i bønnebogen
som i salmebogen og den derefter følgende kate
kismus staar den tyske tekst paa venstre side, den
danske paa højre. Der er ikke nogen fremtræden
de ordning i salmebogen, men jul, paaske og pin
se markeres dog med samlede grupper af salmer,
i alt 99. Men 3 salmer er allerede indskudt i bøn
nebogen.
Churf. Sachsiske Bønebog, 1655
Den oversættelse, som Mokke havde foretaget
til den foranstaaende tysk-danske bønnebog, gen
optrykte han 1655 med større stil og større format
■3,5 X 7,5 X 4 cm. Bogen indledes med nogle kob
berstik paa de første blade, et stort til venstre af
tolderen og farisæeren, og en del mindre til højre,
som omgiver det foreløbige titelblad: »Churf.
Sachsiske Bønebog, Aff Tydsken paa Dansk udsat
aff Joachim Mokken Bogh. i Kiøbenhafn oc fin
dis hos hannem til kiøbs.« Derefter følger det
egentlige titelblad:
»Churf.Sachsiske Bønebog/ Aff Tydsken paa
Dansk udsat: Hvorudi findis andectige Bøner/ i
allehaande Nød ideligen at bruge. Item paa hver
Dag i Wgen/ Item atskillige Stats Personers Bø
ner/ Item om Alterens Sacrament/ Saa oc Bøner
paa de fornemste Aarsens Høy Tider. Item de for
nemste Hofvetsprock aff Bibelen/ imod allehaan
de Anliggende/ saa oc de fornemste Kircke Psal
mer. Colligirt aff den Stormectigste/ høybaarne
Første oc Herre/ Herr Friederich Wilhelm/ Her
tug til Saxen. Oc effter mange Gudfryctige Per
soners begiering/ igien til Trycken befordret/ med
D.Matthiæ Hoe Churf.Ober.Hoffpredicant til
Dressden hans Fortale/ etc. Edit.2. Fordansk« aff
Joachim Mokken/ Boghandler i Kiøbenhaffn/ oc
findis hos hannem til kiøbs. Prentet udi Kiøben
haffn/ Aar 1655.«
Fortalen til prinsesse Magdalena Sibylla, som
stammer fra det kurfyrstelige sachsiske hus og er
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gift med den senere Christian V, er dateret 1638.
Hoes fortale dateret 1614. Derefter følger Mokkes
optryk af bønnebogen, som fylder 280 sider, men
efter registret over bønnerne er nu tilføj'et over 40
sider Bibelsprog, som er passende til forskellige
lejligheder.
»Her effter følge nogle Aandelige Psalmer oc
Vijser/ D.Mart.Lutheri oc andre fromme Gud
fryctige Christne oc Danske Mænds: At siunge i
den Christen Menigheds Forsamling/ oc hiemme/
effter Aarsens Leilighed oc Evangeliers Indholt.«
Salmesamlingen er ny og udvidet til 180 sal
mer, først ordnet efter kirkeaaret, derefter sagligt
om trosartiklerne, poenitentze, korset, morgen og
aften, fyrstelige symbolsalmer, nogle aandelige vi
ser og tilsidst nogle særlige bønner. En kolofon
oplyser, at bogen er trykt af Georg Lamprecht
Aar 1655 paa Mokkes bekostning.
Men det kan noteres, at det her undersøgte eks
emplar er smukt indbundet sammen med et andet
smukt tryk fra Mokke, nemlig et optryk af Arre
bos »K.Davids Psalter«, som er dateret 1650, og
saa trykt af Lamprecht, smukt opsat i versform.
Samme datering og trykkested har endelig »Nogle
Udvalde Bøner«, som ogsaa er medindbundet.
Moltkes Psalmebog 1647.
»En Ny Dansk Psalmebog/ D. Mart. Lutheri
oc andre Gudfryctige Christnes oc Danske
Mænds: Huorudi findis de fleste oc brugeligste
Psalmer/ huilcke ere med flid ordineret til huer
Søn: oc hellige Dags Evangelier/ det gantske Aar
igiennem/effter Gradualens Inholt/ saa oc Catechismi fem Hoffuitparter: Item Kong Davids
Psalmer/ under Lobwassers Melodi at siunge/
Saa oc Morgen oc Afften Psalmer/ samt andre
flere skiøne Psalmer/ effter Registerens Inholt/
baade for gamle oc vnge tienlig. Med en liden
Bønebog.
Prentet i Kiøbenhaffn/ Anno 1647. paa Jochim
Mokkens Bekostning oc findis hos hannem tilkiøbs.«
Bogen er dediceret til Christopher Whrne paa
Draxholm Slot og hans frue Sophia Lindenow og
deres børn og slægtninge, samt »Velb. Herrer Pacificatores ... H. Corfitz Wlfelt til Egeskouff ...
Herr Christian Thomsen Seested til Stougaard ...
H. Jørgen Seested til Reffs .. .
Dette er jo en højst paafaldende dedication.
Pacificatoreme er den delegation, som i øjeblik
ket skal forhandle med svenskerne om fred.
Dedikationen, som væsentlig er af opbyggeligt
indhold, er dateret 12. maj 1647, men foruden
det glimt, man faar af samtidige politiske begi
venheder, finder vi ogsaa nogle bemærkelsesvær
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dige ord om det salmehistoriske. Mokke siger, at
ikke alle salmer findes i denne bog, fordi den
større stil og det lille format vilde hindre dette,
»thi huem der bcgierer flere Psalmer udi et Bog/
hannem viser jeg hen til min nyss udgangne fol
kommen Psalmebog in 12. (dvs. det lille duodezima format) med smaa Styl/ der finder hånd
mesten alle Psalmer/ som hid indtil i atskillige
Bøger ere udgangen oc publiceret.«
Salmebogen af 1647 har lagt vægt paa et smukt
og tydeligt tryk og et haandterligt format. Vil
nogen have flere salmer, kan han finde det i Mok
kes fuldkomne salmebog, men maa saa finde sig
i en mindre skrifttype.
Der er dog 305 salmer i bogen. Det er saaledes
den hidtil største salmesamling bortset fra de
»fuldkomne«, som nu er begyndt at udkomme.
Nogle af dem er hentet frem fra Th; nogle er
forholdsvis nye, men dog allerede optaget andet
steds. Et par stykker kan være første forekomster,
men uden blivende værdi.
DE FULDKOMNE SALMEBØGER.
Navnet og begrebet »en fuldkommen salme
bog« synes at være Mokkes opfindelse. Som tysk
uddannet og som oversætter kunde han godt mis
tænkes for at have oversat benævnelsen fra tysk,
men gennemgaar man Tiimpels bibliografi over
de tyske salmebøger fra det syttende aarhundrede,
møder man ikke udtrykket »vollstandiges Gesangbuch« før 1650, og det bliver først almindeligt
nogle aartier senere. Benævnelsen »vollkommen
Gesangbuch« møder man kun en enkelt gang o.
1700. Mokke synes derfor at være den første, der
har dannet begrebet »en fuldkommen salmebog«.
Men hvad mener han dermed? Han siger selv
i 1647, at man i hans fuldkomne salmebog finder
»mesten alle Psalmer som hid indtil i atskillige
Bøger ere udgangen oc publiceret«, og det bety
der, at han heri lægger noget kvantitivt, men
med to forbehold: »mesten alle« og »atskillige
bøger«. Han tager ikke rub og stub i de bøger,
han kender, og han kender naturligvis ikke alle
bøger. Det sidste har vi grund til at understrege.
Mokke kender ingenlunde alle de bøger, hvorfra
han kunde have hentet gode salmer. Men han
sigter dog paa at faa alle værdifulde salmer med,
altsaa at bogen skal være fuldstændig.
Han bruger dog ikke ordet fuldstændig, men
»fuldkommen«, hvori fuldstændighed og kvalitet
er forenet. En fuldkommen salmebog betyder
egentlig, at den ikke kunde være bedre, og det er
en reklameværdi, som Mokke ikke var blind for.
I nutiden ser man bort fra denne reklameværdi
og forstaar populært sagen saaledes, at en fuld
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kommen salmebog er en bog, som har optaget
alle de kendte salmer, og det er ikke rigtigt. Fak
tisk er en fuldkommen salmebog et reklamenavn
for en salmebog, der tilstræber det størst mulige
antal, og saa trykker man de første udgaver med
saa smaa typer, at bøgerne alligevel kan være i
lommen.
Paa et andet omraade er begrebet »fuldkom
men« berettiget, nemlig med hensyn til den om
hu, hvormed Moltke gennemtænker sagen, ud
vælger stoffet og ordner det. Hovedsagen er, at
han fordeler salmerne paa kirkeaarets søn- og
helligdage og supplerer denne ordning med en
saglig ordning af resten. Men det gælder kun de
udgaver, der kom, mens Moltke levede. De senere
udgaver blev kun forøget »bagi«, altsaa ved til
læg, hvis indhold derfor ikke kan indgaa i en sag
lig ordning.
Den første udgave af Moltkes fuldkomne sal
mebog udkom 1640, men denne og de følgende
to udgaver kendes ikke, dog har pastor V. E.
Brummer kendt en af dem, se Kirkeh. Saml. 6,1.
534-547. Vi kender kun Moltkes fortale, idet den
er bevaret endnu i 4. udgave 1654. Efter en
skriftmæssig begrundelse for kristelig salmesang
skriver han: ». .. Oc paa det/ at fromme oc Gud
fryctige Christne dis meere kunde blifve opmun
trede/ oc dertil haffve en fuldkommen Psalme
bog/ hvor udi de fleeste/ oc meest brugelige Psal
mer vaare at finde/ i en saadan Forma/ som kun
de være behændig/ altid at bære oc føre med sig/
haffver jeg denne min fuldkommen Psalmebog i
denne liden Format i Trycken ladet forferdige/
hvor om oc atskillige got Folck haffver bedet sær
deles oc i synderlighed/ effterdi Psalmeme her
udi/ i en rictig Ordning med Flid aff mig ere colligerede/ oc sat effter Evangeliemis oc Catechismi
Indhold/ hvis lige hid indtil icke hafver værit
tryckt paa Danske Tungemaal...«
Datum Kiøbenhaffn, den 1. Januar Aar 1640.
I det følgende benytter vi betegnelsen M-C og
et aarstal for den sammenhængende række af
fuldkomne salmebøger, som begyndte med Molt
ke 1640 og fortsatte med Cassubes udgaver 1666
og følgende.
M-C 1654.
»En Ny Fuldkommen Dansk Psalmebog Med
et Lidet Bønebog, aff loachimo Mokken. Bogh.
colligeret, oc findis hoss hannem til Kiøbs. Kiø
benhaffn, Med Kong. Mayt. Privil:«
»En Ny oc fuldkommen Dansk Psalmebog/ D.
Mart. Luth. Oc andre Gudfryctige Christnes/ oc
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Danske Mænds. Hvor udi Psalmer med Fljd ere
ordinerede til hver Søn- oc Hellig-Dags Evange
lier/ det gantske Aar igennem/ effter Gradualens
Indhold. Saa oc til Catechismi fem Hoffvet Par
ter.
Item Morgen- oc Afften Psalmer/ oc andre
flere Christelige skiønne Psalmer: Hvilcke aff at
skillige Psalme- oc andre Bøger/ ere sammencolligerede/ oc i denne liden Form nu fierde gang
til Trycken forferdiget/ oc forbedret. Sampt en
liden Bønnebog/ Prentet i Kiøbenhaffn aff Melch.
Martzan/ Aar 1654.«
Salmebogens kolofon pag. 770, naar det upaginerede alfabetiske register tælles med:
»Prentet i Kiøbenhaffn/ hos Melchior Martzans
Arffvinger/ paa Joachim Mokkens Boghandlers
Bekostning/ oc findis hos hannem til kiøbs. ANNO
M DC LIV.«
Indhold og ordning:
Fortale A i v
Kalender Aij-Avij
Maanedsvers Aviij
En liden Taffle/ paa de u-visse Tjder om Aarit
Ax v
En smuck Ihukommelse/ om Menniskens Alder/
effter de 12 Maaneder i Aaret affdeelt/ Paa
Rijm udsat. Pag. 1-7.
Salmer, ordnet efter kirkeaaret, pag. 8-290.
Ca. 230 salmer. Ved første forekomst af en
salme er hele teksten trykt, saaledes ved 1. sønd.
i Adv. men efterhaanden er noteret henvisnin
ger ved søndagene, hvis teksten tidligere er an
ført.
Aandelige Psalmer ofver Catechissmum. 10 sal
mer, 16 henvisninger.
Om Guds Ord. 1 salme, 7 henv.
Om Skabelsen. 2 salmer.
Om Lowen oc Evangelio. 12 salmer, 3 henv.
(i det følgende nævner jeg ikke henv.)
Om Poenitentze. 10 salmer.
Om den Christelige Kircke. 6 s.
Om Ecteskab. 5 s.
Om Verdslig Øffrighed. 1 s.
Om Kaarsset/ oc Trøst imod atskillig Modgang
oc Fristelse. 29 s.
Om it Christeligt Leffnet. 14 s.
Om Bøn oc Paakaldelse. 15 s.
Om Bøn oc Tacksigelse. 14 s.
Psalmer oc Loff-Sange om Morgenen. 20 s.
Tacksigelse-Psalmer om Afftenen. 19 s.
Bøner oc Tacksigelses-Psalmer for Maaltjd. 2 s.
Tacksigelse effter Maaltjd. 8 s.
For Veyfarendis Folck. 5 s.
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Psalmer for et slugt/ bedrøfvet oc anfectet Menniske. 3 s.
Om Verdens Sujg/ Wtroskab oc falske venner.
3 sOm Døden oc Begrafvelse. 36 s.
Om Dommedag oc Opstandelse. 3 s.
Om Opstandelsen oc det evige Liff. 7 s.
Danmarckis Kongers Vjser oc Symbola. 11 s.
Førstlige Personers Rjm/ Tanckesprock oc Sym
bola. 14 s.
En rictig Uniformitet med Sangen Paa Bede-Dagene/ efter Gradualens oc Alterbogens Indhold/
for Ungdommen. 10 salmer, 4 kollekter, 11
bønner og litaniet.
Nogle af Davids Psalmer. 25 s.
P. Palladii Evangeliske Rijm-Stock. Pag. 672-678.
Nogle andre Aandelige Psalmer. 13 s. Pag. 678716.
Appendix libri Psalmorum. 22 s. Pag. 717-752.
Pag. 752: Ende paa denne Psalmebog.
Alfabetisk register upagineret (pag. 753-769).
Kolofon pag. 770.
En Andæctig Bønebog. Pag. 1-91 + register over
bønnerne.
Tilbageblik paa en ældre udgave, maaske
originaludgaven.
Efter at vi saaledes har givet en udførlig be
skrivelse af indholdet i M-C 1654, har vi mulig
hed for en sammenligning med den ældre udgave
af Moltkes fuldkomne salmebog, som V. E. Brum
mer har omtalt i Kirkeh. Saml., 6,1,5.534 ff.
Vi bemærker først, at »En liden Taffle/ paa de
u-visse Tjder« i M-G 1654 begynder med aaret
1644, mens den i Brummers eksemplar begynder
med aaret 1640, hvilket kunde passe med, at ori
ginaludgaven kom dette aar. Hvis man i de føl
gende udgaver havde ført denne tavle a jour,
skulde der nu have staaet 1654, men en saadan a
jour-føring har man altsaa ikke foretaget, ellers
kunde man allerede ved denne tavle have været
paa sikker grund.
Sammenligner man med Moltkes salmebog
1647, indeholder denne 308 salmer og nævner i
forordet, at der findes en hel del flere i »den nys
udkomne« fuldstændige salmebog; i Brummers
udgave er der 410. »Nys udkomne« kunde tyde
paa en udgave ca. 1646.
Men i Brummers udgave mangler Jesper Brochmands salmer, der udkom 1644 og havde et offi
cielt præg, et ord i krigstidens anledning, som
man absolut straks vilde optage i en ny udgave
af den fuldkomne. Manglen af disse salmer peger
paa tiden før 1644.
Indholdsfortegnelsen i Brummers udgave synes
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at være identisk med M-C 1654 til og med »En
rictig Uniformitet«, derefter kommer hos Brum
mer:
Appendix Libri Psalmorum . ..
Item Nogle aff K. Davids Psalmer.
Palladii Rijmstock.
Alfabetisk Register.
I M-C 1654 er der tilføjet en ny afdeling »Nogle
andre Aandelige Psalmer«, og Appendix flyttet
ned til sidst. Tilstedeværelsen af et appendix ta
ler imod, at Brummers udgave skulde være origi
naludgaven, men dette appendix synes at være
noget helt andet end i 1654. Det begynder saa
ledes: »Vdi denne Appendice indeholdis endnu
nogle af den Salige Mands D. Hans Resens/ for
dum Biscop offuer Sielands Stifft/ hans Psalmer/
Som hånd med synderlig Flid een deel igiennemseet oc forandret/ een deel selff sammenskreffuit
haffuer.« »Item/ Nogle aff K. Davids Psalmer«.
Moltke skriver »endnu nogle af Resens«. Der
er nemlig to i selve salmebogen (Brummers), og
nu har Moltke faaet fat i, eller faaet samlet end
nu 13, som snarest muligt skal med. Hvis salme
bogen allerede er ved at blive trykt, kan der være
en grund til at forsyne den med et appendix alle
rede i originaludgaven. Men da det ser ud til, at
afsnittet med rimede Davidspsalmer hører med
til dette appendix oprindeligt, er det vel rimeligt,
at Brummers eksemplar er anden udgave. I saa
fald kan man gætte paa, at denne udgave er
kommet 1644, dels fordi Brochmands salmer end
nu ikke er med, dels fordi »Tavlen« med aarstallene i de senere udgaver begynder med 1644. Det
aar maa jo være blevet noteret, og siden har man
glemt at ændre for næste udgaver, og det skader
jo heller ikke, at man kan se, hvomaar det var
paaske de foregaaende aar.
I den næste udgave har Moltke flyttet Resens
salmer ind paa den sagligt rigtige plads i salme
bogen. Saadan gjorde han ved nye udgaver lige
til 1664. Davidspsalmeme er i de følgende udga
ver blevet staaende som en afdeling for sig selv.
Og Appendix er blevet et opsamlingssted for nyfundne salmer. »Nogle andre Aandelige Psalmer«
kan være kommet ind i tredje udgave som appen
dix, men en del af dette egnede sig ikke til at
flytte ind i salmebogen, og om appendix i 1654
staar der udtrykkeligt: »Vdi denne Appendice
indeholdis de Psalmer ov Vjser/ som denne Psal
mebog (nu fierde gang udi Trycken forferdiget)
er forbedret med.«
Desværre ved vi ikke, hvor Brummers eksem
plar er blevet af efter hans død.
Efter dette tilbageblik til den første eller anden
udgave af de fuldkomne salmebøger vender vi
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tilbage til den fjerde, M-C 1654, hvor vi endnu
mangler nogle bemærkninger om de sidste afsnit, in
den vi kan knytte den sammen med den følgende.
Afsnittet »Nogle andre Aandelige Psalmer« har
som nævnt et særligt præg. Her findes f. eks.
»Hans Bangs Krigs-Sang«, fra 1611, som tidligere
er omtalt, endvidere nogle bibelhistoriske viser, to
om Susanna, Josephs vise »Jeg er kommen af Ja
cobs Lend«, Jobs vise »Job vaar en Gudfryctig
Mand« og visen om »Goliath, en Første i Philistemes Hær«. Afsnittet slutter med »Alphabetum
Biblicum. Det er: It Bibelske Geistligt ABC/ indeholdendis de herligste oc skønneste Sententzer aff
den hellige Skrifftis baade ny oc gamle Testamen
te/ med sex Rjm hver udlagt aff Hans Christenssøn.« Der kunde godt have staaet 8 rim, de første
to linjer er nemlig paa latin, de sidste 6 for hvert
bogstav er paa dansk.
Appendix libri Psalmorum indeholder 22 sal
mer af blandet indhold, tilfældigt sammensat,
mest af nyere ting. En af de første i afsnittet er
Nømissoms »Dommedag er ey langt borte«, som
er digtet 1651, trykt 1653, og derefter her i 1654.
Flere af de andre er ældre, men aabenbart nyfundne.
M-C 1664.
Det varede 10 aar inden Moltkes næste udgave
af de fuldkomne salmebøger udkom, og i den tid
havde han faaet en konkurrent, Christian Cassube, som havde udgivet en fuldkommen Psalme
bog 1661. Han havde dateret den »Pintze-Aften/
1661: Paa hvilcken dag 1561. Sal. Mester Hans
Thomæsøn bleff kaldet til Sogneprest til vor Frue
Kircke her i Kiøbenhaffn/ som er nu 100. Aar
siden.« Og det blev et mærke i Cassubes senere
udgaver af de fuldkomne salmebøger, at de er da
teret pinseaften til minde om Hans Thomissøn.
Det blev ogsaa siden et staaende udtryk hos dan
ske hymnologer, at »Cassube pløjede med Molt
kes kalv«, jvf. Samsons udtalelse i Dom. 14,18. Og
det er da ogsaa rigtigt, at Cassube hentede en god
portion af salmerne hos Moltke, selv om han ord
nede sit stof anderledes. Men Moltke holdt ogsaa
øje med Cassube, som man kan se af M-C 1664.
Han faar Hans Thomissøns navn med i titlen paa
det nye titelblad, der ligner det gamle, men dog
har visse karakteristiske tilføjelser.
»En ny oc fuldkommen Dansk Psalme-Bog/ aff
663 Psalmer/ Doet. Mort. Luthers/ M. Hans
Thomsens/ oc andre gudfryctige fornemme Lær
de Ædele oc U-ædele Christnes oc Danske
Mænds. Hvor udi Psalmer med Fljd ere ordine
rede til huer Søn- oc Hellig-Dags Evangelier/ det
gandske Aar igiennem/ efter Gradualens Indhold:
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Saa oc til Catechismi fem Hoffvet-Parter. Item/
Morgen- oc Afften Psalmer/ andre fleere Christe
lige skiønne Psalmer. Huilcke aff atskillige Psal
me- oc Andre Bøger/ ere sammen colligerede/ oc
i denne liden Form/ nu atskillige gange til Trøcken forferdiget/ oc forbedret: Med tuende Regi
ster/ sampt en liden Bønnebog/ bekostet Aff Joachimo Moltken/ Boghandler. Cum Grat. & Priv.
S. R. M.
Prentet i Kiøbenhaffn/ hos Henrick Gøde/
K. M. oc Univ. Bogt./ paa Joch. Mokkens Bekost
ning/ oc findis hos hannem til kiøbs/ Aar 1664.«
Baade Hans Thomissøns navn og den bemærk
ning, at salmedigterne baade kan være »ædele og
u-ædele«, altsaa baade adelige og borgerlige, skyl
des paavirkning fra Cassube.
Nu følger ganske de samme rubrikker med gan
ske de samme salmer som i 1654, indtil vi kom
mer til Morgensalmerne s. 487, hvor der er ind
skudt 6 nye morgensalmer:
Gud være Loff/ Dagen er kommen.
Herre Christ allmæctig/ tro oc vjs.
I Herrens Naffn vil jeg opstaa.
Liflig skinner den Morgenstiem.
O Herre i denne Morgenstund.
Om Morgenen naar jeg opstaar.
Derefter følges de to bøger igen ad et stykke tid
med de samme salmer men nu forskellige sidetal,
indtil man kommer et stykke hen i aftensalmeme.
Men efter »Herre Jesu Christ min Frelser du est«
og før »Den liuse Dag forgangen er« indskydes
fire nye aftensalmer:
Ach Gud Dagen er nu forgangen.
Aften kommer, Natten er nær.
Bliff hos mig O Herr Jesu Christ.
Herre Jesu Christ min Hielper sand.
Disse morgen- og aftensalmer, som ikke tilfældigt
er anbragt i alfabetisk orden, er alle hentet hos
Cassube 1661. Nu følger salmerne atter efter hin
anden i de to udgaver, til hen i afsnittet om dø
den, men efter »Hjertelig jeg nu lengis« er ind
skudt tre nye salmer:
Herre Jesu Christ/ mit Leffnets Lius
Meden jeg herfra med alle.
Jeg er en Orm ringe oc kleen.
Men disse tre er ikke hentet hos Cassube. Det er
derimod
Benaad’ mig evige Herre sød,
som er indskudt i kapitlet med de fyrstelige sym
bolsalmer.
Naar vi endelig kommer til det sidste afsnit i
bogen Appendix libri Psalmorum, genfinder vi
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først i rækkefølge de 22 salmer, der var med i
1654. Derefter følger 74 nye uden bemærkning
om, at her begynder noget nyt, men der er det
mærkelige ved opstillingen, at der er flere steder,
hvor der er tilløb til en alfabetisk ordning, som
gaar i stykker. Det giver anledning til undersøgel
ser og overvejelser, og man kan tænke sig, at det
er gaaet saaledes til.
I tidens løb har Moltke truffet paa nye salmer,
som burde optages i Appendix, ialt 25, hvorved
det gamle Appendix vilde være blevet fordoblet.
Da det nu er alvor, at der skal komme en ny ud
gave, tager han Cassubes salmebog og noterer ef
ter dennes register 6 nye morgensalmer, 4 nye
aftensalmer og en enkelt fra fyrsteafdelingen, og
de gaar ind i selve salmebogen af 1664. Resten
fra Cassube venter til Appendix. Da han er kom
met dertil, noterer han efter Cassubes register 23
i alfabetisk orden, men kommer til at springe et
par sider over og faar en M-salme med, og de
gaar til trykkeren; derefter vender han tilbage til
H og begynder derfra. Der bliver ialt 4 tilløb til
alfabetisk ordning, først 23, derefter 7, hvoraf de
6 er fra Cassube, derefter 15, hvoraf de 14 er fra
Cassube, endelig 5, hvoraf de 4 er fra Cassube,
og endelig kommer tilsidst 24 salmer uden orden,
hvoraf de 2 er fra Cassube. Ialt er der i Appendix
libri Psalmorum tilføjet 74 salmer, hvoraf de 49
er fra Cassube, og 25 har Moltke hentet andre
steder fra. Sammen med de nye morgen- og af
tensalmer og én i et senere afsnit har Moltke
altsaa hentet 60 salmer hos sin konkurrent. Hvis
Cassube altsaa har pløjet med Moltkes kalv, saa
har Moltke i hvert fald nu gjort gengæld.
Dertil maa man dog gøre en supplerende be
mærkning. Blandt de 60 salmer, som Moltke har
hentet hos Cassube, er de 20 af Arrebo. M-C
1654 har kun optaget 1 salme af Arrebo. Det be
tyder imidlertid ikke, at Moltke har glemt Ar
rebo, for han har i 1650 udgivet alle Arrebos sal
mer i en ny fin udgave. Han kunde derfor alle
rede i 1654 have optaget et større udvalg, men
han har set, at kun ps. 23 var kommet i »folke
munde«, Da nu Cassube forsøger med et større
udvalg, gør Moltke for nemheds skyld det samme.
Paa salmebogens titelblad staar »atskillige gan
ge til Trøcken forferdiget«, men i indledningen
til Appendix staar det rigtige: »nu femte gang
udi Trycken forferdiget«.
Efter dette appendix følger her i 1664 »Et Rig
tigt Uniformitets Register paa de Psalmer oc San
ge/ som paa alle Søndage oc hellige Dage i Kirckeme udi Danmarck oc Norrig kand siungis/ oc
med Evangelierne offvereens komme.« Hvad
Moltke har arbejdet paa baade i Haandbogen og
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i salmebøgerne, at hver søndag faar en hel række
passende salmer, Moltkes kongstanke, er her en
delig samlet i et omfattende register.
I M-C 1654 er der ikke nævnt noget om, hvor
mange salmer bogen indeholder, og det har for
modentlig heller ikke været tilfældet i de tidlige
re udgaver. Naar Brummer har noteret antallet til
410, kan han have talt op efter det alfabetiske
register. Man kan ikke tænke sig, at man i 1654
har forladt en tradition om antallet af salmer i
de stadigt forøgede udgaver, hvis man fra begyn
delsen har haft en saadan. Men en saadan tradi
tion indledes med udgaven M-C 1664, hvor titel
bladet oplyser, at bogen indeholder 663 salmer.
Ved gentagne optællinger af det alfabetiske re
gister i 1654 kommer man til tallet 570. Vi har
derefter noteret, at der er indskudt 14 salmer i
forskellige afsnit i M-C 1664, og i Appendix libri
Psalmorum er det tilføjet 74, hvilket giver 658.
Vi noterer altsaa en fejltælling paa 5, enten her
eller der. Den som har søgt at tælle selve salmer
ne i en ældgammel salmebog, vil vide hvor man
ge vanskeligheder der opstaar, saa man maa være
lykkelig over et register, der ser ud til at være
nøjagtigt og komplet. Vi har altsaa i registret
1654 optalt 570 salmer, og de tilføjede har vi fun
det blad for blad og maa nøjes med at paapege
en fejl i registret eller hos os, men vi bøjer os og
holder os for fremtiden til de tal, der staar paa
titelbladet; det første officielle tal fremkom 1664,
og her noteres 663 salmer.
Den 4430.1664, to dage efter at fortalen til
M-C 1664 var dateret, døde Moltke, og da hans
søn døde samme aar, stod den store forretning
uden leder. Der gik bud til den unge Daniel Paulli, som var ansat i en boghandel i Niimberg, men
var opvokset i København. Han skulde lede for
retningen videre, men da de to enker kom i en
bitter strid om den store arv, til stor ulejlighed
for Paulli med hensyn til enkernes proces, endte
det med at forretningen blev ophævet, og Chri
stian Cassube var straks paa pletten.
Han havde som nævnt udgivet en fuldkommen
salmebog 1661, og man skulde vel have ventet, at
han vilde fortsætte i dette spor, men han valgte
hurtigt at fortsætte i Moltkes. Hvorfor gjorde han
det? Vi maa indskyde et tilbageblik paa det, han
forlod, for at forstaa hans valg.
Cassubes fuldkomne salmebog 1661
Det indledende titelblad indeholder to stik, paa
bladet til venstre ser man Jesu fødsel, paa bladet
til højre ser man Jesu bøn i Gethsemane. Paa bla
det til venstre begynder den foreløbige titel:
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»Mester Hans Thomæsøns Psalme-Bog/ Med
alle Danske Aandelige Psalmer oc Lofsange udi
Indeholder denne. Dend«. Paa højre side fortsæt
ter titlen:
»Ny fuldkommen Danske Psalme-Bog/ Med en
liden Bønne-Bog Samlet, Forferdiget oc Bekostet
aff Christian Cassuben Boghandler, oc findis hoss
hannem til kiøbs udi Sanct Nicolai Kircke. Med
Kongl.Mayst.Privilegio. Vaager oc beder, etc.
Math.26.v.4i.«
Paa næste blad følger det endelige og egentlige
titelblad:
»En ny oc fuldkommen Dansk Psalme-Bog,
Hvorudi findis: Mester Hans Thomæsøns/ sampt
oc alle andre Danske Aandelige Psalmer oc Loff
sange/ aff D.Mart.Luth. oc atskillige andre gud
fryctige fornemme lærde saavel Ædele som
Uædelige Danske Mænds Skriffter oc Bøger col
ligerede oc sammensamlede/ oc med fljd til hver
Søndag oc Helligdag det gandske Aar igiennem;
Item til Bededagene/ udi Kircker oc Skoler/ i
Huusene oc paa Reyser/ effter den Vjs oc Skick/
som udi begge Rigerne Danmarck oc Norge hol
dis/ ere forordnede: Met tvende nødvendige Re
gister; det første for udi Bogen/ nest effter Calend. visende de Psalmer/ som paa alle Søn- Hel
lig- oc Bededagene oc Stundene bruges; oc med
de 5. Catechismi Parter ofvereens komme: Det
andet, bag i Bogen efter Psalmeme/ visende alle
Psalmerne i almindelighed som befattede ere udi
denne complet Psalmebog rigtigen oc ordentligen
efter ABC paa hvilcket Blad en hver er at finde.
Herhos en liden oc dog megit nyttig Bønnebog
nu paa Ny colligeret/ oc til Trycken bekostiget/
Med hans Kongl.Maj.Privilegio Aff Christian
Cassuben Boghandler/ oc findis hos hannem til
Kiøbs udi S.Nicolai Kircke. Kiøbenhaffn/ tryckt
aff Hendrick Gøde/ K.M. oc Univ.Bogt. Aar
1661.«
Ser man lidt paa dette titelblad lægger man
mærke til, at Cassube forstaar udtrykket »fuld
kommen« saaledes, at alle salmer saa vidt muligt
er med; han bruger ordene »alle« og »complet«.
Han siger i fortalen, som følger efter, at han har
samlet salmerne efter 9 andre bøger foruden Hans
Thomissøns, saa bogen er blevet saa komplet som
ingen tidligere og indeholder 624 salmer. Den
mærkelige skelnen mellem adelige og uadelige
forfattere stammer nok fra Hans Thomissøn, som
jo i det mindste antyder den borgerlige stilling og
noterer, hvem der er »ærlig og velbyrdig«.
Cassube har i 1656-57 udgivet en haandbog,
hvorom mere senere. Salmesamlingen deri er en
fortsættelse af de mindre Thomissøn-udgaver,
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duodezudgaveme. Nu gaar han altsaa et skridt
videre og udgiver en fuldkommen salmebog, hvor
med han endnu engang hædrer Hans Thomissøn
ved at datere sin fortale paa en hundredaarsdag:
»Dabam Hafniæ Pintze-Aften/ 1661: Paa hvil
cken dag 1561. Sal. Mester Hans Thomæsøn bleff
kaldet til Sogneprest til vor Frue Kircke her i
Kiøbenhaffn/ som er nu 100 Aar siden. Valete,
E.A.T.
Christian Cassube
Boghandler.
E.A.T. betyder vel »Eder Alles Tjener«. Vi læg
ger mærke til, at han hedder Cassube og ikke Cas
suben, som man ofte har sagt, men »n« kommer
med, naar en tysker nævner sit navn i akkusativ
eller genitiv.
Efter fortalen følger en kalender, som er særde
les interessant, idet den fortsætter med at notere
historiske begivenheder efter Hans Thomissøns
tid. F.eks. i april følgende nye notater ved dato
erne:
4: Fridericus den 2. døde 1588.
8: Frøicken Augusta fød paa Coldinghus/
1580.
12: Føddis Hertug Christian den 4. 1577 paa
Frederichsborg.
22: Er Hertug Vlrich til Meckelborg fød/ 1528.
Efter kalenderen kommer maanedsvers med til
føjelse af gamle lægers raad.
Derefter et vigtigt register, som Cassube allere
de nævner paa titelbladet, nemlig over salmer til
alle søndage og helligdage. Det skal erstatte den
ordning af salmerne efter kirkeaaret, som Moltke
har gennemført og som mange andre haandbøger
og salmebøger nu har efterlignet. Cassube holder
nemlig fast ved Ordningen hos Hans Thomissøn.
I forbindelse med dette register er der ogsaa re
gister over, hvad der synges morgen og eftermid
dag i Frue kirke i København og i Trondhjems
kirke. Det ser altsammen omhyggeligt ud.
Tilsidst kommer Heldvads »En smuck Ihukom
melse om Menniskens Alder«.
Saa begynder salmebogen pag. 1-819. Den føl
ger Hans Thomissøns opstilling og inddeling saa
nogenlunde pag. 1-328 med de rette kolumnetitler
over afsnittene. Men derefter ser det ud til, at al
orden gaar i stykker for redaktøren. Det ser ud
til, at kongers og fyrsters symbolsalmer skal fort
sætte, og det gør de ogsaa til pag.335, men der
kommer senere langt flere af samme slags pag.
519-540. Og bortset fra disse to afsnit, som hed
der »Kongernes Vjser oc Symbola« eller »Første
lige Personers Vjser oc Symbola« er der som ko
lumnetitel brugt »Christelige Psalmer« over alle
siderne fra 342-783. Og man kan ikke se nogen
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orden og nødes til at gætte paa, at Cassube har
fundet dem saaledes, et par stykker med samme
begyndelsesbogstav fra det ene register og nogle
fra et andet i de 9 salmebøger, hvorfra han har
samlet.
Cassubes fuldkomne salmebog 1661 slutter lige
som Moltkes med et Appendix Libri Psalmorum.
Men det er ikke det samme som Moltkes. »Her
effter følger nu nogle sær Aandelige Vjser oc Da
vids Psalmer til hver Dag udi Vgen at siunge
baade om Morgenen, Middagen oc Afftenen.« De
fylder pag.784-819. De er inddelt i Morgensignelser og Afftensignelser til hver dag i en uge, men
om middagen kan man tilsyneladende tage frit af
den ene eller den anden slags. Der er i alminde
lighed en morgensalme og en aftensalme, men el
lers flest Davidspsalmer.
Bogen slutter med »Amen« og saa et alfabetisk
register uden paginering og en Bønnebog med
særligt titelblad 1661 og ny paginering 1-60.
Bogens format er ligesom M-C 1654 kun 12 cm
høj, 6,5 cm bred. Stilen er lidt større og bogen
lidt tykkere.
Efter dette gennemsyn af Cassubes fuldkomne
salmebog 1661 vender vi tilbage til spørgsmaalet:
Hvorfor valgte han at fortsætte Moltkes salmebog
i stedet for at videreføre sin egen, hvis kongstanke
var den at lægge Hans Thomissøns salmebog til
grund. Medvirkende var dels at Hans Thomissøns
autoritet efter 100 aars forløb ikke var den samme
som tidligere, dels at Hans Thomissøn nok havde
givet de store højtider en god dækning, men han
havde ikke fyldt resten af kirkeaaret ud med sal
mesang. Det sidste havde Moltke gjort fra 1636.
Men ikke nok med det. Han havde for hver ud
gave af den fuldkomne salmebog indordnet den
lille portion af nye salmer i systemet, som man
ser det ved sammenligning af M-C 1654 og 1664.
Han putter straks 6 nye morgensalmer og 4 nye
aftensalmer og 3 begravelsessalmer ind paa plads
i systemet. Da Cassube derimod har udfyldt 328
sider med en ordning som Th, har han tilbage
omtrent 500 sider med uordnet stof. Det havde
han ikke kunnet klare. Saa stor systematisk energi
havde han ikke kunnet præstere.
Han havde i 1661 opnaaet det maal at samle
en salmebog, der var større end M-C 1654, men
den var nu overtrumfet af M-C 1664, takket være
de 60 salmer, som var hentet hos Cassube.
Om Cassube har haft det i tankerne, at Molt
kes bog var mere anset end hans egen, skal jeg
ikke afgøre, men det er ikke utænkeligt. Moltke
var den store gamle mand og Cassube endnu for
holdsvis ny.
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Men Cassube valgte klogt. Moltkes salmebog
var i orden. Næppe nok det sidste Appendix, men
nogenlunde! Her satte Cassube et punktum. Alt
det, der stod foran dette punktum, skulde aldrig
mere røres. Der skulde ikke fyldes rubrikker ud,
som man ikke magtede. Der skulde kun føjes til,
naar der kom noget nyt.
Ad-C 1666
Da Moltkes store boghandel var ophævet, over
tog Cassube den fuldkomne salmebog og fortsatte
med en ny udgave 1666:
»En ny fuldkommen dansk Psalme-Bog hvorudi
findes 678 aandelige Psalmer. Mester Hans Tho
mæsøns. Sampt og alle andre danske Aandelige
Psalmer oc lofsange, af D: Martini Lutheri og ad
skillige andre gudfrygtig fornemme lærdes, saavel
ædle som uædle danske Mænds skrifter og bøger
colligerede & sammensamlede, og med Fliid til
hver Søn- og hellige dage det gandske aar igien
nem item paa bededagene oc til Bedestundene,
udi Kirker oc Skoler, i Husene og paa Reysen
efter den vijs oc skick som udi begge Rigerne
Danmark og Norge holdes, ere forordnede. Med
tvende Nødvendige Register oc Her hos en liden,
dog meget nyttig Bønne-Bog. Nu paa ny collige
ret og formeeret og anden gang til trycken, be
kostet... med Kongl: May: naadigste Privilegio
paa 12 aar af Christian Cassuben. Boghandler oc
findis hos hannem, hans Arfvinger oc fuldmæg
tige til kiøbs, udi Danmark oc Norge.«
Baade titelbladet, dedikationen og fortalen
mangler og er blevet erstattet med en haandskrevet, som maaske har gjort stavemaaden noget ure
gelmæssig.
Cassube siger i fortalen, at han ikke selv har
skrevet salmebogen, »Men allene af 10 andre dan
ske bøger oc af M: Hans Thomæsøns psalmebog,
som hidindtil brugtis oc endnu i alle Kircker næst
gradualen brugis, colligeret oc tilsammensanket
som aldrig tilforn saa complet samled, og udi en
Bog og skickelig form trykt Hafer været...«. Men
fortalen slutter, som den bør, og er dateret »Haf
niæ, Pintze aften 1666 paa hvilcken dag 1561
Sal: M: Hans Thomæsøn blef kaldet til Sogne
præst her til vor Frue Kirke her i Kiøbenhafn,
som nu er 105 aar siden ...
Christian Cassuben, Boghandler.«
Indholdet af bogen følger nøje den foregaaende
udgave M-C 1664 til side 842, og heri sker der
som nævnt ikke mere nogen forandring. Men s.
843 begynder et »Appendix Secunda & Nova«
efterfulgt af et register paa de salmer, som findes
deri og nærmere omtales:
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Først Trundhiembs Chor-Sang om Eftermid
dagen.
2. Her Peder Krabbis Pastoris oc Præpositi offver Normør udi Norrig/ Jule-Sang/ for smaa Bøm
at forlyste sig med i den Hellige Juletjd: Hvilcken
oc tilforn haffver Stillet [digtet] en anden JuleSang/ som kaldis: Lader eder Undervjse hver oc
een/ ec. Som findis supra pag.740. Dog under
Nyt-Aars Sang Tituleret, hvilcket aff Correctore
er forseet. Item oc En Morgen-Sang effter Bøn
nen/ kaldis: O Herre i denne Morgenstund/ Jeg
prjser dig aff Hiertens Grund/ ec. pag.409.
Noch Tretten andre Gudelige Sange som ere
uddragne aff Salig Velbiurdig Holger Rosenkrantzis Bog. Som kaldis: Hør Danske Mand.
Her er altsaa 15 nye salmer, eller rettere sagt,
salmer som først nu kommer Cassube i hænde.
Der er tale om 2.udgave af »Hør danske Mand«,
saa den er dog nu 23 aar gammel.
Vi ser tillige her det første eksempel paa, hvor
ledes Cassube samler sine tillæg. Her har han en
ny bog, hvoraf han tager 13 paa stribe. Derved
kommer der i de følgende tillæg ofte større eller
mindre grupper af samme forfatter.
Med de nye 15 er der kommet til at staa 678
paa titelbladet.
Efter det nye appendix følger en række registre.
Register offver Psalmerne som findis i denne
Appendice, pag.865.
Her effter følger det General Register offver
alle Psalmeme som findis i denne Ny Complete
Psalmebog.
Et Rigtigt Uniformitets Register paa de Psal
mer oc Sange/ som paa alle Søndage oc hellige
Dage i Kirckeme udi Danmarck oc Norrig kand
siungis/ oc med Evangelierne offvereens kommer.
Følger nu de Psalmer som udi Kiøbenhaffn
hver Morgen klocken 7 oc efter Middag klocken
3 udi vor Frue Kircke til Chor-Sang siungis.
Udi Trundhiems Kircker i Norrig siungis til
Mandags Morgen-Bøn oc Chorsang.
Tacksigelse-Festens Bønner oc Lectier som Aarligen dend 11.Februarii høytideligen holdis/ for
Kiøbenhaffns Byes naadige befrielse i Stormen
1659. samme Maanets Dag.
Saaledes forøget og forsynet med registre, men
med et nyt navn paa titelbladet gik Moltkes fuld
komne salmebog atter ud i Danmark og Norge.
Saaledes forblev den ogsaa, naar senere tillæg
kom til. Der skete heri kun den ændring, at det
nye tillæg kun hed »Appendix Secunda«, og det
indledende stykke salmehistorie om Peder Krabbe
blev forkortet. Det standser i 1675 med ordet
»Juletjd«, saa henvisningen til Krabbes to andre
salmer udelades.
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M-C 1675
Paa Institut for Dansk Kirkehistorie findes et
eksemplar af denne udgave, hvor titelbladet og
begyndelsen af fortalen mangler. Man kan derfor
ikke se til hvem de gode ønsker i dedikationen er
stilet, men fortalen slutter med den sædvanlige
datering: Dabam Hafniæ Pintze-Aften 1675. Paa
hvilcken Dag 1561 Sal.M.Hans Thomæsøn bleff
kaldet til Sogne-Præst til vor Frue Kircke her i
Kiøbenhaffn; Som er nu 114 Aar siden.
Dette ønskis i all Ydmyghed Eders Høye Excellentz
Aff allerydmygeste Tienere
Christian Cassuben/ Boghandler.
Det er maaske ingen tilfældighed, at dedikatio
nen mangler, for Excellentzen var Griffenfeld,
som faldt kort efter, og udgaven blev forsynet
med et nyt titelblad, og fortalen er nu stilet til
Vldrick Friedrick Gyldenløw.
»En Ny Fuldkommen Dansk Psalme-Bog/ Hvor
udi findis 678. Aandelige Psalmer/ Mester Hans
Thomæsøns/ Sampt oc alle andre Danske Aande
lige Psalmer oc Loffsange/ aff D. Martini Luthe
ri/ oc adskillige andre Gudfryctige fornemme
Lærdes/ saa vel Ædele som Uædelige Danske
Mænds Skriffter oc Bøger Colligerede oc sammensamlede/oc med Fljd til hver Søn- oc Hellige
Dage det gandske Aar igiennem: Item/ paa Bede
dagene oc til Bedestundene/ oc med de 5 Cate
chismi Parter offvereens komme: Udi Kircker oc
Skoler/ i Huusene oc paa Reysen/ effter den Vjs
oc Skick/ som udi begge Rigerne Dannemarck oc
Norge holdis/ ere forordnede. Med tvende Nød
vendige Register/ Oc Her hos en liden oc dog
meget nyttig Bønne-Bog. Nu paa Ny colligeret oc
formeeret/ oc anden Gang til Trycken bekostet
Med Kongl. May. Naadigste Privilegio paa 15.
Aar/ Aff Christian Cassuben Boghandler/ Oc fin
dis hos hannem/ hans Arffvinger oc Fuldmæctige
tilkiøbs/ udi Dannemarck oc Norrig.«
Som sædvanlig siger Cassube, at han ingenlun
de selv har skrevet bogen »Men allene aff 12 an
dre Danske Bøger/ oc aff M. Hans Thomæsøns«,
samlet den sammen, og den er »aldrig tilforn saa
Complet samled/ oc udi en Bog oc skickelig Form
tryckt hafver været før/ nu/ den til 678 Psalmer
oc aandelige Lofsange er formeeret sampt med en
Appendice Nova forbedret...«
Hvad der staar paa titelbladet er lidt forvir
rende. Her staar »anden gang til Trycken beko
stet«. Det stod der ogsaa i M-C 1666. Severinsen
mener, at Cassube i 1666 har tænkt paa, at han
i 1661 første gang havde udsendt en fuldkommen
salmebog, mens han nu i 1675 tænker paa, at det
er anden gang, han udsender Moltkes salmebog.
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Men der staar baade 1666 og her, at bogen inde
holder 678 salmer. I sidste del af fortalen nævner
Cassube dog, at han her har tilføjet et nyt Appen
dix, og det er i hvert fald ikke talt med. Beror
uoverensstemmelserne kun paa sjusk?
Det maa tillige bemærkes, at baade stilen og
siderne er større i 1675 °S de følgende udgaver.
I 1654 er kolumnen 10,2 gange 5,2 cm, mens den
i 1675 ff. er 11,4 og 6,3 cm. Det faar betydning,
naar vi siden skal sammenligne, hvor visse salmer
eller visse afsnit findes i de forskellige udgaver.
»Appendix Tertia & Nova. Udi denne Appen
dice indeholdis de latine Sange som paa de Trende Fester oc Høytider Aarlig siungis; Sampt nogle
andre smucke Aandelige Sange/ aff andre Dan
ske Bøger oc aff Lauritz Sommers Bog/ Vita Christiani, uddragen.«
Først kommer 6 latinske sange og henvisninger
til 3 andre, som findes tidligere i bogen. Derefter
13 numre af blandet indhold. To af dem har den
mærkelige forfatterangivelse, at de er »dictede
aff HErrens Gaffve«. Rynning mener, at de frem
hævede bogstaver kan hentyde til Henrik Gerner.
Det mærkeligste er en lang alfabetsalme med
overskriften: »Alle Aarsens 75. Evangelia/ nu nyligen udsette paa tvende A/B/C/ et Evangelium
paa hver Bogstaff/ korteligen/ efter Alterbogen/
saare nyttelig for Ungdommen/ec. Aff Jens Poffvelsøn Malmøe. Siungis alle 75 som disse effterfølgende Psalmer:
Loffver Gud I fromme Christne/ etc.
Jeg vil mig Herren loffve/ etc.
Vaager op i Christne alle/ etc.«
»Alt om den Himmelske Konge« begynder serien,
hvoraf de første 25 vers begynder med bogstaver
ne A til 0, hvorefter de næste 4 vers danner
akrostikon AMEN. Dermed har man gennemsunget evangelierne fra Advent til Paaske. Saa kom
mer næste omgang fra A til 0, men nogle af bog
staverne bruges flere gange, saa man faar 34 vers
til og med evangeliet til Mikkelsdag. Saa er der
II evangelier til 27. søndag efter H. Trefoldigheds, og her danner de 11 begyndelsesbogstaver
akrostikon: MIT HOB ER GVD. Der bliver dog
kun 74 vers ud af det, men Cassube synes at regne
med 75.
I sidste gruppe følger 10 salmer, hvorfra de fle
ste, maaske alle, er hentet i Lauritz Sommers
»Vita Christiani«. Her lægger man særlig mærke
til Sommers oversættelse af »Dies Iræ«, »Tenck
min Siæl hvad du vil svare«, som har overskrif
ten: Den yderste Doms Betractelse, se 1,5.130.
Naar man regner hvert vers i den lange alfabet
salme for een salme, er der 103 salmer i dette ap
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pendix. Endnu 1677 staar der paa titelbladet 678
salmer, og først i udgaven 1681 tæller han Appen
dix Tertia med og runder det flot af til 800 sal
mer, men der er kun 781.
Registrene er de samme som i 1666, men der
er sket den praktiske ændring, at det alfabetiske
register er anbragt sidst.
M-C 1677.
Titelbladet lyder som i 1675 °g skal ikke gen
tages. Der noteres 678 salmer; bogen er stadig
»anden gang til Trycken bekostet«, men privilegiet
er ikke paa 15, men kun paa 12 aar. Udgaven er
dediceret til Otto Povist, som ogsaa er Excellentz,
og de gode ønsker overbringes ham af hans aller
ydmygeste tjener Christian Cassuben. I fortalen
stadig, at bogen er »formeret« til 678 salmer
»sampt med en Appendice Nova forbedret«. For
talen er dateret til Pintze-Aften 1677, og da var
det 116 aar siden Hans Thomissøn blev indsat.
Ellers ingen ændringer.
M-C 1681.
»En Ny Fuldkommen Dansk Psalme-Bog/ hvor
udi findis 678. Aandelige Psalmer/ Oc nu af an
dre Bøger formeeret til 800. Sange ...«
Det har altsaa varet længe, inden Appendix
Tertia fra bogens slutning er naaet frem til titel
bladet, og man har maaske først bemærket det i
sidste øjeblik, siden man ikke har haft tid til at
tælle salmerne ordentlig op, men runder det sam
lede antal op til 800, skønt der kun er 103 salmer
i Appendix Tertia, forudsat at det arvede tal 678
er rigtigt.
Ellers er fortalen ganske som i 1675 med tre
undtagelser: »Danske Mænds Skrifter oc Trøckte
Bøger.« Samt: »oc tredie Gang til Trycken be
kostet.« Endelig: »Naadigste Privilegio« etc. uden,
at noget aaremaal for privilegiet er nævnt.
Bogen er denne gang tilegnet en lang række af
de højeste embedsmænd: Vice-Canceller ... Hr
Holger Vind til Harested-Gaard, Cancellie-Raad
... Didrich Schult til Findstrupgaard og Helle
strup, Justitz Raad/ oc Assessor i Høy este Ret
Rasmus Vinding, Kong. M. Cammer Secreterer,
saa oc Assessor... Mathias Moth, Kongl. M.
Cammer Sekreterer Gaspar Schøller til Lellinge
oc Spanager-Gaarde, Kongelig. Majestæts Cam
mer Secreterer Bolle Luxdorph til Søerup-Gaard,
Assessor i cancellie Collegio Friderich Mechelnburg, Assessores Pofvel Nielsen til Brorup-Gaard,
Assessor i Kongl. Majestæts Høyeste Ret Peter
Hiort til Bunderup og Kongelige Majestæts Cammer-Raad oc Ober-Zahlmester Peter Brandt.
Til hele denne fine forsamling er bogen stilet i
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fortalen og dateret: Dabam Hafniæ Pintze-Aften
1681. Paa hvilcken Dag 1561. Sal. M. Hans Tho
mæsøn bleff kaldet til Sognepræst til vor Frue
Kircke her i Kiøbenhaffn; Som er nu 120. Aar
siden.
af Deris samptligis ydmyge Tienere.
Christian Cassube.
Men nu kommer der noget, som man bør være
opmærksom paa. Gang paa gang sker det, at
salmehistorikere siger om en eller anden salme,
at den findes i Cassubes fuldkomne salmebog
1681. Da dette havde gentaget sig flere gange, og
jeg havde opdaget, at den paagældende salme
fandtes i Appendix Qvarta, bad jeg paa Det kgl.
Bibliotek om tilladelse til at se alle deres eksem
plarer af M-C 1681, men der var ikke noget Ap
pendix Qvarta i dem, og de paagældende salmer
fandtes ikke i registrene. Jeg spurgte den med
følgende bibliotekar: Har De ikke flere? Saa gik
vi til Hjelmstjemes afdeling, hvor der endnu var
et eksemplar af »den fuldkomne« fra 1681; det
stod der i hvert fald paa titelbladet. Da jeg nær
mere undersøgte dette eksemplar, der i hvert fald
havde Appendix Qvarta indenfor samme bind,
fandt jeg deri to sedler fra vore fineste salmefor
skere, P. Severinsen i Danmark og Solveig Tunold
i Norge, som hver for sig erklærede, at her var
noget galt. Severinsen mente, at et andet titel
blad var klæbet ovenpaa det oprindelige. Det var
dette eksemplar, som Brandt og Helweg havde
brugt, og derfra stammede fejlene.
Men saa enkelt er det dog ikke. Under arbej
det med Dansk Salmeregistrant fandt jeg til min
store overraskelse to eksemplarer af M-C 1681, i
hvert fald med dette titelblad og med Appendix
Qvarta. Det ene eksemplar havde foran tillige et
udateret titelblad, hvorpaa der stod, at bogen
indeholdt 1000 salmer. Sagen var altsaa mere ind
viklet end som saa.
Vi samlede eksemplarer af alle M-C udgaver
og saa mange medarbejdere ved Salmeregistran
ten, at hver kunde sidde med sin udgave, enten
1654, 1664, 1666, 1675, i677> i68i> >684 samt en
udgave, der er yngre end 1684, men udateret, alt
saa kaldet i685(?). Vi skiftedes til at læse op,
og alle fulgte med i sit tildelte eksemplar, og saa
ledes kontrollerede eksemplarernes overensstem
melse eller forskelle i overskrifterne eller salmer
nes begyndelseslinjer eller bibelhenvisninger, side
tal osv. Der skal senere anføres nogle resultater af
denne kontrollæsning. Men foreløbig kan man
fastslaa, at der ikke i noget oprindeligt eksemplar
af M-C 1681 findes noget Appendix Qvarta. Det
te begynder først i 1684, og det fuldendes i den
udaterede udgave 1685? og derefter burde der
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være et nyt titelblad foran det oprindelige, men
man har manipuleret med at sammensætte appen
dix qvarta med eksemplarer fra 1681 og med ind
bindingen, og man har ligesom ved titelbladene
glemt at føre visse ting a jour, f. eks. det med
»1000« salmer altid udateret.
Vi slaar foreløbig fast: M-C 1675, 1677 og 1681
er ens og slutter med Appendix Tertia før regi
strene.
M-C 1684.
Der findes saa vidt vides kun et eksemplar af
de fuldkomne M-C salmebøger fra 1684, nemlig
paa Karen Brahes bibliotek, og det er meget vig
tigt for vor undersøgelse. Titelbladet er i forhold
til de foregaaende betydeligt ændret. Det lyder:
»En Ny Danske oc Norske Fuldkommen Psal
me-Bog/ Hvorudi findis 896. Psalmer oc Sange/
Hvilcke med største fljd ere samlede aff Mester
Hans Thomesøns/ samt alle andre fornemste gam
le/ oc beste Nye/ trycke Danske Aandelige Psalme-Bøger.
Nu i saadan Orden oc Skick/ til hver Mands
Nytte oc Andact indrettet/ oc saa fuldkommen
udstædt/ som icke nogen Tid tilforn udi disse
Konge-Riger været haffver. med 3. nyttige Re
gister.
Desligeste herhos en meget nyttig Bønne-Bog/
For alle Stænder oc Stater/ oc paa alle Tider bru
gelig/ saa vel til Lands som til Vands.
Nu paa ny colligeret oc formeeret/ oc Tredie
gang til Trycken bekostet Med Kongl. Majest.
naadigste Privilegio Aff Christian Cassube/ Oc
findis hos hannem/ hans Arffvinger oc Fuldmectige til kiøbs udi Danmarck oc Norge. Kiøben
haffn/ Aar 1684.«
Det er dediceret til Estats, Justits, Cammer oc
Commercie-Raad Michael Wibe, Vice-Præsident
i Cancellie-Collegio, oc Justitiario i Høyeste Rætt.
Indholdet er identisk med M-C i68t indtil pag.
964. Derefter følger pag. 965:
»Appendix Qvarta, Eller Ny Anhang Paa ad
skillige Aandelige Sange/ hvormed denne Psalme
bog er bleffven forbedred. Sammensamlet af an
dre Tryckte Bøger.«
Den nye titel paa denne udgave af salmebogen
har altsaa en ny og meget mere praktisk form, og
man kan mærke paa flere ting i det nye appen
dix, at der er kommet mere system i tingene og
mere fart over foretagendet. Man har ogsaa gra
vet salmesamlinger frem, som tillæggene kunde
have øst af for mange, aar siden. Den nye haand,
som nu er kommet til roret, maa søges blandt de
arvinger, som nævnes paa titelbladet.
Side 1131 i det nye Appendix er der en mær
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kelig trykfejl, idet hele siden har været fyldt af et
stykke af Kingos salme »Sorrig og Glæde de van
dre til hobe«, som man samtidig maa have haft
i trykken. Og derefter har man overklæbet hele
siden med et stik, som forestiller de dødes opstan
delse. Side 1111-30 mangler, men indholdet ken
des fra den følgende udgave.
Som der staar i titlen er dette appendix sam
mensat af trykte bøger, og man kunde have sagt
adskillige trykte bøger. Salmerne er ligesom tid
ligere anbragt i grupper. Ind imellem disse grup
per har man anbragt salmer, som man har hentet
i Daniel Paullis fuldkomne salmebog 1680. Her
er grupper af Peder Møllers og Fr. Brandts. Der
er paa stribe 27 af Jens Pedersens, der er en grup
pe paa 10 af Johan Brunsmands og spredt er der
flere af hans salmer senere. Der er fire af Erik
Pontoppidans (den ældre). Der er den ejendom
melige om »En Christens Seyerverck«, som be
gynder »I Verden her saa mangen gang«. Der er
en Morgen-Andact og en Aften-Andact af Lau
rentius. Der er flere mindre grupper af Dorte
Engelbretsdatters og af Urbimontanus, og der
sluttes af med to af Romdorphs, »Et barn er født
i Jødeland« og »Min siæl i Gud nu fryder sig«,
der kunde have været optaget allerede hos Molt
ke. Mange af disse salmer og forfattere vil man
finde dels i biografierne bd. VI-VII, dels særligt
omtalt her tidligere eller senere.
Samlingen slutter pag. 1132 med underskriften:
»Er saa hermed denne Edition endet/ som in
deholder 896. Sange.«
Dette er meget vigtigt for forstaaelsen af hele
udviklingen. For det første er denne udgave fra
1684 bevis for, at det er en fejltagelse at tro, at
Appendix Qvarta fra begyndelsen har været op
taget i 1681, og da Appendix Qvarta ellers altid
slutter pag. 1276, ser man nu, at dette fjerde til
læg er udkommet i to dele med nogen tids mel
lemrum. Som det forekommer her i 1684 har man
ikke tænkt, at det skulde fortsættes. Paa de føl
gende sider 1133-1138 findes da ogsaa »Register
offver de Psalmer oc Sange/ som i denne Appen
dice Qvarta eller Ny Anhang findis.«
Derefter følger Uniformitets registret, korsan
gen i København og i Trondhjem og endelig pag.
1165-1188 et alfabetisk register, undtaget salmer
ne til App. IV.
M-C 1685 (?)
Vi ved ikke, hvomaar denne sidste og af
sluttende udgave af de sammenhængende MoltkeCassubes fuldkomne salmebøger er udkommet,
men blot at den er senere end 1684. Samtidig ser
det ud til, at den ikke er kommet ret meget se8
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nere, hvorfor vi kalder den 1685 med et til tallet
hørende spørgsmaalstegn. Den har to titelblade,
eller skulde have det, men det første mangler un
dertiden. Vi kender flere eksemplarer, som kan
sammenlignes.
Det første titelblad:
»En Ny Danske oc Norske Fuldkommen
Psalme-Bog/ Hvori udi findis Et Tusinde Psal
mer oc Sange/ Hvilcke med største Flijd ere
samlede af Mester Hans Thomesøns/ samt alle
andre fornemste gamle/ oc beste Nye / tryckte
Danske Aandelige Psalmebøger.
Nu i saadan Orden oc Skick/ til hver Mands
Nytte oc Andact indrettet/ oc saa fuldkommen
udstædt/ som icke nogen Tjd tilforn udi disse
Konge-Riger været hafver.
Paa ny igjen colligeret oc formeeret/ oc Tredie
gang til Trycken bekostet Med K. Majsts. naadig
ste Privilegio Af Christian Cassube/ Oc findis hos
hannem til Kiøbs udi Danmarck oc Norge.«
Dette titelblad er ikke dateret, naar det findes.
Det næste titelblad lyder:
»En Ny Fuldkommen Dansk Psalmebog. Hvor
udi findis 678 Aandelige Psalmer/ Oc nu af an
dre Bøger formeeret til 800 Sange. Mester Hans
Thomæsøns/ Sampt oc alle andre Danske Aande
lige Psalmer oc Loffsange/ af D. Martini Lutheri/
oc adskillige andre Gudfryctige fornemme Lær
des/ saa vel Ædelige som Uædelige Danske
Mænds Skrifter oc Tryckte Bøger colligerede oc
sammen samlede/ oc med Fljd til hver Søn- oc
Hellige Dage det gandske Aar igiennem: Item/
paa Bededagene oc til Bedestundene/ oc med de
5. Catechismi Parter offvereens komme: Udi
Kircker oc Skoler/ i Huusene oc paa Reysen/
effter den Vjs oc Skick/ som udi begge Rigerne
Dannemarck oc Norge holdis/ ere forordnede.
Med tvende Nødvendige Register/ oc Her hos
en liden oc dog meget nyttig Bønne-Bog. Nu paa
Ny colligeret oc formeeret/ oc tredie Gang til
Trycken bekostet. Med Kongl. Mayest. Naadig
ste Privilegio. Aff Christian Cassube Boghandler/
Oc findis hos hannem/ Hans Arfvinger oc Fuld
mæctige til Kiøbs/ Udi Dannemarck oc Norrig.«
Bogen er tilegnet Hans Kongelige Høyhed/ Den
Durchlauchtigste/ Stormæctigste Høybaarne Før
ste oc Herre/ Herr FRIDERICH/ ArffvePrintz til Danmarck oc Norge/ de Wenders oc
Gotters/ Hertug udi Slessvig/ Holsten .. .
I fortalen skriver Cassube som sædvanligt, at
han ikke selv har skrevet bogen, »Men allene aff
14. andre Danske Bøger/ oc aff M. Hans Tho
mæsøns Psalmebog/ som hid indtil brugtis/ oc
endnu i alle Kircker næst Gradualen brugis/ col-

114

ligeret oc tilsammensancket/ som aldrig tilforn
saa komplet samled/ oc udi en Bog oc skickkelig
Form tryckt haffver været før/ nu/ den til 800.
Psalmer oc aandelige Loffsange er formeeret/
Sampt med en Appendice Quarta & Nova for
bedret«.
Fortalen er dateret: »Hafniæ Pintze-Afften
1681. Paa hvilcken Dag 1561. Sal. M. Hans Tho
mæsøn blef kaldet til Sognepræst til vor Frue
Kircke her i Kiøbenhaffn; som er nu 120 Aar
siden.«
Man har altsaa faaet tilføjet Appendix Qvarta,
men desværre ikke faaet rettet det sidste aarstal.
Bogen er identisk med M-C 1684 indtil pag.
1132, hvor appendix qvarta sluttede. Her har man
slettet bemærkningen om, at editionen slutter og
angivelsen af salmeantallet, og efter den sidst
anførte salme fortsætter den næste uden videre.
Her er igen mange salmer, som man har taget
fra Daniel Paullis Siungende Guds-Fryct 1680,
salmer af Erik Pontoppidan, Sehested, Jens Pe
dersen, Brunsmand, Svegning, Søren Povlsen
(Judichær) og Merns oversættelser af Dillhers.
Der er ogsaa gentagelser af salmer, som allerede
har været optaget i bogen tidligere.
Paa et enkelt omraade kan man dog stadig se,
hvor den første del af appendix qvarta slutter og
den nye del begynder. Der bliver nemlig anbragt
kolumneoverskrifter i den sidste del. Ogsaa der
ved kan man mærke nye kræfter i redaktionen.
Overskrifterne lyder: Offver Catechismum, Om
Christi Mandoms Annammelse, Paa nyt Aars
Dag, Paa Fastelaffns Søndag, Om Christi Pine
oc Død, Offver Catechismum, Om et Christeligt
Leffnet, Om Kaarsset oc imod Fristelser, Daglige
Psalmer, Om Christi Pine oc Død, Om Christi
Opstandelse, Paa St. Mickels Dag, Bede-Psalmer,
Tacke-Psalmer, Ofver Catechismum, Sange for
de Reysende, Om Kaarsset oc imod Fristelser,
Om Døden oc Begrafvelse, Om Opstandelsen oc
Dommedag.
Gentagelsen af nogle af overskrifterne røber,
at der er gjort flere smaa forsøg paa en systema
tisk ordning, som man dog ikke har kunnet gen
nemføre, og tilsidst har man helt opgivet det, idet
pag. 1264-1276 har samme overskrift: Aandelige
Psalmer.
Under salmerne pag. 1276 staar nederst:
»Oc er hermed denne Edition slutted/ som
indeholder 1007. Sange.«
Et eksemplar, som mangler det første titelblad,
har det alfabetiske register efter Appendix Ter
tia. Derefter følger Appendix Qvarta og særligt
register dertil.
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Et andet eksemplar har det fjerde tillæg lige
efter det tredje og saa et alfabetisk register over
det hele. I det hele taget har man kunnet mani
pulere med de forskellige dele af bogen, for
binde nye ting med ældre, ikke blot ved trykning,
men ogsaa ved indbinding. Det har givet anled
ning til misforstaaelser, som her skulde være op
klarede.
Oversigt over udgaverne.
1654. Moltkes titelblad: Trykt 4. gang. Salme
antallet er ikke nævnt (men optalt efter
registret til 570). Appendix libri Psalmo
rum s. 717-752.
1664. Moltkes titelblad: Trykt »atskillige« gan
ge. 663 salmer. 14 nye indskudt. Appen
dix libri Psalmorum meget forøget med
salmer fra Cassube, s. 731-842.
1664. Cassubes titelblad: 678 salmer. Trykt 2.
gang (i forhold til Cassube 1661). Ap
pendix libri Psalmorum uændret. Appen
dix secunda tilføjet s. 843-864. Disse til
læg I og II siden uændrede.
1675. Cassubes titelblad: Trykt 2. gang (med
tanken paa, at bogen dog er en fortsæt
telse af Moltkes). 678 salmer (idet man
har glemt at medtælle Appendix III).
Tilføjet »Appendix Tertia & Nova« s.
901-964.
1677. Uændret som 1675.
1681. Cassubes titelblad. Trykt 3. gang. 678 sal
mer og nu formeret til 800 (idet appen
dix III er talt med). I realiteten uændret
som 1675 og 1677. Appendix III s. 9019641684. Cassubes arvingers titelblad: 896 salmer,
Trykt 3. gang. Appendix I-II-III uæn
drede. Tilføjet »Appendix Qvarta eller Ny
Anhang« s. 965-1132. »Er saa hermed
denne Edition endet, som indeholder 896
Sange.«
1685? Cassubes arvingers titelblad. Udateret.
1000 salmer. Trykt 3. gang.
Derefter titelblad som 1681: 800 salmer.
Appendix I-II-III uændrede. Appendix
Qvarta s. 965-1132 er uden bemærkninger
eller afsnit fortsat til s. 1276. »Oc er her
med denne Edition slutted/ som indehol
der 1007 Sange.«
Da titelbladenes trykkeangivelser maaske er
upaalidelige, fordi man har glemt at ændre dem,
og i hvert fald er vanskelige at finde ud af, fordi
de skifter udgangspunkt, vil vi anføre et andet
sted, hvor trykkeangivelserne er nævnt, nemlig
hvor Moltkes »Appendix libri Psalmorum« be
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gynder. Her er udgangspunktet altsaa Moltkes
originaludgave 1640.
Appendix libri Psalmorum begynder:
M-C 1654 side 717, fierde gang udi Trycken forferdiget
- 1664 - 731, femte
- - 1666 - 731, femte
- - 1675 - 760, siette
- 1677 - 760, siette
- - 1681 - 760, syvende - 1684 - 760, siette
- 1685? - 760, syvende Bemærkninger til dette skema: 1664 er indskudt
nye salmer forud for Appendix, derfor er side
tallet steget til 731. Da teksten forud ikke mere
ændres, og da Cassube i 1666 bruger Moltkes
tryk undtagen i det senere Appendix Secunda, er
sidetallet uforandret 731. I 1675 trykker Cassube
med større typer og større sider, hvorved Appen
dix libri Psalmorum kommer til at begynde s.
760, hvor det bliver staaende, da der ikke sker
forandringer i den forudgaaende tekst. Det lyder
sandsynligt, at 1677 ogsaa er trykt siette gang;
der er nok kun trykt et nyt titelblad. 1684 er og
saa trykt siette gang; det vil sige, at den første
halvdel af Appendix qvarta er blevet føjet til et
restoplag af siette tryk. Derefter har man optrykt
udgaven fra 1681, noteret at det var syvende gang,
tilføjet hele Appendix qvarta og trykt et nyt uda
teret titelblad med »1000 Psalmer«, som man har
sat forud for titelbladet med 1681. Man kan lo
gisk slutte, at der maa være udgaver fra 1681, som
er »siette« tryk, men de har ikke været for haan
den, da skemaet blev noteret.
Vi har gerne villet gennemgaa denne sammen
hængende række af Moltkes og Cassubes fuld
komne salmebøger, her betegnet som M-C 16541685?, uden afbrydelse, men derved er vi i kro
nologisk henseende kommet alt for langt frem. Vi
vender derfor tilbage til midten af aarhundredet,
og efter nogle faa ord om Cassube selv og hans
arvinger fortsætter vi med en omtale af nogle af
hans øvrige salmeudgivelser.

CHRISTIAN CASSUBE
Christian Cassube blev født i Melz i Mecklenburg, hvor hans fader Laurids Cassube, som leve
de ca. 1578-1638, var sognepræst. Vi ved ikke,
hvornaar Cassube kom til København, hvor han
fik boghandel i Nicolai kirke. Han blev 14. maj
1648 gift med Anna Ziemer, som ogsaa var tysk
født.
Allerede 1644 taler man om, at han havde
fuldmægtige i Norge, og han foretog selv forret
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ningsrejser til Norge, og fik 1660 og 1669 privi
legium paa at drive boghandel der. 1676 sendte
han en medarbejder til Bergen og Trondhjem
for at sælge bøger der og inddrive tilgodehaven
der.
Han blev tidligt en velhavende mand. 1660
kunde han laane regeringen penge mod pant i
jordegods. Paa den tid synes han kun at have ud
givet en enkelt salmebog 1656, som ikke er nok
til at forklare hans rigdom, og det ser ud, som
om han først derefter for alvor kastede sig ud i
arbejdet paa at udgive salmebøger og haandbøger.
Det største arbejde har han nok gjort med sin
fuldkomne salmebog 1661, hvori han lagde vægt
paa at efterfølge Hans Thomissøn, som han vir
kelig ærede, og i hans kalender, som indleder
salmebogen, deler han Hans Thomissøns inter
esse for den danske historie.
Man beskylder ham som nævnt for at »pløje
med Moltkes kalv«, men Moltke gjorde gengæld,
og i det hele taget synes boghandlerne dengang
at tage det let med den litterære ejendomsret.
Der er ogsaa noget, der tyder paa, at han slø
sede lidt med sine udgivelser, naar de først var
sat i gang.
Det noteres flere gange, at bøgerne kunde kø
bes hos Christian Cassube og hans arvinger og
fuldmægtige. Det sker allerede, før vi hører no
get om, at Cassube var i færd med at lægge op.
Den 18. dec. 1689 blev der »beskikket Kommissa
rier til at registrere Christian Cassubens Bo og
skifte med hans Døtre, da han er sindet at op
give sin Handel, som han i sin høje Alderdom
ej uden Skade kan fortsætte« (C. Nyrop: »Den
danske Boghandels Historie« I, s. 256). Han
havde altsaa flere døtre, og hvordan de skiftede
ved vi ikke, men der er en af dem, der har mere
end almindelig interesse.
Hun hed Dorothea. Hun blev 1671 gift med
Jørgen Gøde. Han var broder til Henrik Gøde,
som ved sit giftermaal med Morsings enke arve
de stillingen som 1. universitetsbogtrykker. Han
fik ogsaa privilegier paa udgivelse af aviser (ty
ske) og almanakker. Men paa grund af svaghed
overdrog han sine privilegier til sin broder Jør
gen, som havde været i hans tjeneste. Han be
holdt selv stillingen som universitetsbogtrykker til
sin død 1676.
Jørgen Gøde overtog det meste af sin broders
virksomhed 1670, og aaret efter giftede han sig
med Dorothea Cassube. Han arvede sin broder
1676, men døde selv samme aar, og Dorothea
arvede derved alle privilegierne og evnede at ud
nytte dem. Aaret efter giftede hun sig med Cor
fitz Luft, som ogsaa var bogtrykker, men døde

116
1680. 1682 giftede Dorothea sig med bogtrykker
Joh. Philip Bockenhoffer, som døde 1697, og
Dorothea, som arvede alle de opsamlede privi
legier, styrede hver gang hun var enke den store
forretning med megen dygtighed, til hun døde
1718. Hvor meget hun arvede efter sin fader,
ved vi ikke, men hvad hun arvede efter sine
mænd, gaar helt tilbage til Morsings privilegier.
Her er en mærkelig forskel mellem Moltkes og
Cassubes forretninger. Moltke og hans søn efter
lod sig to enker, som stredes saadan om arven, at
forretningen blev ophævet. Men Cassube havde
en datter, der arvede adskillige mænd og besty
rede den samlede arv med fast haand over 40 aar.
Nogle af Cassubes bøger:
En Ny Kircke Haandbog 1656/57
Noget af det mærkeligste ved denne haandbog,
som er dediceret til »Den Edele oc Velbiurdige
Mand Erick Krag til Bramming og Hans Velbiurdigheds Elskel: Velb: Frue Den Edele oc
Velbiurdige Frue Fru Wibecke Rosenkrantz . ..«,
er de indledende bemærkninger i dedikationen.
Cassube siger, at da det er lærde folks skik at
dedicerere deres bøger til højtstaaende personer
for derved at have beskyttere mod misundere og
bagtalere, saa vil ogsaa han dedicere denne bog
til Erick Krag.
Der er noget heri, som tyder paa. at Cassube
ikke er vant til denne situation, for man kan
næppe tro, at det er lidt ironisk eller endog spot
tende. Det vilde ikke være høfligt mod Krag. Nej,
Cassube er ikke vant til at regne sig blandt de
lærde, som udgiver bøger. Og flere andre ting ty
der ogsaa paa, at det er hans debut som forlæg
ger. Han har nok handlet med bøger og er vist
nok ved at blive velhavende, men samle og ud
give bøger er noget mere krævende.
Der er samlet 32 bøger i denne haandbog. Den
begynder med bibelske uddrag, skabelsen, Ruths
bog, Esthers bog m. v. side 1-44. Nyt titelblad:
Davids Psalmer, s. 45-265. Højsangen, Tobias,
Jesu Sirach, Susanne, Luthers lille Katekismus.
Alt dette med fortsat paginering 1-560.
Nyt titelblad, dateret 1657, Evangelia oc Col
lecter og Epistler, Lidelseshistorien, Litaniet for
klaret m. v. Pag. 1-227.
Nyt titelblad: En Ny Psalmebog. Pag. 1-319,
Aar 1656.
En liden Bønnebog, colligeret af Itinario eller
Rejsebogen og andre Bøger. Pag. 1-80.
Bogen udgør en smuk helhed, skønt den bestaar af forskellige dele, som ikke er trykt i sam
me rækkefølge og har forskellige titelblade.
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Salmebogen har følgende titel:
»En Ny Psalmebog/ Som indeholder alle Chri
stelige Kircke Psalmer og Loffsange. Ordentlig til
sammen sæt Aff M. Hans Thomissøn. Oc nu med
mange skøne brugelige Psalmer formeerit. Eff
ter den Vijss oc Skick som i Danmarck oc Norrig
holdis/ Med tuende Register/ Sambiet oc be
kostet af C. Cass. oc findis hos hannem tilkiøbs.
Prentet i Kiøbenhaffn aff Daniel Eichorn/ 1656.«
Salmebogens disposition svarer til de senere
duodezudgaver af Th., som tidligere er omtalt. Vi
finder altsaa for første gang her den interesse for
Hans Thomissøn, som fulgte ham livet igennem.
Vi bemærker ogsaa sammenstillingen af Dan
mark og Norge, som han tit husker. Det er mu
ligt, at han først har haft en livlig handelsvirk
somhed i Norge, før han i København begyndte
som forlægger.
Hans Thomissøn vilde vende sig i sin grav, om
han havde vidst, at Cassubes venlige udgave af
hans bog blev optaget som en del af Habereggers
Haandbog, Malmø 1665, med dedikation til sven
ske embedsmænd i Skaane og med bøn for den
svenske konge i stedet for den danske.
Cassube: Dansk-Tysk Haandbog 1664
En Ny Kircke-Haandbog/ Som indeholder
Psalmer til hver Søndag og Hellige Dage/ og an
dre Tjder/ det gandske Aar igiennem/ sampt
Collecteme/ Epistler oc Evangelia.
Ein Newes Kirchen-Handbiichlein/ Einhaltende Kirchen-Gesenge durchs gantze Jahr/ neben
den Collecten/ und Episteln und Evangelia.
Dansk oc Tydsk/ samlet oc bekostet Aff Chri
stian Cassuben/ oc findis hos hannem til kiøbs udi
Sancti Nicolai Kircke.
Prentet i Kiøbenhaffne hos Henrick Gøde/
K.M. oc Univ.Bogt. 1664.
Der er ikke nogen fortale i bogen. Den danske
tekst staar paa venstre side, den tyske paa højre.
Bogen indeholder 105 salmer. Hovedparten er
ordnet efter kirkeaaret, og da salmemængden
ikke er synderlig stor, sker det ret ofte, at der
mangler en passende salme, saa der maa hen
vises til en, der forekommer tidligere.
Efter salmerne til kirkeaaret følger:
Psalmer over Catechismum
Psalmer om Morgenen
Psalmer om Afftenen
Psalmer effter Maaltjd
Psalmer i Døds Nød
Psalmer paa Bededagene.

CRISTIAN CASSUBE

Efter salmerne følger Register paa alle de Psal
mer, som findis i denne bog. Dansk og tysk.
Men ved indbindingen er sidernes rækkefølge
i registret blevet noget forkert.
»Hernest følger de Collecter/ Epistler oc
Evangelier« og samme overskrift paa tysk, men
der er kun kollekten og begyndelsen af epistlen
til i. sønd. i Advent. Resten mangler. Bogens
størrelse er 14 X 6 cm, tykkelsen kun to, da
halvdelen mangler; kun 139 blade er bevaret.
Cassube: Manuale 1667 og 1673
Manuale eller Haandbog/ forferdiget aff
(stik)
Christian Cassube/ Kiøbenhaffn/
Trøct hos Jørgen Gøede/ K.M. Bogt.
Det stik, som er anbragt mellem titlen og Cas
subes navn, forestiller en opslaaet bog, paa hvis
venstre side der er afbildet et brændende hjerte,
og paa højre side staar Pax justificante Fide. Her
under er der en krans. Over bogen staar paa he
braisk »Jahve«, og over dette er der en krone,
som bæres af to engle. Det er Cassubes boghand
lersymbol.
Bogen er i miniatureformat 10 X 5X 4 cm.,
kolumnestørrelsen 77 X 43 mm, men satsen er
ret stor og tydelig.
Bogen begynder med salmebogen, der har sær
ligt titelblad:
En liden ny Dansk Psalmbog Aff den fuldkom
men Psalmbog extraheret. Hvor udi findis de for
nemste oc brugeligste Psalmer/ som udi Kircken/
paa reyseme og hiemme udi Huusene kand
siungis/ effter den Vjs og Skick som i Danmarck
oc Norge holdis/ med en nyttig Bønnebog Udi
denne liden Format med større oc læselig Stiil
til Trøcken befordret af Christian Cassuben
Boghandler/ oc findis hos hannem/ hans Fuldmectige oc Arffvinger til kiøbs.
Her møder vi for første gang nævnt Cassubes
arvinger. Sagen er den, at bogtrykkeren Jørgen
Gøde i 1671 er blevet gift med Cassubes datter
Dorothea.
Bogen er dediceret til Erik Krags efterladte
hustru Vibeke Rosenkrantz og dateret Nyt Aars
Dag 1667 og 1673, hvoraf man slutter at nær
værende eksemplar er et optryk.
Salmebogen fylder siderne 1-338 og indeholder
afdelinger om kirkeaaret, om pønitense, lov og
evangelium, kristeligt levnet, morgen og aften,
død og begravelse og det evige liv, ganske godt
ordnet, og en ganske god forkortning i forhold til
de fuldkomne salmebøger. Lidt overraskende følger s. 339-357 Nogle Davidspsalmer under Lob
wassers melodi.
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Bønnebogen har særligt titelblad:
En skiøn oc nyttig Bøne-Bog; Som indeholder
disse 6 Stycker/ 1. Morgen oc Afftensignelser paa
hver Dag i Ugen. 2. Bøner for Skrifftemaal oc
Alterens Sacramente. 3. Bøner for atskillige Stands
Personer. 4. Bøner for Reisende til Lands oc
Vands. 5. Aarlige Kircke-Bøner. 6. Bøner for
Siuge oc Dødelige. Colligeret aff Christian Cas
sube. Oc findis hos hannem/ hans Arfvinge oc
Fuldmectige til Kiøbs i Danmarck oc Norge.
I begyndelsen og slutningen af bønnebogen
findes det tidligere nævnte symbol for Cassubes
virksomhed.
Cassube: Den Bibtisk-Kirck-Skol-Huus- oc Reise-Haandbog.
Den Biblisk-Kirck-Skol- Huus- oc Reise-Haandbog / med disse effterfølgende 42. nyttelige Bøger:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Historie om Skabelsen oc Syndefaldet.
Ruths Bog.
Konning Davids Poenitentzis Psalmer.
Daniels Bøn.
Abdias Prophete.
Jonas Prophete.
Asariæ Bøn.
Manasse Bøn.
S.Pofvels Ep. til Phil.
Den 2.S.Hansis Epist.
Den 3-S.Hansis Epist.
St.Judæ Epistel.
Gerhard! Trøstebog udi Krigs Nød.
Udi Pestis Tjd.
Udi dyr tjd oc Hung. nød.
Mod Bagvaskelse/ Spot oc Forhaanelse.
Psalmebogen.
Catechis.
Brudevielsen.
Døbebogen.
Sententzer til Troens/ Bestyrckelse.
Collecter.
Epistler.
Evangelier.
Chr.Pin. oc Døds Hist.
Tegn for Christi Tilkom.
Om Christi Tilkommelse.
Menniskens Lefuitz Mødsommelighed.
Menniskens korte leffnetz Ubestandighed.
J. Arnds Bøn i dyr tjd.
Bernhard Albrechts Bøn i dyr Tjd.
Avenarii Bøner til hver Dag.
Bøner i aileh.Anliggen.
Bøner for adskill.stands Personer.
Bøner om Poenitentze.
Bøner om Skriftemaal.
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37 Bøner om Alter.Sacr.
38 Bøner for reis. Til lands.
39 Bøner for reis. til vands.
40 Bøner for de Siuge oc/ Sengeliggende.
41 Aarlige Kirckebøner.
42 Collect.Texter oc Bøn./ til den 11. Febr.
Med hans Kongl.Maj.Naadigste Privilegio aff
Bibelen oc adskillige andre trøcte Bøger samlet/
oc til Trycken bekostet aff Christian Cassuben/
K.M.Privileg.Boghandl./ oc findis hos hannem/
hans Arffvinger oc Fuldmæctige til Kiøbs udi
Danm. oc Norge.
Tryet hos Jørgen Gøede/ K.M.Bogt. 1675.
Registret over bogens indhold er opstillet i to
spalter. Det forklarer en del af forkortelserne.
Alle »Bøger» i bogen er nævnt for at give et
billede af, hvor broget indholdet kan være. Saa
ledes ser altsaa en typisk stor haandbog ud. Den
foregaaende »Manuale« er et eksempel paa de
smaa.
Teologer kan ved en fortegnelse over disse bø
ger undre sig over, hvad man plukkede ud af Bi
belen.
Og man kan undre sig over, hvor dette eller
hint blev delt ud i smaastykker, for at man kan
faa et stort antal »bøger« ud af det. Det skal se
imponerende ud for at blive solgt godt.
Man kan ogsaa tænke over tidens plager. Der
er trøsteskrifter om krigens nød, det forstaar vi,
der er en bøn at bede, naar folk dør af pest. Men
der er endog tre bøger om »dyr tid«, ja hungers
nød. Der er meget, som vækker til eftertanke.
Ogsaa denne bog siges at være trykt af Cassu
bes svigersøn, Jørgen Gøde. Ved nærmere efter
syn af bogen ser man dog, at den er sammensat
af dele af forskellig alder.
De første 16 »bøger« fylder kun 70 sider, som er
trykt med andre typer end de øvrige afsnit af bin
det, som ogsaa har forskellige typer. Den 17. bog
er:
»En Ny Psalmbog;D.Mart.Lutheri oc andre
Gudfryctige Christnes oc Danske Mænds: Hvorudi
findis de fleeste oc brugligste Psalmer/ hvilcke ere
med fljd ordineret til hver Søn- oc Hellige Dags
Evangelier/ det gandske Aar igiennem/ effter Gra
dualens inhold/ saa oc Catechismi fem Hofvitparter: Item Kong Davids Psalmer/ under Lob
wassers Melodi at siunge/ Saa oc Morgen oc Aff
ten Psalmer/ sampt andre Fleere skiøne Psalmer.
Prentet Aar 1663.«
Bogen indeholder 180 salmer. Der er ikke an
givet nogen trykker eller trykkested. Salmerne er
først ordnet efter kirkeaaret, derefter katekismus
salmer, pønitense, retfærdiggørelse, bøn og tak
sigelse, kors og forfølgelse, kirken, ægteskabet,
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morgen, aften, maaltid, Christeligt levned, død og
begravelse, det evige liv, litaniet, og derefter En
ny Aften-Sang, »Nu velan vær frisk til Mode«,
som om den var dukket op efter redaktionens slut
ning, og endelig nogle Davids psalmer udsat un
der Lobwassers melodi.
Derefter følger med nyt titelblad: Den liden
(eller mindre) Catechismus/ D.Mart. Luth. For
Børn/ Med Børnelærdoms Visitatz i allmindelighed/ oc om enfoldig Skrifftemaal/ med nogle nyt
tige Spørssmaal efter D.Mart.Luth. rette Meening
& c. Prentet Aar 1664. (Bog 18-21).
Derefter følger med nyt titelblad Collecter Med
Epistler oc Evangelier Som læsis paa alle Søn
dage etc. Prentet Aar 1664. (Bog 22-24)
Derefter kommer uden særhgt titelblad, men
med ny paginering, lidelseshistorien og de følgen
de »bøger« 25-42, eller maaske kun til 37, slut
tende med »om den Hellige Nadvere. Uddraget
aff Johan Michael Dilherns Bog/ kaldet: Veien
til Salighed.«
Det kunde se ud, som om de tre sidste afsnit
af bogen har skullet udgøre et hele, selv om de er
trykt ad flere gange og med forskellige typer 1663,
1664 og 1664. Det kunde se ud, som om Cassubes
arvinger, altsaa her Jørgen Gøde, har overtaget
bogens hovedafsnit, som er trykt en halv snes aar
tidligere, og som han har overtaget efter sin bro
der Henrik Gøde, som kan have trykt dem i disse
aar. Man har derefter tilføjet de første 16 bøger
og givet helheden et nyt titelblad.
Det er ret utænkeligt, at Cassube selv skulde
have trykt de sidste tre dele, da de er uden navn
og sted, hvilket han ikke plejer. Og hvorfor skulde
han saa ikke have taget den nye salme »Nu velan
vær frisk til Mode« med i sin dansk-tyske salme
bog 1664 eller i M-C 1666.
Men der kan tænkes en anden forklaring. Der er
noget i salmebogens titel 1663, som ligner Moltke,
og de følgende afsnit, som er trykt 1664, kan have
været i trykken ved Moltkes død, og Cassube kan
have overtaget disse trykte afsnit, da Moltkes
forretning blev ophævet. Det kan have været grun
den til, at Psalmebogen af 1663 er blevet trykt
uden navn her. Man vilde da ikke udgive en bog,
som delvis bar Moltkes navn. Sagen har ligget,
til Cassube og Dorothea og Jørgen er blevet op
mærksom pa det gamle tryk og i 1675 har gjort
en helhed ud af det. Samme aar kom ogsaa »Nu
velan vær frisk til mode« med i 'Appendix Ter
tia i M-C 1675.
1673 udgav Cassube »Den Ny Aandelige oc
fuldstændigere Vandkilde«, som tidligere er om
talt i forbindelse med førsteudgaven af Hans
Ravn.
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Cassubes Haaandbog 1681.
»En Ny Kircke- Huus- og Reyse- Haandbog/
Med 24. nyttige Bøger/ hves Nafne paa effter
følgende Blad rigtige ere antegnede. samlede oc
bekostede af Christian Cassuben/ Oc findis hos
hannem tilkiøbs. Kiøbenhafn.
Tryet hos SI. Corfitz/ Kongl. Mayst. oc Universit. Bogtr. Efterlefverske/ 1681.«
Cassubes datter Dorothea var først gift med
Jørgen Gøde, som døde 1676. Aaret efter blev
hun gift med Corfitz Luft, som døde allerede
1680. Nu bestyrer Dorothea, som for anden gang
er enke, alt hvad hun har arvet fra sine to mænd,
og Jørgen havde endda overtaget sin broder Hen
riks privilegier, ogsaa hvad han havde arvet fra
Morsing, da han giftede sig med dennes enke
Sofie. Nu har Dorothea bestemt, at hun vil lave
en fin bog. Hun glemmer dog at anføre sin afdøde
mands efternavn og bruger kun det fortrolige Cor
fitz, men med sin fader har hun raadført sig godt
angaaende slægtens historie. Den lille fine bog
(12X7X4 cm) indledes med et kobberstukket
portræt af Christianus Cassubius, og paa hver side
af dette afbildes tre medaljoner af hans gejstlige
forfædre, seks præsteansigter, som i høj grad lig
ner hinanden.
løvrigt er bogen rigt prydet med kobberstik,
som svarer til de forskellige afdelinger, som næv
nes i registret:
1. De Latinske Collecter/ Epistler oc Evange
lier som til de 3. Aarlige Høytider ere for
ordnede.
2. Catechismi Fem Hoffved-Parter.
3. Gerhardi Trøste-Bog i Krigs Nød.
4.
»
»
Pestis Tjd.
5.
»
»
Dyr Tjd oc Hungers Nød.
6.
»
»
ImodBagvaskelse.
7. Collecter.
8. Epistler.
9. Evangelier.
10. Christi Pjnis oc Døds Historie.
11. Skabelsens oc Syndefaldets Historie.
12. Ruths Bog.
13. De 7. Kong Davids Poenitentzes Psalmer.
14. Daniels Bøn.
15. Manasse Bøn.
16. Abdias Prophete.
17. Psalmebogen.
18. Avenarij Bønnebog til hver Dag i Ugen.
19. Bønner for adskillige Stands Personer.
20. Bønner om Skrifftemaal oc Alterens Sacra
mente.
21. Bønner for Reysende til Lands oc Vands.
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22. Bønner for Siuge oc Dødelige.
23. Aarlige Kircke-Bønner.
24. Epistelen til de Colosser.
Salmebogen, pag. 1-413, udgør den 7. og ikke
den 17. bog og indledes med et stik af Marias
bebudelse og en henvisning til Luk. 1,46. Bønne
bogen, som indeholder 17.-23. bog har særligt
titelblad, som er dateret 1680. Her har Corfitz
faaet sit efternavn med. Collecter, Epistler oc
Evangelier har ogsaa faaet et særligt titelblad, og
bogens ordning følger altsaa ikke det indledende
register. Salmebogens ordning er ret ordinær: Kir
keaaret, katekismen, pønitense, lov og evangeli
um, bøn og taksigelse, kors og forfølgelse, morgen
og aften, vejfarende, gudeligt levnet, død og be
gravelse, dommedag, symbolsalmer og tilsidst et
stort appendix, ialt godt 260 salmer.
Haandbog med 14 Bøger 1683.
»En Ny Haandbog med Fiorten Bøger, Udi
denne Form til Trycken befordret, Oc nu anden
gang med grofvere Stijl bekosted aff Christian
Cassube oc Christian Geertzen Kiøbenhafn.
Tryckt hos Johan Philip Bockenhoffer, Kongl.
Mayst. oc Universit.Bogt. Aar 1683.«
Her møder vi Dorothea Cassubes tredje mand.
Corfitz Luft døde 1680, og 1682 giftede Dorothea
sig med Johan Philip Bockenhoffer, som døde
1697. Her har han altsaa overtaget stillingen som
universitetsbogtrykker.
»Udi denne Haandbog findis:
1. Psalmebogen.
2. Avenarij Bønnebog.
3. Bønner for adskillige Stands Personer oc udi
allehaande Nød at bruge.
4. Bønner om Skrifftemaal oc Høyværdige Alte
rens Sacramente.
5. Bønner for reisende til Lands oc Vands.
6. Bønner for Siuge oc dødelige.
7. Aarlige Kircke-Bønner.
8. Catechismus Lutheri.
9. Collecter/ Epistler/ oc Evangelier.
10. Skabelsens Historie.
11. Daniels Bøn.
12. Christi Pinis oc Døds Historie.
13. Christi Opstandelsis Historie.
14. Christi Himmelfarts Historie.«
Dette register er opstillet i fire afdelinger, hvilket
giver redaktøren anledning til en selvironisk be
mærkning om, at man kunde kalde det 4 bøger,
men hvis man foretrækker 14, kan man jo ogsaa
det. Det sigter jo til forlæggernes kapløb om at
imponere køberne med antallet af »bøger« i
haandbogen.
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Salmebogen fylder 376 sider, og det følgende
alfabetiske titelblad har som overskrift: »Psalmer
at siunge loco Haleluja oc pro Exitu, det gandske
Aar igjennem/ effter Helligdagenes Evangelia.«
Netop det samme aar skrev kongen til Kingo
om at samle en ny salmebog og sørge for, at der
var salmer til disse to punkter i gudstjenesten. I
stedet for Halleluja fik vi altsaa salmer, der nær
mest tog hensyn til epistlerne, samt frie udgangs
salmer. Kingo foretrak dog at lade den sidste bli
ve »en anden over evangelium«.
Bønnebogen har særligt titelblad og omfatter
bøgerne 2-7 med særlig paginering 1-99.
Den samme bog blev udgivet paany af J.
Schmedtgen 1693 med en ny titel, som kunde
fremme salget: »Aandelige Forraad afdeelt i fior
ten Spise-Kamre.« Det med »spisekamret* var en
god ide, som kunde bruges igen. Den udkom atter
1699 med en let ændret begyndelse: »Sjælens
aandelige Forraad, afdeelt...«. Og C.H.Paulli
ændrede lidt paa det igen 1708: »Guds Børns aan
delige Forraad, hvorudi findis XIV Spise-Kamre
for de sorrigfulde Christne«.
Cassubes Haandbog 1684.
Forud for bogens egentlige titelblad er det stik,
der forestiller Jesus, der vandrer med de to dis
ciple til Emaus, Luk. 24, langs med en sø med
svaner, som dog vist strider mod geografien og
naturhistorien. Men i den øverste del af dette bil
lede er der en foreløbig titel: »Huus Kircke oc
Reise Bog. Enhuer from Christen til ville. I Den
ne form forferdiget, Med Kongl.May: Privil: Kiø
benhaffn Aff Henrick Gøde 1662.«
Det bekræftes af Jens Birckerods approbation
af 20.febr.1684, at det er et genoptryk af en ældre
bog, maaske noget udvidet af Cassube.
Den egentlige titel begynder: »Den Bibliske/
Kircke- Skole- Huuss- oc Reyse-Haandbog«, og
saa kunde man tro, at det var den bog, man for
et øjeblik siden havde beskrevet, men da den ikke
havde noget rigtigt titelblad, saa lad os fortsætte
titlen: »Som indeholder XLIV. Nyttelige bøger
hvis rigtige Tal paa næstfølgende Blad findis. Til
en sand Gudfryctigheds Øfvelse af Bibelen/ oc
adskillige Gudelige Tryckte Bøger Uddraget/ sam
mensamlet/ oc til Trøcken bekostet af Kongl.
Mayst.Privileg.Boghandler. Christian Cassube. Oc
findis hos hannem/ oc hans Arfvinger til Kiøbs i
Danmarck oc Norge. Tryckt hos J.Ph.Bockenh.
K.M. oc Un.B.1684.«
Kort og godt: Vi har her en ny udgave af den
bog, som 1675 var blevet trykt hos Jørgen Gøde,
og som indeholdt en ældre Hovedpart, som mu
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ligvis kunde stamme fra Henrik Gøde. Denne
bogs gaade synes opklaret.
Men det er ikke helt sikkert. Vi genfinder her
en stor del af de samme bibeluddrag som tidligere,
og vi skal ikke gentage den lange række. Bogen
her kan deles i to dele: Først 13 mindre bibel
uddrag, som fylder 44 sider, og en stor salmebog
paa 443 sider + register, og det er noget helt an
det end den Psalmbog fra 1663, som vi fandt tid
ligere. Anden del af bogen er collecter, epistler,
evangelier, bønnebog og andet bibelsk stof, som
med lidt fingerfærdighed let kan deles saadan, at
der bliver ialt 44 bøger ud af det. De fylder 360
sider.
Salmebogen har følgende titel:
»Aandelige Psalme-Bog indeholdende D.M.
Luthers/ desligeste andre fromme gudfryctige
Christnes/ oc danske Mænds geistrige deylige
Psalmer oc Viser Hvilcke af adskillige Psalme- oc
andre aandelige Bøger/ ere sammensamlede/ oc
saaledis indrettede/ at een hver Gud-elskende
Siæl dennem/ saa vel paa alle Søn- oc Hellige
Dage i den Christen Meenigheds Forsamling/
som ocsaa hjemme i Huusene/ oc paa Reyse nytteligen kand bruge.
Til Trycken forfærdig« af Christian Cassuben.
Hans Kongl. Mayst. Priviligerede Boghandler i
Danmarck oc Norge/ og findis hos hannem oc
hans Arfvinger til Kiøbs.
Kiøbenhafn/ Aar 1683. Tryet hos Johan Phi
lip Bockenhoffer/ Kongl.Mayst. oc Univ.Bogtr.«
Salmebogen indeholder 328 Gamle oc Ny San
ge. Den er altsaa redigeret og trykt et aar før den
samlede haandbog, og der er en del salmer i den,
som forekommer for første gang, bl. a.:
Solens lys nu træder frem.
Gud ske lov for nattens ende.
Ret nu gik solens klarhed hen.
Nu lader tak os give Gud.
Det er Paullis »Aandelige Psalmebog 1682«,
som man her har annekteret.
Men der er endnu mere at bemærke ved denne
salmebog: En hel del kobberstik markerer de for
skellige afsnit af bogen. Foran morgensangene en
pige, der knæler i bøn i sit kammer; solen skinner
ind ad vinduet. Foran aftensangene en lignende
scene, men nu staar der et tændt lys paa bordet
og antyder sengetid. Foran adventssalmerne ser
man Herren svæve ned fra skyerne. Foran jule
sangene ser man hyrderne paa marken og hører
en engel synge »Ære være«. Man ser de tre vise
fra østen ved H.tre kongers dag, og Johannes dø
ber Jesus som indledning til fasten.
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Altsaa en bog med en tildels stadig uopklaret
fortid, men festligt fornyet.
Guds Børns Røg-Altere 1685.
Det er maaske det almindelige indtryk, at Cas
sube først og fremmest udgav fuldkomne salme
bøger. Den, som er bedre kendt med det 17. aarhundredes litteratur, vilde vel snarere sige, at Cas
sube havde mere travlt med at udgive haandbø
ger, og heri nedlagde han i hvert fald et stort ar
bejde. Skønt disse haandbøger i reglen indeholdt
baade bønnebøger og megen bibelsk læsning, ud
gav han dog ogsaa særlige bønnebøger. Et eksem
pel derpaa er
Guds Børns Røg-Altere/ indeholdendis
1. Den Hellig Aands Register ofver alle BønneBøger.
2. Daglige Morgen- oc Aftens Røg-Offer.
3. Siælens Siunge-Lyst/ som indeholder alle Sæd
vanlige Søn- Hellig- oc andre Dagers/ KirckeHuusz- Morgen- oc Aften Psalmer.
4. Aarlige Kircke-Bønner
For svage Øyen til Trycken bekostet af hans
Kongl. Maytt. Privil. Boghandler. Christian
Cassube.
Kiøbenhafn/ Aar 1685. Tryckt hos J.Ph. Boc
kenhoffer/ K.M. oc Univ. Bogtr.«
Til forklaring af titlen skal vi kun minde om,
at røgelsen er de helliges bønner, som der staar i
Aabenbaringen, og at datidens bibellæsere sikkert
havde god rede paa, hvorledes ofrene i templet
foregik.
Mange af datidens bøger var trykt med smaa
typer, for at man kunde presse en stor bog ind i
et lille format, som man kunde have i en lomme.
Det er derfor klogt af boghandleren, at han under
tiden tænker paa læsere med svage øjne. Det er
tilfældet med denne bog, og især med den salme
bog, som hører til og som nævnes nedenfor. En
ny noget ændret udgave udkom 1694.
Aandelige Psalmer 7685.
»Aandelige Psalmer/ Lof-Sange oc Viser/ D.
Mart.Lutheri oc andre fromme Gudfryctige
Christnes oc Danske Mænds/ At siunge i den
Christen Meenigheds Forsamling oc ellers anden
Steds hvor behof giøres.
Af den fuldkommen Psalm-Bog tilhobe samlet/
og til Trycken forfærdiget af Christian Cassuben/
Oc findis hos hannem/ hans Arfvinger oc Fuld
mectige tilkiøbs i Danmarck oc Norge.
Kiøbenhafn 1685. Tryckt hos Joh. Philip Boc
kenhoffer/ Kongl.Mayst. oc Universit.Bogtr.«
Til Cassubes arvinger hører først og fremmest
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datteren Dorothea og hendes tredje mand Boc
kenhoffer, som ved giftermaal med hende havde
arvet en række privilegier fra Morsing, Henrik og
Jørgen Gøde og Corfitz Luft, herunder stillingen
som 1. universitetsbogtrykker.
Bogen »Aandelige Psalmer« stammer egentlig
fra Gertsen, som udgav den samme samling 1678,
men Cassube tilføjede et stort anhang, saa bogen
nu fylder 419 sider, som rummer 190 udvalgte
salmer. I denne skikkelse er den trykt med store
smukke typer, og alle sider er prydet af en smuk
ramme.
Dette smukke tryk fra 1685 er ikke blot føjet til
den ovennævnte bog, men ogsaa til en anden op
byggelsesbog, »Hiertets Glæde til Guds Ære«,
som blev trykt hos Bockenhoffer 1694.
CHRISTIAN GERTSEN.
Gertzøn, Gertzen, oftest maaske Geertzen, men
undertiden dog den danske form: Gertsen.
Han tjente som dreng o. 1654 hos rektor Jørgen
Eilertsen, som anbefalede ham til boghandler Joa
chim Moltke, hvor han kom i lære 1661. Baade
Moltke og hans søn døde 1664. Da Cassube over
tog Moltkes fuldkomne salmebog, og da Moltkes
forretning blev ophævet, kan man maaske tænke
sig, at Cassube ogsaa overtog læredrengen, idet
læretiden var fem aar. Da han blev selvstændig
boghandler, arbejdede han ogsaa sammen med
Cassube i visse tilfælde, og det synes i det hele
taget, at de to kom godt ud af det med hinan
den. Gertsen fik sin boglade paa Højbro eller paa
Slotspladsen, hvilket nok er to benævnelser for det
samme sted. Her havde han omgang med byens
lærde folk, baade professor Jens Birckerod, ma
gister Johan Brunsmand og magister Iver Brinch.
Det er muligt, at han selv har forfattet nogle af
de skrifter, han har udgivet, f. eks. »Det rette
aandelige Qvinde-Smykke«, hvortil vi ikke ken
der nogen anden forfatter, og han har i hvert fald
oversat fra hollandsk en af sine første udgivelser,
Nath. Pownols »Gylden Klenodie«. En af hans
døtre var gift med digterpræsten Jørgen Sorterup,
men døde efter et kort ægteskab. Han synes i de
sidste aar at have trukket sig tilbage fra forret
ningerne. Han døde i juli 1711.
Nyrop skriver: at Gertsen udgav aandelige
haandbøger 1675, 1678, 1691, 1695 og salmebøger
1674, 1677, 1678, 1680, 1683 og 1685. Her skal
nogle af dem nærmere omtales.
Dansk og tysk, 1674.
»De fornemste Psalmer oc Loffsange/ som
siunges gemeenlig udi den Christelige Kircke.
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Alle fromme Christne til Villie i denne liden
Form paa Dansk oc Tydsk tilsammensat oc be
kostet aff Christian Gertzøn.
Kiøb. Tryckt hos Jørgen Gøede/ Kongl. Maj.
Bogtr. 1674.«
Vi ser, at Gertsen lader sine bøger trykke hos
Jørgen Gøde, Cassubes første svigersøn.
Bogen har tilsvarende titel paa tysk. Den dan
ske tekst paa venstre side, den tyske paa højre.
Salmebogen fylder 555 smaa sider og rummer
87 salmer. Formatet er lille, trykket tydeligt. Der
efter paa samme maade en dansk og tysk bønne
bog paa 207 sider.
Gertsen: En Ny Haandbog 1675.
En Ny Haandbog med 12 Bøger udi Denne
Form til Trycken befordret af Christian Geert
zen Boghandler. Kiøbenhaffn. Tryckt hos Jør
gen Gøede/ Kongl. Mayest. Bogtr. 1675.
Udi denne Haandbog findis:
1. Psalmebogen.
2. Avenarij Bønnebog.
3. Bønner for adskillige Stands Personer oc udi
allehaande Nød at bruge. (Denne overskrift
er misvisende; der er ikke adskillige stands
personer, dvs. alle slags folk, men kun for
skellige situationer).
4. Bønner om Skrifftemaal oc det høyværdige
Alterens Sacramente.
5. Bønner for reisende til Lands oc Vands.
6. Bønner for siuge oc dødelige.
7. Aarlige Kircke Bønner.
8. Catechismus Lutheri.
9. Collecter/ Epistler/ oc Evangelier.
10. Christi Pinis oc Døds Historie.
11. Christi Opstandelsis Historie.
12. Christi Himmelfarts Historie.
Salmebogen fylder 303 sider. Dens titel lyder:
Aandelige deilige Psalmer oc Vijser/ D. Mart.
Luth. oc andre fromme Christnes. Iblandt hvil
cke ocsaa findis Psalmer til hver Søn- oc hellige
Dags Evangelia forordnet/ Det gandske Aar igien
nem. Oc nu paa ny forbedret/ Veyfarende Folck/
til Vands oc Lands/ til villie/ i denne Forma/ til
Trycken forfærdiget aff Christian Gertzen oc
findis hos hannem til kiøbs ved Høybro.
Salmerne er fordelt saaledes:
Efter kirkeaaret pag. 1-149.
Catechismus 149-59.
Poenitentze 159-69.
Retfærdiggørelsen 169-72.
Bøn oc Tacksigelse 172-84.
Christeligt Leffnet 184-91.
Kaars oc forfølgelse 191-203.
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Død oc begravelse 203-09.
Dommedag 209-11.
Morgen oc Aften 211-26.
Maaltid 226-31.
Veyfarende 232-35.
Symboler 235-38.
Aandelige psalmer oc Loff-Sange 239-303.
Derefter følger bønnebogen, der har samme om
fang. Det undersøgte eksemplar er en lille fiks
bog i læderbind med spænder. Størrelse 12X7
X 3 cm.
1677 udgav Gertsen en ny haandbog, »Hvor
udi findis 15 Bøger«. Her lægger man mærke til,
at de 7 af »bøgerne« bestaar af Trøsterige sprock
om Syndemis Forladelse, om døden, om Helvede,
om den saliggørende tro, om Guds godhed og
barmhjertighed, om den yderste dommedag og
om det evige liv. En del af de andre bøger gen
tager de ovenfor nævnte, men her finder vi først
salmebogen som den 13. bog. Den rummer 179
salmer, men ingen overraskelser. Ogsaa denne bog
gør et godt indtryk, en smuk bog med godt tryk.
Sammen med Cassube udgav Gertsen en haand
bog med 14 bøger i 1685. Den ligner i høj grad
Gertsens første fra 1675. Den er tidligere om
talt.
Gertsen: Aandelige Psalmer 1678.
Aandelige Psalmer/ Lof-Sange oc Vjser/ Doet.
Mart. Lutheri oc andre fromme oc Gudfryctige
Christnes oc Danske Mænds/
At siunge i den Christen Meenigheds For
samling/ oc ellers anden Steds hvor behof giøres.
Aff den fuldkommen Psalme Bog tilhobe samlet.
Kiøbenhafn/ Tryckt hos SI. Jørgen Gøede/
Kongl. Mayest. oc Univ. Bogtr. Efterleffverske/
Aar 1678.
Vi forstaar, at trykkeren Jørgen Gøde er død,
og under sin enkestand har Dorothea Cassube
overtaget styret.
Gertsens salmebog har udeladt melodiangivel
ser og forfattemavne, men beholder dog henvis
ningerne til andre brugelige salmer til søndagene.
Der er i alt 112 salmer, hvoraf de ca. 90 er for
delt paa kirkeaaret. Derefter er der kun faa til
bage til andre rubrikker, Poenitentze, Lowen oc
Evangelio, Bøn oc Tacksigelse, Christeligt Lefnet. Det er denne bog, Cassube siden udvider og
trykker saa smukt med samme titel 1685.
Det er en lille nem salmebog at gaa i kirke
med, hvis haandbøgeme og »de fuldkomne« er
for store.
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Gertsen: Den Ny Danske Psalmebog 1677.
Gertsen tog sig varmt af salmebøgerne. Snart
udgav han en større, snart en mindre, saa enhver
kunde faa sit behov tilfredsstillet. Den nærvæ
rende hører til de større, men er dog betydeligt
mindre end de senere »fuldkomne«.
»Den Ny Danske Psalme-Bog, Indeholdendis
Mange Christelige Psalmer oc Loff-Sange/ med
en liden nyttig Bønne-Bog/
At Bruge udi Kircker/ Skoler/ hiemme udi
Husene/ oc paa Reiser.
Udi denne Form til Trycken bekostet aff
Christian Geertzen. Oc findis hos hannem til
kiøbs ved Høybroe.
Tryet i Kiøbenhaffn/ hos SI. Jørgen Gøedes/
Kongl. Majest. oc Universit. Bogtr. Efterlefver
ske. 1677.«
Den indeholder 232 salmer fordelt saaledes:
Salmer til kirkeaaret (102 salmer)
Psalmer over Catechismum (11)
Litania (1)
Om Poenitentze (5)
Om Lowen oc Evangelio (1)
Om Bøn oc Tacksigelse (9)
Om Kaars oc Forfølgelse (6)
Om Morgenen (6)
Om Afftenen (12)
Effter Maaltjd (3)
For Veyfarendis Folck (3)
Om et Christeligt Leffnet (7)
Om Døden oc Begrafvelse (8)
Om Dommedag (3)
Om det Evige Liff (2)
Kongemis Vjser oc Symbola (12)
Appendix (40)
En Andæctig, Skiøn, Ny oc Nyttig Bønne-Bog,
afsluttet med en salme.
Gertsen: En liden dog meget nyttig Psalmebog
1683.
»En Liden dog meget nyttig Psalme-Bog Hvor
udi alle de fomemmiste Kircke-Psalmer findis.
Saa oc nogle Morgen oc Afften-Psalmer.
Til Trycken befordret aff Christian Gertzen
Aar 1683.«
Den lille bog er prydet med mange illustratio
ner.
Den indeholder 123 salmer, hvoraf de fleste er
ordnet efter kirkeaaret. Derefter følger Aande
lige Psalmer ofver Catechismum og om Poeni
tentze og tilsidst Morgen- og Aftensalmer.
Gertsen: Det rette Aandelige Quinde-Smykke,
1684.
Med tysk forbillede har Gertsen selv forfattet
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denne bog med karakteristik af en lang række
kvinder fra det gamle og nye Testamente. Det
vil blive udførligt omtalt i en anden sammenhæng
senere. 1684 er bogen ledsaget af en salmebog
paa 375 sider, hvis indhold er ordnet som Gert
sens andre salmebøger. Og derefter en lille bøn
nebog paa 99 sider. 1687 kommer først »En li
den Huus-Kircke- og Reyse Haandbog«, der inde
holder I. De helliges Suk (»Alle Bønners Kier
ne« med nye salmer: »Vaag op min sjæl og
psalter«, »Dagen bortdriver den mørke nat«,
»Naaderige Gud og fader«, »Nu hviler mark og
enge«) II. Lidelseshistorien. III. Salmebog. IV.
Avenarius. Sammenbundet med »Kvindesmykket«
1684, som her kommer til sidst.
Gertsens Fuldkomne Salmebøger.
Nogen vil have en lille salmebog med de mest
brugte og ansete salmer, andre vil have en større
bog, hvor der ikke mangler noget væsentligt.
Nogle har gode øjne og kan derfor have en stor
salmebog i et lille format, andre maa have en
storstilet bog og maa derfor vælge mellem faa
salmer i en mindre bog eller noget flere salmer i
en meget stor bog. Vi har set, at Gertsen ved sin
udgivelse af salmebøger har søgt at komme alle i
møde.
Men siden Moltke skabte begrebet »en fuld
kommen salmebog« har det haft magt over sin
dene. Der er altid nogen, som hurtigt vil have det
nyeste, og der er nogen, som vil have det hele.
Derfor maatte ogsaa Gertsen bøje sig. Han udgav
1683:
»Een Ny Fuldkommen Dansk Psalmebog/ Som
indeholder 722. Psalmer/ Hvilke med største Fljd
ere samlede saa vel af de fornemste gamle som
og af de fleeste og beste ny Psalmebøger/ nu
udj saadan Orden og skik til hver Mands Nytte
og Andagt indrettet og saa fuldkommen ud
stædt/ som ikke nogen Tjd tilforn udj disse
Konge-Riger været haver.
Disligest een meget nyttig Bønnebog/ For alle
stænder og paa alle Tjder brugelig/ saa vel i Kir
ken som hjemme i Huset/ saa vel til Lands som
til Vands.
Paa Christian Geertzens Bekostning. Kjøbenhavn Prentet hos Joachim Schmedtgen 1683.«
Her har Gertsen aabenbart taget kampen op
med Cassube, og vi ser da ogsaa, at bogen ikke
er trykt hos nogen af Cassubes svigersønner eller
hos hans datter Dorothea. Han bruger ogsaa mere
reklameagtige udtryk, end han plejer: »saa fuld
kommen udstædt som ikke nogen Tjd tilforn udj
disse Konge-Riger«. Cassubes udgaver 1675 og
1677 har ifølge titelbladet 678 salmer, fordi man
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i sjuskeriet har glemt at tælle salmerne i Appendix III med, men fejlen er rettet i udgaven 1681,
hvorved salmernes antal er steget til 800. Det
overgaar Gertsen altsaa ikke i 1683, men med
»fuldkommen udstædt« kan han jo sigte til ord
ningens kvalitet, eller til antallet af nye salmer.
Salmebogen fylder fra pag. 1-878. Den er delt
i fem dele med forskellige underafsnit og der
efter register.
Bønnebogen har følgende titel og indhold:
»Een kort/ dog meget andæctig og for alle
nyttelig og trøstelig Bønnebog/ Hvorudi efter
følgende Bønner ere at finde i denne orden:
I. Adskillige gudelige Bønner/ som altid og af
alle kand brugis/ Samt Doet. Joh. Avenarii Mor
gen og Aften-Bønner Ugen igiennem.
II. Alle aarlige Kirke-Bønner.
III. Hjerte-bevægende Bønner om Poenitentze og
Skriftemaal/ saa vel som andre Hellige Andagter
baade for og efter Alterens Sacramente.
IV. Tienlige Bønner for adskillige Stands-Per
soner.
Register over alle Bønnerne.
Kjøbenhavn. Prentet af Joachim Schmedtgen
1683.«
1685 udkom en ny udgave af den fuldkomne
salmebog med samme titel, dog 879 salmer, sam
me trykkested og samme bønnebog. Men salme
bogen var forsynet med et Appendix med 157
salmer. Heller ikke dermed fik Gertsen samlet
flere salmer i sin fuldkomne salmebog end Cassube, idet denne med sin udgave af 1684 var
naaet op paa 896 og i en lidt senere udgave end
og 1007.
Men udvalget af salmer var naturligvis ikke
helt det samme. I selve salmebogen kan f. eks.
følgende første forekomster noteres:
Jeg er din Herre Gud og ingen anden til.
Naar tiden sagte skrider ud ad enden.
Den sidste dag for døren er.
Og følgende kan noteres i appendix 1685,
numrene 146-157:
O Fader udi Himmelen, dit navn lad helligt.
O almægtige barmhjertige Gud.
O Herre Gud jeg takker dig.
Retfærdig og barmhjertig Gud.
Herre Gud himmelske Fader.
Bort, bort al verden, bort og vig.
Betænk din sag og hjertet drag.
Fra jorden indtil Himmelen.
Mit timeglas det rinder.
Jeg engang maa udtræde.

Guds salige godhed og naade.
Dersom vi udi os have.
Gertsens Haandbøger 7692 og i6g$.
»Dend Danske Kircke - Huus og
Reise Haand-Bog/
Udi i denne Form og med denne Stiil Af
CG (Spejlmonogram)
Kiøbenhafn/ Tryet hos Conrad Hartvig
Neuhof/ 1692.«
Paa bagsiden af titelbladet findes et stik med
inskriptionen »Frycter Gud/ Ærer Kongen«. Der
efter følger indholdsfortegnelsen for hele bogen:
Udi denne Haand-Bog Findis
I. Psalme-Bogen. Som indeholder:
1. Morgen og Aften Psalmer.
2. Ugelige Bededags Psalmer.
3. Kircke Psalmer om Søndagen og andre Høytider.
4. Trøste Psalmer.
5. Psalmer for Reisende til Lands og Vands.
1.
2.
3.
4.
5.

II. Alterbogen.
Collecter.
Epistler.
Evangelia.
Aarlige Kircke-Bønner.
Jesu Christi Finis og Døds Historie.

1.
2.
3.
4.

III. Bønne-Bogen/ Hvor udi er:
Avenarii Morgen og Aften Bønner.
Bønner for Reisende Personer.
Bønner for Siuge og Dødelige.
Bønner om Alterens Sacramente.

Er tilsammen 3. Bøger/ men
14. for dem/ det saa vil hafve.
Dette er Gertsens godmodigt drilagtige be
mærkning til købere og boghandlere, som vil have
de flest mulige »bøger« i en haandbog.
Derefter følger salmebogens titelblad:
»En Nyttig Psalme-Bog/ Som indeholder D.
Mart. Luthers/ Saavelsom Andre Gudfryctige og
Danske Mænds Gudelige/ og Aandelige Psalmer
og Lof-Sange/ Hvilcke med stor Stiil saaledis ere
samlede i denne Form/ at et hvert Guds Barn
dennem saavel i Kircken som hiemme i Huset og
paa Reysen kand bruge.
Kiøbenhafn 1691. Findis hos Christian Geertzen tilkiøbs. Tryckt hos Joh. P. Bockenhoffer/
Kongl. Mayest. og Universit. Bogtrycker.«
Salmebogen er altsaa trykt aaret før hos Boc
kenhoffer. Maaske har Gertsen ikke fra begyn
delsen tænkt, at den skulde indgaa i en haand-
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bog. Maaske er han blevet uenig med Bockenhof
fer og har taget en anden trykker til resten af
bogen.
Salmebogen fylder 400 sider og er inddelt saaledes:
Morgensalmer
Aftensalmer
Paa ugelige bededage
Brugelige salmer paa søndage
Salmer paa enhver søndag og
højtidsdag
Salmer til kirkeaaret, begyndende
med Kristi fødsels højtid
Aandelige trøstesalmer
Aandelige salmer for rejsende
til Lands eller Vands
Derefter register over salmerne.

s-

3'93361-

>9
33
61
89

89-136
136-355
355-393
394-400

Den anden del af bogen, Alterbogen, har sær
ligt titelblad med aarstallet 1691 og særlig pa
ginering.
Bønnebogen mangler titelblad, men slutter
mærkeligt nok med følgende tre salmer:
Vaag op min sjæl og psalter.
Nu hviler mark og enge.
Far verden, far vel.
Det er tre af de nye salmer, som tidligt blev højt
vurderet.
Der kom en ny udgave af denne haandbog 1695.
Den er ogsaa trykt hos Neuhof, i hvert fald titel
bladet. Men i salmebogen er der forandringer,
baade med hensyn til titel, trykkested, datering og
indhold.
»En Ny Psalme-Bog/ Hvorudi findis de beste
og nu brugeliste/ saavel af D. Mort: Luthers/
som andre Gudfrygtige Læreris Psalmer. Til hver
Mands Andagt og Nytte indrettet Og med Flid
corrigeret af C. G.« Trykt hos SI: Christian Werings Efterlefverske Acad. Bogtr. Aar 1693.
Morgen-Psalmer
Middags-Sang
Aften-Psalmer
Daglige Psalmer
Paa Bede-Dagene
Aandelige Psalmer om Søndagen
Aandelige Psalmer til kirkeaaret,
begyndende med 1. adv. sønd.
Aandelige Trøste-Psalmer
Bønne og Taksigelses-Psalmer
Aandelige Psalmer For Reysende
til Lands og Vands
Aandelige Psalmer udi Krigs og
Pest-tider
Lig-Psalmer

s.

330
31475771-

29
46
56
70
95

96-403
404-425
426-430
431-438
438-442
443-447

Gertsen: Siælens Apotek i6gg.
»Siælens Apotek/ Hvorudi findis
Psalme-Bog
Samlet af 352 gamle og ny Lof-Sange.
Bønne-Bog
med de brugeligste Kircke- Huus- og Reyse-bønner.
Kircke-Bog/
Hvorudi ere Evangel. og Epistler/ Tilligemed
Jesu Christi Lidelsis/ Opstandelsis og Himmel
farts Historier.
Alle aandelige Syge til Lægedom.
Kiøbenhafn/ Aar 1699. Findis tilkiøbs hos Sal.
Johan Philip Bockenhoffers Efterlefverske/ og
Christian Geertzen.«
Bockenhoffer døde 28. dec. 1697. Han var
vist født i Strasbourg, og vi ved ikke, hvomaar
han begyndte som bogtrykker i København, men
da han 1682 blev gift med Dorothea Cassube,
blomstrede hans forretning op. Hun havde ta
get arv efter sine tidligere mænd, Jørgen Gøde og
Corfitz Luft, og Bockenhoffer overtog nu stillin
gen som 1. universitets bogtrykker. Da hans kon
kurrent Daniel Paulli døde 1684, overtog han hele
den danske avisudgivelse og udviklede sit tryk
keri til stor fuldkommenhed. Nu har Dorothea
overtaget det hele.
Efter det indledende titelblad for hele bogen
følger et særligt for salmebogen:
»Siælens Apotekes første Deel/
Indeholdende Aandelig Balsom/
Fremlagt udi En Aanderiig Psalme-Bog/ Hvor
udi findis de fleeste og beste Lof-Sange/ Tilsammen-sanckede af adskillige Bøger/ saa vel ny som
gamle/
Gud til Behagelighed/
Mennisken til Salighed.
Tryckt hos SI. Johan Philip Bockenhoffers Efter
lefverske«.
Efter de to titelblade følger salmebogen pag.
5-529 med et alfabetisk register over de 352 sal
mer. Blandt dem er der 7, som for første gang
forekommer i salmebøgerne:
O alle Herrers Herre (nr. 83)
Jeg løfter op til dig min røst (271)
Haabet mig opholde skal (274)
Jeg er fuld af længsel ve og smerte (275)

Ulige loddet falder (305)
Hvortil saa stor bekymring dog (320)
Mit time-glas det rinder (322)
Derefter følger bogens anden del, bønnebog, ind
delt i 4 afsnit, med nyt titelblad og ny pagine
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ring s. 1-143. Endelig tredje del, kirkebog, i to
afsnit, med nyt titelblad og ny paginering s. 1214.

DANIEL PAULLI.
Den fjerde af det 17. aarhundredes store bog
handlere, som udgav fuldkomne salmebøger, er
Daniel Paulli. Han blev født i Rostock 23. juni
1640, men voksede op i København, hvor hans
fader Simon Paulli omtrent samtidigt blev pro
fessor i anatomi. Han blev formodentlig uddan
net som boghandler i Tyskland og var ansat i
Niirnberg, da han 1664 blev kaldt hjem for at
overtage Moltkes store boghandel, men den blev
nedlagt paa grund af de to stridende Moltke-enkers uenighed, og da deres processer voldte Paulli
meget besvær, begyndte han i stedet en selvstæn
dig virksomhed. I 1667 købte han en del forlags
artikler og udgiverrettigheder af Moltkes bo og
købte to huse i Skindergade, hvor han indrettede
sin boghandel. Her udkom fra 1677 Kingos »Aan
delige Sjungekor« og flere andre danske bøger.
1672 fik Paulli bevilling til at udgive en dansk
avis, »Extraordinaires Maanedlige Relationer« og
fra 1675 en ugentlig avis, »Dansk Advjs«, som
blev begyndelsen til en dansk dagspresse. Paulli
havde korrespondenter i udlandet, og gennem
gode forbindelser i hæren og regeringen skaffede
han paalidelige indenlandske nyheder, som blev
formet i et livligt dansk sprog.
Som salmebogsudgiver naaede han et højde
punkt med »Dend siungende Guds-Fryct«, der i
paalidelighed og orden og originalitet overgik,
hvad der tidligere var skabt af fuldkomne salme
bøger. Mange originale salmer findes her for
første gang. Her findes ogsaa hans broders, Hol
ger Paullis gode salme, »Solen vel i sorte klæder«.
De to brødre arbejdede sammen paa udgivelsen
af et pragtværk, en dansk billedbibel, men det
blev afbrudt ved Daniel Paullis tidlige død 14.
nov. 1684.
Paulli blev 1671 gift med Margaretha VViirger, som efter Paullis død giftede sig igen med
boghandler Johan Jost Erythropel, der bl. a. ud
gav en haandbog 1689.
Paulli: Kiøbenhaffns Haandbog i66g.
Daniel Paulli begyndte sin forlæggervirksom
hed med at sætte rekord, idet han udgav en
haandbog, som indeholdt 70 »bøger«, hvoraf de
første 35 var uddrag af bibelen, mens de andre
35 omfattede en salmebog, bønnebog og meget

andet godt, første part er paa 596 sider, anden
part 592. Det er et monstrum med følgende titel:
»Den rette oc ny forbedret Kiøbenhaffns
Haandbog Med Halffierdesindstiuve Bøger oc
skiønne Kaabberstycker Reysendis Folck oc andre
udi Danmarck oc Norge til nytte afdeelt i tvende
Parter: af hvilcke den første
XXXV Bibliskeden anden
XXXV Aandelige Bøger
indeholder/ som ere tienlige at bruge udi Kircker/
Skoler/ hjemme i Husene saa vel som paa Rej
sen. Til Trøcken forferdiget oc bekostet af Da
niel Paulli Kongl.Maytt.Boghandler udi Kiøbenhaffn boendis paa vor Frue Kirckegaard hvor
denne Haandbog findis til kiøbs.
Trøckt hos Hendrick Gøede/ Kongl.Maytt. oc
Univ.Bogtr. Aar 1669.«
Salmebogen er bog nr. XLIX og staar altsaa i
anden part, hvor den begynder s. 273. Dens titel
er:
»En liden Aandelig Psalme-Bog.
Doet. Mort. Luth. oc andre fromme Christnes.
Hvorudi findis Psalmer/ til hver Søn- oc
Hellige Dagis Evangelia forordnede/ det gandske
Aar igiennem. Nu igien med Fljd igiennemseet/
corrigeret/ og den Meenige Mand til Nytte/ udi
denne ny Forma, til Trøcken forfærdiget.«
Indholdet af salmebogen viser ikke nogen ori
ginalitet, men den er trykt dobbeltspaltet med
særligt smaa typer.
Bogen staar solidt paa en boghylde, men den
tynger i den rejsendes vadsæk, og den er ikke nem
at læse i, naar man skal staa med den i haanden
i kirken, og dengang maatte de fleste staa. Hvis
haandbog betyder en bog til at have i haanden
(men det gør det ikke), er den en misforstaaelse,
men hvis det betyder en bog, som er god at have
ved haanden, fordi man her har det hele, saa er
den vel betænkt, men uden det maadehold, som
just er »den Meenige Mand til Nytte«.
Paulli: Den aandelige Hovednøgle til
Himmelen.
»Dend Aandelige Hofvet-Nøgel til Himmelen.
Det er: Een Christelig Anledning/ hvorledes mand
formedelst andæctig Bøn og Sang Morgen og Af
ten kand oplade Himmelen/ og anholde hos Gud
om det/ som os her giøres fornøden/ indtil os af
Barmhiertighed self forundes at indgaae i Him
meriges Rige:
Med Mange smukke Bønner og Tacksigelser
Udaf aanderige Skribenteres Bøger
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sammensancket/
og med skiønne Kaaberstykker beprydet/
Af dend/ som ynsker eenhver og sig self
Dend Sande Poenitentze.
Anden gang oplagt/ og med fleere Morgenog Aften-Suck merckelig forbedret.
Kiøbenhavn/ Hos Kongl.Majest.Boghandlers
Danielis Paulli Efterlefverske. Tryckt hos Johan
Philip Bockenhoffer/ Kongl.Majest. og Universit.
Bogtr.«
Den første udgave af denne bog findes kun i et
ukomplet eksemplar, hvor titelbladet mangler,
men titlens første del i det her foreliggende an
det oplag er næppe ændret, og vi ser altsaa, at
Paulli kun har antydet sit navn ved de fremhæ
vede bogstaver D.S.P., Daniel Simonsen Paulli.
Han er ikke selv bogens forfatter, men samler og
redaktør. Dette arbejde har han gjort med omhu
og skønsomhed. Efter hans død er andet oplag,
som ikke er dateret, udgivet af hans enke, og da
hun betegner sig som saadan, maa det være sket,
inden hun blev gift med Erythropel, men hvornaar dette skete, ved vi ikke. Ehrencron-Miiller
daterer 1. oplag til 1680, og andet oplag maa være
kommet ca. 1686. Men der kom mange flere, 5.
gang 1731, 6. 1740, 7. 1761. Og bogen blev endnu
trykt i Bergen 1856. Det vidner om Paullis dyg
tige vurdering af stoffet.
Bogen indeholder morgen- og aftenbønner, signelser til ugedagene, til skriftemaal og nadver, og
dertil er føjet et stort antal salmer, især af Kingo
og Dorothea Engelbretsdatter, men ogsaa alle de
andre er udvalgt med omhu af tidens bedste.
Gennemgaar man salmebøgerne fra slutningen
af det 17. aarhundrede, ikke mindst de sidste ud
gaver af »de fuldkomne«, kunde man undre sig
over, at Kingos salmer aldrig blev optaget. En
undtagelse danner dog »Far verden, far vel«, uvist
af hvilken grund. Men det har en naturlig forkla
ring, idet begge dele af Sjungekoret var forsynet
med et privilegium, som gjaldt i 20 aar. Ingen
kunde uden Kingos tilladelse trykke dem. Det lig
ger nær, at Paulli har faaet en saadan tilladelse,
idet han fra 1677 blev Kingos forlægger, og Sjungekorets anden part 1681 er oven i købet forsynet
med Paullis advarsel mod at eftertrykke Kingos
salmer, hvad nogen aabenbart har gjort alligevel.
Man maa vel tro om Paulli, at han har haft til
ladelse ogsaa fra Dorothea Engelbretsdatter, hvad
Cassube ikke havde.
Paulli: Dend Siungende Guds-Fryct 1680.
Bogen indledes med tre titelblade og kobberstukne portrætter af Christian V og Charlotte
Amalie, til hvem bogen er dediceret.
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1. titelblad: Den Ny Fuldkommen Danske og Nor
ske Psalmebog.
2. titelblad: Dend ny Fuldkommen Psalmebog.
Kiøbenhafn Aar 1680. Bekostet af Kongl.Ma
jest.Boghandler Daniel Paulli boendis ved vor
Frue Skole.
3. titelblad:
Dend Siungende Guds-Fryct
det er en ny fuldkommen Psalme-Bog
indeholdende alle sædvanlige Kircke-Psalmer/
samt mange andre gandske ny oc aandelige Viser/
som endnu ingensinde i nogen Psalme-Bog hafve
været fundne/ hvilcke enhver Gud-elskende Siæl
til sin Andacts Opmuntring/ saa vel i Kircken/
som hiemme i Huuset nytteligen kand bruge.
Gud til Ære oc Fædrelandet til Nytte oc Tieniste
under visse Titeler oc Orden velmeent samlet af
Daniel Paulli.
Til den Gud-elskende oc formedelst
Sangen Siæl-qvægede christelige
Læsere.
Blant de Ting/ som brugis til at opmuntre oc
opvecke Menniskens Gemyt/ er Sang oc Musick
icke det ringeste: thi den baade lærer oc forlyster/
giør Sindet baade klart oc varmt/ baade fordrifver
Sorgens Sky oc Taage oc igien tilvender Glædens
Glantz oc Soel. Derfore hafve oc verdslige Vise
bekiendt oc vedgaaet/ at der i den lydelige Ords
Klang var noget guddommeligt oc som ofvergick
de gemeene Krafter. Men om ingen Slags Sang
kand saadant billigere sigis end om den aandelige.
Derved blifve de Troende baade fra alt Ont
skiide/ oc i alt Got deelactige. Der ved blifve deris
Synders Baand løssde icke mindre end Silas oc
Paulus legemlige Baand oc Lencker/ der de i
Stocken om Nattetjde siunge oc lofvede GUD/ at
der oc skede et Jordskielf derved/ saa at oc Fengselens Grundvold rørde sig/ samt alle Døre oplo
dis/ oc alle Baand løssnedis.
(Ved Sangen smage vi det gode Guds Ord oc
den tilkommende Verdens Kraft, deri finde vi den
vores Sjæl elsker, ja det evige Liv. Derved blive
vi deelagtig i den guddommelige Natur, derved
maa den urolige Aand bortvige, derved maa Hjer
tens Stormvinde sætte sig, og vore Sinds Bølger
blifve til et Blik og høieste Lindhed og Rolighed,
da lover man Gud retteligen i det Stille i Zion,
da ophøier vores Sjæl retteligen Herren, og vores
Aand glæder sig i Gud, vores Frelsere, som fylder
de Hungrige med Godt og lader de Rige tomme.
Der maa altingest vendes os til Bedste, Mørket
til Lyset, Trængsel til Ære, Døden til Livet, ti
melig Sorg til evig Fryd oc Glæde). (Det i () an
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førte afsnit citeres efter BH II,s. XXXIV, da jeg
har udeladt det i mine notater).
Derfore har altjd GUds Menighed meget elsket
aandelige Sange: Disligeste mange Helgene oc
Guds Børn forlystet sig med at dicte dennem. Der
fore ere de oc siden sammensanckede i Bøger/
icke alleeniste udi den hellige Skrift/ udi Davids
Psalmer oc aandelig Lofsange. Men endocsaa
uden for de guddommelige Skrifter udi lærde oc
gudfryctige Mænds Psalme-Bøger. Særdelis i voris
Danske Sprock/ hvorudi adskillige har arbeidet
at sammensancke allehaande gudelige Psalmer oc
Viser/ paa det mand kunde altjd hafve dem ved
Haanden.
Den første/ som jeg finder for mig/ dermed har
haft Umage/ skal være en/ for Reformatzen udi
Munckemes Tjd/ ved Nafn Hr. Michel/ Præst i
Odensee til St.Albani Kircke/ som lod udgaa ad
skillige Sange udi en Bog/ hånd kaldede MariæPsaltere/ som var kun Begyndelsen/ oc alligevel
icke alt der udi var got at kalde/men adskilligt
med menniskelige Tant oc Ofvertro bemenget/
saa var det dog lofligt oc gafnligt/ at baade Hve
den oc Afneme der i var forvaret/ oc kunde si
den bedre rensis fra hin anden. Som oc omsider
skiedde ved Hr. Claus Mortensen/ Præst i Malmøe/ som fraskilde de Papistiske Sange om Hel
genens Tilbedelse/ oc lod Aar 1528 med sin Med
broder Hr. Hans Spandemagers Sognepræst i
Lund hans Raad oc Hielp ved Prenten i Malmøe
udgaa en Dansk Psalme-Bog/ hvilcken blef siden i
det Aar 1529 med fleere/ som efter Troens Regel
vare stillede oc dictede/ forbedret af Hr. Arvid
Pedersøn/ Sognepræst til Ibs Kircke paa Borrinholm/ oc nogle gudfryctige Mænd udi Jylland/
saa at mand oc derfore i samme Aar om Høsten
begyndte end oc her i Kirckerne at siunge Dan
ske Psalmer. Derefter blef Psalme-Bogen ved Aar
1544 ved M.Hans Taussøn forbedret.
Efter hannem paatog M.Hans Thomæsøn/ Sog
nepræst i Kiøbenhafn/ til vor Frue Kircke/ sig det
samme Arbeyde oc forøgede den med 150 Psal
mer/ som endeel af hans Fader/ M.Thomas Knudsøn/ Sognepræst udi Hygom ved Ribe/ en deel
af andre gudfryctige Mænd/ ædle oc u-ædle vare
dictede og udsætte. Samme Verck blev tryckt her
i Kiøbenhafn der mand skref Aar 1569 oc er
siden tidt oc ofte eftertryckt/ oc altjd kaldet M.
Hans Thomæsøns Psalme-Bog/ med hvilcket nafn
den oc endnu er bekiendt/ men ickun faa Exemplarier meere at bekomme.
Saaledis stod det nu med Psalme-Handelen ind
til Aar 1640/ da Jochom Mokke/ Boghandler lod
en ny Psalme-Bog udgaa/ hvorudi vare baade de
flerste oc brugeligste/ som fandtes j M.Hans Tho
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mæsøns Skrift/ oc desforuden mangfoldige andre:
Hvorfore hånd oc kaldede den en ny oc fuld
kommen Psalme-Bog/ som hånd oc adskillige
gange med ny Tilgift hafver ladet oplægge. Er oc
siden af andre eftertryckt/ men føye eller fast in
tet uden Titelen forandret/ oc Mokkens Nafn/
som hafde først haft Umage med dennem/ aldelis forbigaaet.
Af disse omtalde/ som bemeldte Psalme-Bøger
lode udgaa/ hafver enhver fortient sin Prjs oc
Lof/ oc det icke giort uden Menighedens Gafn
oc Nytte/ som oc deraf kand sluttis/ at Bøgerne
efterhaanden ere hensolde/ oc derfor ofte paa ny
oplagde. Icke dissmindre har mand dog siden fun
den adskilligt derudi at ancke paa/ heldst effterat
de ældste Editioner eller Tryck vare bortsoldte/
oc ingen uden de ny meere at bekomme: I det
mand merckt saa mange Trycke-Vildelser der udi/
somme oc saa grofve/ at de oc vare mod Troens
Regel. Eftersom oc Dicte-Kunsten siden den tjd
meere end tilforne i disse Lande er uddyrcket/ oc
adskillige Psalmer efter den ny Art forfærdiget/
har oc mange ønsket/ at see nogle af dennem i
den fuldkomne Psalme-Bog. Nogle hafve oc støt
sig paa de haarde Vers oc Riim udi de gamle
Sange/ oc gierne seet/ at de maatte forbedris.
Derfore hafve mange ønsket at see noget fuld
kommeligere giort herved: jeg for min ringe Per
son hafver længe ventet/ at nogen lærd oc begafvet Mand det sig skulde paatage oc tidt til
budet mig at forlægge samme Verck/ naar det
var forfærdiget. Men eftersom der ingen er fun
den/ saa hafver jeg omsider dog maat lade denne
Psalme-Bog trycke/ oc giort derudi saa vjt jeg
kunde. Hvilcket er dette:
Først ere Vildfarelserne/ saa vjt mueligt var/
rettede oc forandrede efter de ældste oc retteste
Exemplaria. Demest ere alle de merckeligste Psal
mer af M.Hans Thomæsøns Bog indførde: Desligeste alle de af Mokkens Psalme-Bog/ som nogen
Klem oc Art hafde/ oc de ickun udelucte/ som
hafde icke stort at betyde/ icke heller vare Me
nigheden bekiente/ oc vare meere indsatte til at
fylde Tallet oc Papiret/ end for Gafn oc Nytte
skyld. For det Tredie ere her oc mange ny Psal
mer tillagde/ som aldrig vare i nogen fuldkommen
Psalme-Bog tilforne/ oc der iblant de flerste/ nu
førstegang til Trycken forfremmede/ efterat de af
Facultate Theologica vare approberede. For det
Fierde/ saa hafver jeg/ saa vidt mueligt var/ be
holdt den selfsamme Orden/ som Criiger i hans
Tydske Psalme-Bog/ kaldet Praxis Pietatis melica,
som nu alle Stæder er vedtagen/ oc derfor/ efter
hans Maade/ stillet Psalmeme udi sine Titeler/ oc
giort deris Antal temmelig stort/ paa det den an-
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dæctige Siæl i et oc andet kunde hafve diss mee
re Forlystelse/ oc undertjden en behagelig Foran
dring oc Afvexling. Thi ligesom Legemet hafver
icke altjd Behag til enhaande Mad/ saa elsker oc
icke heller Sindet altid en slags Betænckningers
Maade. Vi ere oc alle aandeligt krancke oc siu
ge: Oc hos de Siuge veed mand vel/ der maa være
allehaande Middel tilrede/ at opvecke Appetiten.
Oc eftersom oc M.Hans Thomæsøn hafde sæt
deris Nafne hos/ som Psalmerne hafde dictet/ oc
saadant er gemeenlig brugeligt i de store PsalmeBøger/ hafver jeg det icke villet forandre: men
giort det samme/ dog gemeenlig Begyndelse-Bogstafveme allene/ hves Forklaring jeg i Enden af
Psalmerne hafver tillagt. I Orthographia eller
Skrifve-Maade hafver jeg icke villet indlade mig
i nogen Tvistighed med disse Tjders Grammaticis eller Tale-Mestere/ men ickun efterfulgt den/
som nu er brugelig paa Tryckerieme/ oc af de
flerste oc lærdeste holdis for den beste.
Hvad Materien anbelanger/ da lod jeg den
være/ som jeg den fandt: Thi alligevel mand
kunde letteligen hafve støbt en Sang udi en anden
Form/ saa eractede jeg dog/ at mand det gamle/
for sin Alder skyld skal ære/ heldst det/ som i
Guds Tienisten er velmeent vedtaget/ oc icke er
imod Guds Ord/ om det end icke strax klinger
udi enhvers Øre/ eller er icke gandske dannet
efter menneskelig Vissdoms Tale-Viss oc Maade/
oc at det hafver her Stæd/ som den gamle Talemestere Qvintilianus Inst.Orat. Libr.I.Cap.10
med god Fornuft siger om noget disligeste: Re
cepta verba mutari vetat Religio & consecratis
utandum est. Apostelen melder oc udtryckeligen
om sig self/ at hånd icke kom til sine Corinthier
med høy menniskelige Veltalenhed/ men med
Enfoldighed/ at deris Tro skulde helde sig paa
Guds Kraft/ og icke paa menneskelig Viisdom.
Skulde der oc noget udi forandris/ da hørde det
andre til at giøre oc icke mig.
Ellers ville den Christelige Læser lade sig dette
mit ringe oc velmeente Arbeyde/ vel befalde. Mit
Ynske skal igien afleggis til den Allerhøyeste/ at
hånd naadeligen ville gifve oc forlene/ at ingen af
de gode Læsere/ som bruge denne Bog/ Maatte
blifve fortabte/ oc at enhver/ det hånd ved disse
Psalmers Sang oc Brug/ i Troen oc Aanden af
Gud begierer maatte nyde oc bekomme. Det ynskis hierteligen af
Deris Plictskyldigste.
Kiøbenhafn den 25 Januar, paa Pauli
Omvendelsis Dag Aar 1680.
I denne henvendelse til læsere, som har op
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levet velsignelsen ved at synge salmer, har Daniel
Paulli givet et billede af sig selv. Han elsker sal
merne og svinger sig i sin lovsang saa højt, at jeg
i mine første notater har villet udelade noget af
det mest højstemte, men jeg har fortrudt det og
har i en parentes indføjet det manglende efter
BH IIjS.XXXIV med BHs ortografi.
Hans kærlighed til salmesangen har ført til
kundskab og klog vurdering. Han har set, at Hans
Thomissøn var hovedmanden, som først bragte
orden og rigdom ind i salmebøgerne. Han refere
rer efter Th den ældste danske salmehistorie og
fortsætter derefter selvstændigt. I tiden efter Th
er kun Moltke værd at nævne. Han beholdt det
bedste hos Th, samlede mange nye salmer og
skabte en fuldkommen salmebog. De senere ud
givere byggede paa Moltke uden at nævne hans
navn, og i deres udgivelser kom der et stigende
antal trykfejl og misforstaaelser, fordi de ikke
brugte de originale tekster.
Nu havde han ønsket, at lærdere folk vilde have
udgivet en bedre fuldkommen salmebog, og han
har tilbudt at forlægge en saadan, men ingen vil
de, og saa maatte han selv til det, og nu gør han
rede for sine principper:
1. Han retter saa vidt muligt alle trykfejl og vild
farelser og optager de vigtigste salmer efter Hans
Thomissøns originaltekst.
2. Han optager fra Moltke de salmer, som har
»nogen Klem og Art« og udelader de mange, som
kun skal fylde tallet og papiret.
3. Han optager mange nye salmer, som aldrig har
været i nogen salmebog tidligere, herunder saadanne, som den moderne digtekunst har frem
bragt.
4. Han har ordnet salmerne paa samme maade
som Criigers Praxis Pietatis melica, som alle nu
anser for den bedste salmebog.
5. Efter Hans Thomissøns forbillede har han sat
forfattemavne under salmerne, dog kun forbog
staverne, som han senere udtyder i et skema bag
efter salmerne i bogen.
6. Han respekterer de originale teksters form og
indhold og ser bort fra senere litterære »forbed
ringer«, men bruger den nuværende gængse orto
grafi.
Det er første gang en dansk salmebogsudgiver
gør udførligt rede for sine udgiverprincipper, og
disse retningslinjer har medført, at »Dend siun
gende Guds-Fryct« blev en mærkepæl i dansk sal
mehistorie.
Salmerne i bogen er over teksten forsynet med
numre fra 1 til 457 og med sidetal fra 1 til 828.
Der kan være nogen uro over det typografiske

DANIEL PAULLI

i3°

billede, fordi der under trykningen er brugt typer
af forskellig størrelse. Der synes at være en ten
dens til, at de mest kendte salmer, f. eks. Luthers,
er sat med de største typer, hvorimod mindre
kendte og ansete er sat med mindre. Det ser
efter typestørrelsen ud til, at udgiveren har regnet
med tre grader af kvalitet, som Kingo gjorde i
Vinterparten 9 aar senere.
Register paa Psalmernes Titeler (d.v.s. ord
ningen af salmebogens indhold i rubrikker)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.

Morgen-Psalmer ........................ Nr. 1- 11
Aften-Psalmer ............................
12-25
Om Poenitentze oc skriftemaal
26- 54
Om Retfærdiggiørelsen ............
55- 59
Lof oc Tacke-Psalmer.
60- 72
Psalmer paa alle Høytider
Om Christi tilkommelse
til verden ..............................
73- 83
2.
Om Christi Fødsels Høytid ... 84-107
3.
Paa Nyt-Aars-Dag .................... 108-115
4.
Paa Hellig Tre Kongers-Dag .. 116-117
5.
Paa Kyndelmisse
(Mariæ renselsis Dag) .......... 118-120
6.
Paa Tacksigelses-Fest...... 121-123
7.
Paa Fastelafns Søndag....
124
8.
Fra Midfaste indtil Palmedag .. 125-126
9.
Paa Mariæ Bebudelsis-Dag ....
127
10.
Paa Palme-Søndag ....................
128
11.
Paa Skiertorsdag oc Langfredag 129-148
12.
Paa Paaske-Høytid.......... 149-161
13.
Om Christi Himmelfart...........
162-164
14.
Om den Hellig Aand........ 165-173
15.
Om den H.Trefoldighed .......... 174-177
16.
Paa St.Hans Dag ...................... 178-179
17.
Paa Mariæ Besøgelsis Dag ....
180
18.
Paa St. Michels Dag........ 181-182
19.
Paa alle H. Dag................ 183-185
VIL Cathechismi Psalmer
Om de tj Guds-Bud.................. 186-189
Om Troens Artickler.................. 190-192
Om Herrens Bøn........................ 193-196
Om Daabens Sacramente (ingen,
men henvisning til »Christus
kom self til J.f.«)
Om Skriftemaal ............................ 197-204
Om Herrens Nadvere ............... 205-211
Bønner oc. Tacks. for Maaltjd . 212-214
Tacksigelser efter Maaltjd .... 215-220
VIII. Om Guds Ord/ oc om den
christelig Kircke/ item om Lofven oc Evangelio.......................... 221-247
IX. Om Ecteskab................................. 248-256
X.
Om et Christeligt Lefnet........... 257-266

XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

XVI.

Reise-Psalmer for veyfarende
Folck til Lands oc Vands..........
Om Kaarsset oc Trøst imod
adskillig Modgang oc Fristelser
Bede- oc Tacke-Psalmer ..........
Om Døden oc Begrafvelse ....
Om Opstandelsen oc Domme
dagen/ item om den evige
Glæde ..........................................
Tilgift paa nogle Psalmer oc
aandelige Vjser/ som i deris
sted kand indføris ....................

267-273
274-332
333-367
368-405

406-421

422-457

Efter salmerne følger en forfatterfortegnelse el
ler en nøgle til opløsning af de forkortelser af
navnene, som staar under salmerne:
»Fortegnelse paa deris Nafne/ som hafve dictet
Psalmerne. De som med dette Kaars f eller med
Stiemer * ere betegnede hafve enten dictet sam
me Vjser/ hos hvilcke saadant findis gandske af
ny eller udsat dem af de Tydske. De andre uden
saadanne Mercker oc Tegn ere gemeenligen de
Tydske Skribent ere eller Dictere af hvis Tydske
Sange de ere udtolckede: undertjden oc de hvis
særdelis Nafn mand icke kunde faa nogen Vid
skab om.«
Det er lidt uklart. Et kors eller en stjerne be
tyder altsaa det samme, nemlig en dansk digter
eller oversætter, ogsaa i saadanne tilfælde, hvor
Paulli blot har fundet initialer, som han antager
er danske, selv om han ikke har kunnet udtyde
dem. Den eneste undtagelse fra denne regel er
R.H.S., som han udtyder Rasmus Hansøn, som
vel maa være dansk (men ikke Rerav, se VII, s.
177 f.). De tyske forfattere har ikke kors eller
stjerner.
Af de danske forfattere lægger man mærke til
Paullis forkærlighed for Hans Thomissøn og Strobius. Blandt de nyere til Erik Pontoppidan den
Ældre og senere Svegning. Blandt de nyeste teg
ner Johan Brunsmand sig for 16, som dog ikke
alle er originale, Peder Møller for 11 ligeledes,
Jens Pedersen og P. N. Mern for hver 7, Fr.
Brandt 5, Urbimontanus 4, Jens S. Sehested og
Dorothe Engelbretsdatter for hver 3, Romdorph
2, Holger Paulli og Søren Poulsen Judichær for
hver 1.
Af disse nyheder fra 1680 har Cassube gjort
rigelig brug i Appendix qvarta, som begyndte at
komme 1684, og i visse tilfælde har han faaet en
traad (Jens Pedersen), som han kunde spinde
videre paa.
Denne grundige nyvurdering af den ældre sal
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meskat og gennemsøgningen af den nyere littera
tur har naturligvis givet det resultat, at der er
mange førsteforekomster i Paullis bog, og det
fortsætter i hans faa senere udgivelser. Næsten
alle de senere salmebøger i firserne og halvfem
serne bærer præg af, at de har øst af Dend siun
gende Guds-Fryct.
Men man finder ikke Kingos salmer fra Sjunge
koret, som i 20 aar efter udgivelsen ikke maatte
optrykkes.
Paulli: Aandelige Psalme-Bog 1682.
»Aandelige Psalme-Bog indeholdende D.M.
Luthers/ desligeste andre fromme gudfryctige
Christnes/ oc danske Mænds geistrige deylige
Psalmer oc Vjser Hvilcke af adskillige Psalme- oc
andre aandelige Bøger ere sammensamlede/ oc
saaledis indrettede at enhver Gudelskende Siæl
dennem/ saa vel paa alle Søn- oc Hellige Dage
i den Christen Meenigheds Forsamling/ som
ocsaa hjemme i Huusene oc paa Reysen nytte
ligen kand bruge.
Til Trycken forfærdiget af Daniel Paulli. Findis
hos hannem til kiøbs paa vor Frue Kircke-Gaard.
Kiøbenhafn/ Aar 1682. Tryckt hos Johan Philip
Bockenhoffer/ Kongl.Mayest. oc Univ.Bogtr.«
Salmebogen fylder 443 sider og et register.
Derefter følger med ny paginering Collecter,
Epistler og Evangelier til hele kirkeaaret, forskel
lige latinske bønner, lidelseshistorien, endnu nogle
bønner, skabelsesberetningen og tilsidst den lille
katekismus. Det er altsaa i virkeligheden en lille
haandbog, blot med salmebogen sat i spidsen som
den væsentligste del.
Som førsteforekomster kan noteres:
Dagen viger og gaar bort. Nr. 5.
Himlens Gud og Jordens Herre. 19.
Vaag op min sjæl og psalter. 21.
Nu hviler mark og enge. 35.
Ret nu gik solens klarhed hen. 44.
Solens lys nu træder frem. 23.
Paa jorden fred og glæde. 133.
Nu lader tak os give Gud. 282.
Selv Jesus er min salighed. 284.
Min skønne den lifligste blandt. 328.
Salmebogen har s. 80 følgende »Nota. Hvem
som hafver lyst at siunge flere Morgen oc AftenPsalmer/ finder endnu sju udi D.Th.Kingos Siunge-Chors første part.« Det er rimeligt at henvise
til Kingos bog, som var udkommet paa Paullis
forlag. Men naar den samme note findes paa sam
me sted i Cassubes Haandbog 1684, hvor den er
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uden hjemmel, opdager man, at Cassube har
»laant« hele Paullis salmebog. Samme Bogtryk
ker, blot 1682 hos Paulli, 1683 hos Cassube. Mon
bogtrykkeren, Cassubes svigersøn, har ændret an
det end aarstallet?
Siælens Aandelige Lyst-Have 1682.
»Siælens aandelige Lyst-Have udi hvilcken Een
Gudelskende Siæl sig dagligen kand hente Trøst
og Vederqvægelse ved andæctig Hierte-Suck/
baade Morgen og Aften i sit eget saavelsom Guds
Huus:
Disligeste naar den acter at gaa til Skrifte/ og
efter erlangen Afløssning værdeligen acter at nyde
Jesu Christi helligste Legem og Blod i Sacramentet.
Efter Begiæring eenfoldig fremstillet af S.Nyborrig. Med Kaaberstycker beprydet.
Kiøbenhafn 1682. Bekostet af K.M. Boghand
ler Daniel Paulh boendis ved vor Frue Skole.«
Indholdet er en andagtsbog af J. Qvistorp, som
Paulli har bedt Søren Nyborg at oversætte. Bogen
er dediceret til Sophia Bille til Damsboe/ Mogens
Rosencrantzis til Glimminge og Lanting hans
Frue. Sophie Bille, som senere skal omtales nær
mere, havde fire aar tidligere udgivet »En ny bøn
nebog«, hvilket nok er grunden til, at Paulli viser
hende den opmærksomhed.
Fortalen er underskrevet af J.Q., altsaa den
oprindelige forfatter.
Paa andet papir er medindbundet en lille sam
ling af Peder Møllers salmer. Derefter er medind
bundet efterfølgende »Sjælens Lyst-Musik«, som
fra udgiverens side er tænkt som hørende sam
men med »Lyst-Haven«.
Paulli: Siælens aandelige Lyst-Musik.
»Siælens aandelige Lyst-Musik indeholdende
D.Mart.Luthers oc andre fromme Christnes udvalde gamle oc ny aandelige deylige Psalmer oc
Vjser til hver Søn- oc Høytids-Dage efter Evangelii oc Epistelens Anledning det ganske Aar
igiennem. Af de fuldkomne Psalme-Bøger oc an
dre geistlige Skrifter samlede.
Kiøbenhafn Hos Kongl.Majest.Boghandler Da
niel Paulli boendis ved vor Frue Skole.«
(Kolofon: Kiøbenhafn/ Tryckt hos Conrad
Hartvig Neuhof.)
Bogen er ikke dateret, men den hører sammen
med den foregaaende »Siælens aandelige LystHave« og er indbundet sammen med denne. Det
er en udvalgt salmebog til hele kirkeaaret.
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Vi begyndte dette kapitel med at gennemgaa
bønnebøger og salmebøger og en række særlige
bøger med salmer i tiden efter Hans Thomissøn
og frem til 1640, da Moltke med sin Haandbog
fra 1636 og med sin fuldkomne salmebog fra 1640
blev den toneangivende boghandler, som fornyede
salmebøgerne ved at ordne dem efter kirkeaaret.
Cassube vilde hellere efterfølge Hans Thomissøn,
men fik derved i sin fuldkomne salmebog 1661
saa stor en rest af salmer, at han ikke kunde ord
ne dem, hvorfor han overtog Moltkes fuldkomne
salmebog fra 1664 og fortsatte den fra 1666 i ste
det for at fortsætte sin egen, og de fuldkomne
salmebøger fik baade hos Cassube og Gertsen føl
geskab af de mere praktiske og populære haand
bøger.
Inden Cassube og Gertsen havde afsluttet de
res virksomhed, fornyede Paulli med sin fuldkom
ne salmebog baade studiet og udgivelsen af sal
merne paa en saadan maade, at det ogsaa kom
de andres sidste udgaver til gode. Dermed er vi
naaet frem til Paullis død 1684. Men dette tab
medførte ikke nogen afbrydelse. Der var en ano
nym person, som sørgede for kontinuiteten, ja
endog fulgte det nye aarhundrede paa vej ved at
trykke Kingos salmebog. Det var Dorothea Cas
sube, som var gift med den ene bogtrykker og ud
giver efter den anden, og som naar hun var en
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ke og selv styrede sagerne, blot kaldte sig »efter
leverske« og siden kun brugte firmanavnet »Kon
gelige Majests. og Universitetets priviligerede
Boogtrykkerie«.
Ved saaledes at koncentrere os om de fire store
boghandlemavne og deres fuldkomne salmebøger
er vi kommet frem til det 17. aarhundredes slut
ning ad en iøjnefaldende hovedvej. Men derved
er vi kommet forbi mange punkter, som fortjente
et længere ophold og et grundigere studium.
Mange interessante personer og mange bøger med
salmer fortjener endnu at nævnes. Vi gaar derfor
tilbage til tiden omkring 1640 og fortsætter no
genlunde i kronologisk orden aarhundredet ud.
Men den bemærkning maa forudskikkes, at det
kun er en brøkdel af de skrifter, der indeholder
salmer, som kan omtales. Et tørt katalog over hel
heden, hvorved ingenting virkelig anskues, har
ikke samme interesse som et mindre udvalg, der
kan blive mere levende. Det dygtige fortjener
mere omtale end det daarlige og ubehjælpsomme,
og det særprægede mere end det, der er jævnt al
mindeligt eller endda kedsommeligt. I det følgen
de altsaa kun en del glimt af salmelitteratur fra
tiden 1640-1700. Mellem disse bøger indskydes
paa passende plads henvisninger til biografier i de
to foregaaende bind VI og VII.

BØGER OG DIGTERE 1640-1700.
Hans Hansen Skanning.
Hans Hansen blev født 1579 paa Rydgaard ved
Ystad i Skaane, men da han flyttede til Jylland,
blev han kaldt Skonning. Han boede først i Ma
riager, derefter i Aalborg, men 1614 flyttede han
til Aarhus, hvor han oprettede et bogtrykkeri.
1617 blev han tillige klokker ved domkirken.
1635 oprettede han en papirmølle. Kort tid der
efter kom han i strid med biskoppen Morten
Madsen, som afsatte ham, hvorefter han stiklede
til biskoppen og navnlig til bispinden i nogle af de
satiriske skrifter, han lod trykke. Det endte med,
at kongen lod forholdene i Aarhus undersøge, og
Skonning blev genindsat i sit embede som klokker
1649, men 1651 faldt han ned fra en luge i taarnet og slog sig ihjel, og det betragtede biskoppens
tilhængere som Guds straf.
Blandt de mange bøger, som udgik fra hans
trykkeri, var ogsaa en bønnebog med salmer:
»Morgen oc Afften Bøner. Med Andre flere
korte oc guddelige Bøner/ sampt smucke Afften
oc Morgen Psalmer dagligen at bruge/ til en Gud
delig Øffvelse baade Hiemme/ oc ellers naar
mand er forreigser.
Aff adskillige før udgangne Bønebøger paa
Danske Colligeret oc til haabe samblit/ paa det
allerkorteste.
Prentet vdi Aarhus hoss Hans Hanssøn Skon
ning/ Aar 1646.«
Salmebogen har følgende titel: »Adskillige
Morgen oc Afften Psalmer sampt andre Aande
lige Viser/ som mand Daglig kand bruge/ at loffue oc tacke Gud med: Kortelig befattet.«
Salmebogen indeholder 59 salmer. Udvalget er
ret almindeligt, men nogle førsteforekomster kan
dog nævnes:
Herre min Gud jeg tror paa dig.
Hører alle folk, hører nu
O venner i nød, o venner i død.
Rasmus Pedersen Ravn. Se VII,s.256.
Canlica Biblica 1647.
Jens Hanssøn Trige blev født i Trige nord for
Aarhus o. 1609 som søn af sognepræsten Jens

Hansen Smidstrup, blev student fra Aarhus skole
1629 og 1635 sognepræst i Virring og Essenbæk
ved Randers, provst 1660, døde 31. aug. 1674.
Han har udgivet:
»Cantica Biblica. Det er: De Hellige oc For
nemmeste Loffsange I Bibelen ere befattede/ som
de hellige Fædre haffue siunget oc æret deris Gud
med. Huilcke it huer Christen Hiærte endnu
kunde bruge/ at Tacke Gud med/ for allehaande
Timmelig oc Aandelig Velgierninger/ hånd beuiser dem. I Rijm befattede: Oc effter nogle vor
danske Psalmers Melodie oc Noder vdsat Aff
Jens Hanssøn Trige. Prentet i Aarhus/ Aar 1647.«
Bogen er dediceret til Margrete Juel.
Det er en god ide at omskrive de bibelske dig
te, som fremkom ved særlige lejligheder, til dan
ske salmer. Samlingen omfatter 8 saadanne gen
digtninger.
Den første er Mose sang, 2. Mos. 15:
En ny Sang vil jeg siunge/
Vor Gud til Loff oc Prijs/
oc tacke med min Tunge/
For alt gaat hånd bevijs:
Thi hånd en Gjerning giorde/
Herlig for alle Mand/
Ægypterne hånd torde/
Nedsiuncke i Haffsens Vand.

(17 vers)

Den næste er Mosis Anden Loffsang, 5. Mos. 32:
I Himle alle hører/
Thi jeg nu tale vil/
Du Jord bøy hid din’ Ører/
Oc hør vel flittig til:
Min tale skal:
Som Regen paa Græsit Grønne/
Som Dug paa Vrter skønne/
Vist dryppe vden tal.

(41 vers)

Saaledes fortsætter Trige ganske jævnt, men
dog med et skær af poesi. Den tredje er Deboras
og Barachs sang:
Loffuer nu Herren alle/
Som sit Folck giffuer Trøst ...
(21 vers)
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Den fjerde er Annas, Samuels moders lovsang, da
Gud havde hørt hendes bøn, i.Sam.i:
Mit hierte glæder sig ...
(11 vers)
Den femte er Esaias’ lovsang efter Es. 12. Men det
kniber for Trige at behandle den sapfiske strofe
form:
Jeg tacker dig/ ret Hiertelig Gud min Herre.
(6 vers)
Det gaar bedre med melodien »Eja, mit hjerte«
til Judiths sang, da hun havde hugget Holofemes’
hoved af:
Leger for Herren med Trommelyd/
Oc klinger/
Spiller for hannem med Hiertens fryd
Med Simbler/
Siunger ny Sang/ Med lifflig Klang/
Hans Naffn med Glæde alle Mand/
Paakalder.
(16 vers)
Den syvende er Marias lovsang, som gaar paa me
lodien »Herre Jesu Christ min Frelser du est«:
Min Siæl oc Mund/ aff Hiertens Grund/
Skal ophøye min Herre/
Min Aand i mig skal glæde sig/
Ret Hiertelig/
I Gud min Frelser kiere.
(9 vers)
Den sidste er Sachariæ Loffsang:
Loffuit vær’ Herren/ Loffuit vær’ Herren
(12 vers)
Det ser ikke ud til, at de fuldkomne salmebøger
har optaget noget af Trige.
Disse bibelske salmer er sammenbundet med et
trøsteskrift til Fru Elsebe Juel til Brusgaard i an
ledning af hendes mands død, »Vita Militantium«,
ligeledes trykt i Aarhus 1647.
Daglige øvelser. 1650.
»It Gvds Bams Gudfryctigheds daglig Øffvel
se/ Til hver Dag udi Vgen at bruge« er titlen paa
en anonym opbyggelsesbog, som er Prentet i Kiøbenhaffn/ aff Peter Hake/ Aar 1650. Den om
fatter
I.
II.
III.
IV.
V.

Gudelig Læsning aff Konning Davids Psalter-Bog.
Hellige Loffsange/ oc Aandelige deylige
Vjser.
Hiertelige Suck/ oc andectige Bønner.
Skønne udlæsene (udvalgte) Sprock/ aff dend
Hellige Bibel.
Børnelærdommens 5. Hoffvidparters enfol
dig Forklaring aff Luthero. Affdeelt til de
fire Dage i Vgen.

VI. Nogle faa oc smaa/ dog nyttige Spørsmaal
oc Svar/ anlangendis de besynderligste Articler/ vdi voris Christelig Lærdom/ paa
Børne-Vijs at forstaa: Til de to sidste Dage
i Vgen.
Med nogle fleere Gudelige oc andectige Betenckninger der hos/ aff de Hellige Fædre/
ec.
Det andet hovedpunkt, »Hellige Loffsange,« er
blot salmehenvisninger til »Psalme Bøger«, for
delt paa ugens dage, ialt 16 henvisninger, f. eks.
»Om Søndagen«:
Om Himmerigs Rige saa ville vi tale.
Vaager op i Christne Alle.
Aff dybsens Nød raaber jeg til dig.
For saa vidt har bogen interesse for den dag
lige indøvelse i kristendom, men ikke specielt for
salmehistorien. Men det har nogle faa versifice
rede bønner i bogens slutning, nemlig først og
fremmest den ældste hidtil kendte tekst til sal
men »Jeg venter dig, Herre Jesus, til dom«, se
11,5.475 ff., hvortil nedenstaaende altsaa er et
supplement:
Jeg venter dig O Jesu til Dom/
Hver Øyeblick jeg seer mig om/
Hastig du kommer oc jler brat/
Maa skee denne Dag/ eller oc denne Nat/
Lad brende i mig din Lampe bered/
I Troe/ oc Haab/ oc Kierlighed/
O HERre kom snart/ kom mild oc bljd/
oc giør os Salig til ævig Tjd.
Fra samme tidsrum er følgende digtning alle
rede omtalt i bd. VI og VII:
Anders Bording. Se VI,s. 73 ff.
Brandenburgisk Bønebog. Se VI,s.i66 ff.
C. A. Erickssøn. Se VI,s.i66 ff. og VII,s.378.
Ojvid: Aandens Glæde. Se VII,s.ii2 ff.
Kirstine Munk: Naadens Dørs Aandelige
Hammer 1648.
Kirstine Munk blev født 6. juli 1598 som datter
af Ludvig Munk til Nørlund og Ellen Marsvin.
Hun blev gift 1615 med Christian IV og fik med
ham 11 børn, men da hendes troskab blev betvivlet, optod der mange stridigheder, og hun blev
forvist til Boller og Rosenvold, hvor hun døde 19.
april 1658.
Hendes bønnebog udkom 1648, samme aar som
Kongen døde. Titelbladet mangler, men gengives
her efter den næste udgave 1664:
»Naadens Dørs Aandelige Hammer/ Det er:
Udkaame/ Aandelige/ Trøsterige oc deylige Bøn
ner/ Morgen oc Afften at bancke paa Naadens
Dør med/ indtil Jesus effter sit sandrue Løffte op-
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lader/ oc sielff sætter sit Guddommelige Amen til
voris Bønner.
Sampt, Bønner oc Tacksigelser for oc effter
Jesu Christi Legemis oc Blods Anammelse/ oc om
it salige Ændeligt.
Matth.7.V.7. Bancker/ oc eder skal opladis.
Anno 1648. aff den Brandenborgiske Bønnebog
colligeret ved en Høy-Edel Dame.
Prentet aff Melchior Martzan/ Oc nu effter man
gis Begiering paa ny i denne bequeme Forma til
Trycken bekostet aff Christian Cassuben Bog
handl: oc findis hos hanem tilkiøbs udi S.Nicolai
Kircke/ Anno 1664.
Prentet i Kiøbenhaffn aff Daniel Eichhom.«
Bogens dedikation er bevaret i førsteudgave
1648 og gengives derfor efter denne:
»Til den Stormectigste/ Allemaadigste oc Allerhielpemildeste KONGERNIS KONGE/ oc HERRERNIS HERRE/ GUD Sønnen/ JESUM
CHRISTUM.
Du store Konge offuer all Jorden/ JESU
Christe/ du som est stor aff Naade/ stor aff
Naffn/ oc stor aff Gieminger/ du som icke alle
eniste haffver lærdt oc befalet os at bede i dit
Nafn/ men hafuer oc ladet din Tienere lohannes
see/ at uden saa er/ du staar hos det gyldene Altere/ som er for Stolen/ oc du selff gifuer Røgelse
til de Helligis Bønner/ ellers da haffuer de ingen
sød oc velbehagelig Luct for din Himmelske Fa
der: Dig min Konge JESu Christe/ som haffuer
dit Rige oc din Regiering udi mig/ dedicerer oc
tillskriffuer Jeg Underdanigst dette mit Hus-Arbeyd/ oc jeg bøy er for dig mine Knæ/ oc beder/
at naar jeg Morgen oc Afften udøser mit Hierte
for din Himmelske Faders Ansict/ du da vilt gifue
aff din Røgelse/ som dig giffuen er/ til mine
Bønner/ at de maatte faae saadan en velbehagelig
Luct hos din Himmelske Fader/ som Noah
Brændoffer haffde/ Jeg legger alle mine Bønner
i din Haand/ Herre JESu/ hellige du dennem/ før
du dennem frem for din Himmelske Fader/ oc
giff du dennem denne Kraft/ at de for din skyld
maa bliffue annammede oc bønhørde/ saa hånd
Naadeligen vilde giffve det Gode/ oc afvende
Onde.
Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff Melchiore Martzan.
Aar 1648.«
Nogle, som læser denne bøn, kunde maaske
spørge, hvorledes den rimer med det, man ellers
ved om Kirstine Munk. Men mennesker er sam
mensatte, og de ufromme kan maaske ogsaa være
fromme. I hvert fald tror mange paa, at de from
me kan være ufromme.
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I den første udgave er der ingen salmer, men
udgaven 1664 har forsynet bønnerne med forslag
til salmer (kun begyndelseslinjen), med korte an
dagtsbønner, bønner mod Tyrcken, samt følgende
10 kendte salmer.
1. Herre straf mig ej i vreden din
2. Fader vor i Himmelens tron
3. Jesu Kriste sande Guds Søn
4. Afvend din vrede kære Gud med naade
5. Jeg takker dig ret hjertelig
6. Den signede dag som vi nu se
7. Jeg vil din pris udsjunge
8. Den lyse dag forgangen er
9. Kriste du est den klare dag
10. Solen er nu nedgangen plat.
I den næste udgave, Bockenhoffers 1689, er titlen
noget ændret:
»Naadens Dørs Aandelig Hammer/ Det er:
Udkaame/ Aandelige/ oc Trøstelige Bønner/ Mor
gen oc Aften at bancke paa Naadens Dør med/
indtil JEsus efter sin naadige Forjættelse oplader/
oc self bekræfter vor Begiering med dit sandme
Amen:
Saa oc Gudelige Betænckninger Om Poenitent
ze/ Skriftemaal/ HErrens Nadvere/ oc i andre
Anliggende at bruge:
For nogen Tid siden sambiet ved en Høy-Edel
Damme. Oc nu I denne sidste Tryck med udvalde Bønner oc nye Psalmer forbedret.
Bancker/ oc Eder skal opladis. Math.y.v.y.
Cum gratia et privilegio Ser.Reg.Majest.
Kiøbenhafn/ Aar 1689.
Tryckt hos J.P.Bockenhoffer/ K.Maj. oc Univ.
Bogtr. Oc findis hos hannem tilkiøbs«.
Da de salmer, som ledsagede den tidligere ud
gave, stod i de kendte salmebøger, har Bocken
hoffer erstattet dem med 10 andre af nyere dato,
som nedenfor nævnes. De 9 første er hentet i
Rachløws »Taare-Perse«, som var udkommet hos
Cassube 1684; dem havde Bockenhoffer arvet ret
ten til som Cassubes svigersøn. Den sidste er af
Brunsmand 1687.
1. Jeg aarie vil istemme
2. O Herre som en fange
3. Hvem er dig Himlens Fader lig
4. Nu dagens lys og sol opstiger
5. Synder, hvi est du saa sikker
6. Nu solen daler og det kvælder
7. Mig sorgen jævnlig møder
8. Ach, ach min Jesus
9. Jeg slet udstøder af mit sind
10. Ihvor jeg øjet vender hen.
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En saadan udskiftning af salmerne i denne bog
fandt ogsaa sted i senere udgaver.
Jesu Navne alfabetisk ordnede 1652.
En vis Elias Pauli Faxe blev indskrevet ved
Københavns universitet 1611 og ca. 1620 sogne
præst i Ottarp i Skaane. Det er den samme som
Elias Povelsen, som udgav følgende:
»Nova Jesu Cantica.
Onomatologia et doxologia Salvatoris alphabetica.
det er: Vor Frelseris Jesu Christi Hellige Naffne
oc berømmelige Loff/ som hannem i den hellige
Skrifft tilleggis: Effter Alpha-Bethet udi XXIII.
Psalmer under vore lifflige Kircke Toner saa be
fattede oc fremstillede, at de mue vel kaldis alle
Gvds Børns
1. Hellige oc Gyldene A.B.C.
2. Hierte-Cither oc Jubel Sang/
Hvor med de kunne prise Herren for alle sine
Velgierninger/ som i hans Nafne indeholdis:
Til hans Æris Forfremmelse/ oc det indvortis
Menniskis Forlystelse Sammenskreffvit
Aff Elia Povelsøn/ B. Sogne-Præst til Aaterup
sogn i Skaane.
Prentet i Kiøbenhaffn/ aff Peter Hake/
Anno M.DC.LII. Paa Authoris egen Bekost
ning.«
Forfatteren er en maadelig digter, men han har
fundet eller opfundet saa mange navne eller egen
skaber hos Jesus, at alfabetet kunde udfyldes. Et
saadant navn findes i første linje i hvert vers.
Forfatteren har ikke fremhævet de paagældende
bogstaver, men vi finder ud af det! De 7 første
vers begynder saaledes:
Alpha oc O er Jesus Christ.
Jesus vor Baner, vden meen.

Jesus vor Carbunkel klar.
Jesus David, Gud og Konge.
Jesus var en Elendig Mand.
Jesus er uden Fader.
Jesus Rætfærdigheds Gaffve.
Nørnissom: Spirituale Mortis. 1653.
Jens Sørensen Nørnissom blev som navnet an
tyder født i Nørre Nissum 1609. Han kom i tje
neste hos en boghandler i København 1633 og
nedsatte sig selv som boghandler i Roskilde 1635.
Han udgav 1646 en haandbog, som er gaaet
tabt, men senere genoptrykt, se Manuale 1698.
Senere udgav han
»Spirituale mortis et judicii speculum. Det er
Dødens oc Dommens Aandelige Speyl/ Indeholdendis trende smaa Capitler. Det Første/ om Dø
dens jdelig Betænckning/ Psal.go.v.i2. Det an
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det/ om den yderste Dommedags u-forvarendis
oc hastelig forventelse/ Joel.2.v.i oc 3. Det Tre
die/ om de V-gudelige/ som her i Naadsens Tjd
foracte oc bespotte Herrens Tilkommelse/ 2.Pet.
3.V.3 oc 4. Nu i disse sidste oc onde Dage/ til een
alvorlig Paamindelse/ aff den hellige Skrifft oc
Lærde Mænds gudelige Betractelser/ andragen
oc kortelig befattet/ mine kiere Medchristne til
en daglig Tancke-Sædel.
Aff Jens Søffrensen Nør-Nissom/ Bogh. i Roes
kild.
Prentet i Kiøbenh. af Peter Hake/ 1653.«
Som et anhang til bogen er knyttet »En Aande
lig Vise Om Dommedag«, der er digtet 1651, men
først trykkes her: »Dommedag er ei langt borte«.
Peder Morsing.
Vi ved ikke noget om Peder Jensen Morsing,
før han 1652 blev leder af trykkeriet ved Sorø
akademi, men allerede 1654 flyttede han til Kø
benhavn som 1. universitetsbogtrykker efter Mel
chior Martzan. Trykkerierhvervet havde hidtil
været ledet af indvandrede tyskere, som naturligt
ogsaa foretrak tyske svende. Morsing var den før
ste danskfødte ledende universitetsbogtrykker og
søgte nu at ændre forholdene. Han uddannede
og ansatte gerne danske svende. Han søgte at
bringe sit trykkeri paa højde med de bedste ty
ske. Han blev i disse bestræbelser begunstiget af
kongen, som gav ham hjælp til at indkøbe mate
rialer. 1656 fik han privilegium paa at trykke de
skolebøger, som var forordnet i Danmark og
Norge, 1657 fik han privilegium paa at trykke
aviser og almanakker.
1656 havde Morsing paa Moltkes bekostning
trykt en udgave af salmebogen i Moltkes Haand
bog. 1658 besluttede han sig til selv at udgive en
Haandbog, men under dette arbejde døde han.
Haandbogen fik følgende titel:
»En Aandelig Kircke- Huus- oc Reyse-Haandbog/ For en huer from Christen/ oc i synder
lighed veyfarendis Folck til Lands og Vands/ I
denne liden Form med 20 Bøger til Trycken
forferdiget... Aff Peder Morsing/ Kongl. Maytt.
oc Univ. Bogtr. oc findis hos hans Effterleffverske
til kiøbs. Med Kongl. Maytt. Privilegio. I Kiøben
haffn/ Aar 1659.«
Dedikationen til Peter Retz, Tygestrup, og
hans Frue Sophie Sehested og til Erik Kraag,
Bramming, og hans Frue Wibecke ' Rosenkrantz
er dateret 1. Jan. 1659 af Sophia Johannis Daater
S. Peder Jensøn Morsings Effterleffverske. Som
det antydes paa titelbladet har Sophia Johannesdatter arvet sin mands privilegier.
Salmebogen er den 14. bog i haandbogen. Den
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fylder 468 sider. De første 234 sider er ordnet
efter kirkeaaret, altsaa nøjagtig halvdelen. De
øvrige rubrikker er: Offver Catechismum. Om
Guds Ord. Om Lowen oc Evangelio. Om Poeni
tentze. Om Ecteskab. Om Kaarsset. Om et Chri
steligt Leffnet. Om Bøn oc Paakaldelse. Om Bøn
oc Tacksigelse. Psalmer oc Loffsange Om Mor
genen. Aandelige Psalmer Om Afftenen. For oc
Effter Maaltjd. For Veyfarendis Folck. Om Ver
dens Svjg. Om Døden oc Begraffvelse. Om Dom
medag oc Opstandelse. Om Opstandelsen oc det
evige Ljff. Kongernes Rjm oc Symbola. En Rictig Uniformitet med Sangen Paa Bede-Dagene.
Appendix libri Psalmorum.
Ogsaa den sidste del af salmebogen ligner alt
saa Moltkes, men de fleste af disse rubrikker
gaar helt tilbage til Hans Thomissøns salmebog.
Det er den første del af Th, som omfatter de tre
store højtider, der i de følgende salmebøger er
udbredt til at omfatte hele kirkeaaret.
Sophia Johannesdatter giftede sig i nov. 1660
med Henrik Clausen Gøde, som havde været bog
trykker i København siden 1654. Med hende ar
vede han efterhaanden stillingen som 1. universi
tetsbogtrykker og Morsings privilegier. Men efter
enevældens indførelse skiftede stillingen navn:
»Direktør for Hans kgl. Majestæts Bogtrykkeri«.
1663 fik han privilegium paa at trykke og udgive
aviser, »Europaische wochentliche Zeitung« og
siden »Ordinarie Post-Zeitung« med udenlandske
nyheder. Ogsaa Anders Arrebos »Hexaemeron«
blev trykt hos ham.
Paa grund af svagelighed overdrog han 1670
det meste af sin virksomhed til sin yngre broder
Jørgen Gøde og beholdt kun virksomheden som
universitetsbogtrykker til sin død. Sophia Johan
nesdatter overlevede ogsaa ham og bekostede til
Trinitatis kirke et epitafium over sine to mænd.
1672 udgav Jørgen Gøde, som imidlertid var
blevet gift med Dorothea Cassube, »En liden ny
forbedret Haandbog« med 11 bøger. Her er sal
mebogen sat i spidsen. Det er ganske den samme
salmebog som Morsings.
Søren Terkelsen.
Vi ved ikke, hvor og naar Søren Terkelsen
blev født, men 1624 var han mønsterskriver ved
militæret, 1628 blev han renteskriver, 1629 un
derskriver ved klædekammeret og 1630 blev han
kammertjener, og det vil nærmest sige sekretær
hos Christian IV, hvorefter han 1633 blev tolder
i Gliickstadt, hvor han ofte udførte smaa hverv
for kongen. 1636 mistede han kongens særlige til
lid, idet han havde modtaget bestikkelse, men
han fik dog lov til at beholde sit embede til
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1646. Da opgav han det, hvorefter han en tid var
ridefoged paa Vallø, og derfra flyttede han til
Slangerup og senere til Lyngbygaard i Skaane,
hvor han døde i 1656 eller begyndelsen af 1657.
Han blev 24. marts 1639 gift med Elsebe Christophersdatter.
Det mest afgørende tidsrum i hans omskifte
lige liv var tiden i Gliickstadt, hvor han kom paa
nært hold af Hamburg og det tyske aandsliv, som
udfoldede sig der. Her mødte han først og frem
mest Johann Rist, der blev hans ven og som salme
digter hans store forbillede, og gennem ham mød
te han tyske digtere som Paul Fleming og Mar
tin Opitz. Han oversatte og udgav flere af ti
dens yndede værker, f. eks. fra fransk »Dend
Hyrdinde Astrea«, som udkom i flere bøger med
»mange ærlige Lærdomme, skiønne sprog, och
Kiærligheds ulijge Virckelser, med allerstørste
Tuctighed«. Den er signeret ved de fremhævede
bogstaver i ordene: »Tager. Tijt. Til. Lyst. £in.
Tijd.« Hvor meget der ligger i dette mærke ud
over navnet Søren Terkelsen og maaske Tolder i
Gliickstadt er uvist.
Han oversatte fra tysk H. M. Moscherosch: »En
tro Faders christelige Siæle-Gaffue« og Martin
Opitz: »Det roelige Bunde-Leffnet oc Agger
mandens Lyst« og fra hollandsk J. Gats: »Tvende
Quinder om een Mand. Det er Jacobs Gifftermaal med Lea og Rachel« og »Grund-Giftermaal,
det er: Det første Brøllups Beskriffvelse, som
blef huldit udi Paradiis imellem Adam oc Eva«.
De er begge anonyme, men dog undertegnet
S.T.S. Det meste af dette er glemt.
Men Søren Terkelsen slog varigt igennem med
visesamlingen »Astree Siunge-Chor«, der udkom
i 3 hæfter 1648, 1653 og 1654 med 20 viser i
hvert hæfte. Det var ikke just hans oversættelser
af Rist’ hyrdeviser, snarere Voigtlånders mer end
djærve skæmt, men især melodierne, som slog
igennem. De slog saa stærkt igennem, at Kingo
lod sig paavirke af det og kaldte sine første sal
mer »Aandeligt Siunge-Chor«, hvilket skulde an
tyde en modsætning, en bedre anvendelse af poe
si og melodi.
Søren Terkelsen vilde gerne have gjort, hvad
ikke han men Kingo kunde, nemlig skrive en ny
salmebog til hele kirkeaaret. Ingen af dem blev
dog helt færdige dermed, om end af forskellige
grunde.
Det ufuldendte manuskript til Søren Terkelsens
salmebog ligger i Karen Brahes bibliotek. Man
kalder det »Søren Terkelsens Aandelige Viser«,
fordi en senere haand har skrevet saaledes paa
det første blad. Men Søren Terkelsens egen titel
paa det næste blad lyder saaledes:
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»En gandske ny Aandelig Psalme och Vise-Bog:
Indeholdende mange dejlige Psalmer, aandelige
Viser och Lof-sange, baade gamle bekiente, och
ny, som tilforne icke hafve været at bekomme.
Med synderlig Flijd til hvert Søndags och FestEvangelio, det gandske Aar igiennem forordnede
Sampt Cathechismi Psalmer:
Saa ochsaa atskillige aandelige Viser for alle
Stænder och særdelis Personer udi allehaande
Nøød och Anliggende at bruge.
Item, Morgen- och Aften-Sange och ellers an
dre dejlige Psalmer oc Viser Baade for Gamle och
Unge med en goed læselig Stijl, til Guds Ære,
fromme Christnes rætt aandelige Forlystning och
vor Christendoms forbedring, velmeent til Tryc
ken forfærdiged af
S.T.S.«
Side 4:
De Viser och Sange, som Jeg sielf har fordanske!,
derfor findes dette Tegn [stjerne]
Og noteret hos dem Jeg har forandret dette Tegn
[trekløver]
hos dem Jeg sielf har dichtet [firkløver]
Undertiden glemmer han at sætte disse mær
ker paa, men hvis det f. eks. er angivet, at salmen
er forfattet af I. R., altsaa Johann Rist, skulde det
have været en stjerne. I øvrigt er salmerne num
mereret med romertal. Da den første salme er
en af hans egne, begynder manuskriptet saaledes:
Paa den første Søndag udi Advent.
Texten: Om Christi indridelse i Jerusalem.
Matt. 21. Cap.
I.
Kand siunges som
Guds Søn er kommen af Himmelen ned, osv.
Af Anti-dactyliske Vers.
1.
Der Jesus nu nær ved Jerusalem stad
Til Betphage vilde henkomme
Ad Olie-bierget drog han saa paa rad
Med sine Disciple de fromme.
Da sendte hånd tvende af dennem flux bort
Och sagde: Gaar snarlig til Byen alt fort
Som ligger hist ude for eder.
Der er 6 vers. Han fortsætter saaledes med en
letløbende genfortælling af evangeliet uden til
sætning af nye tanker eller digterisk beaanding.
Manuskriptet fortsætter til 1. sønd.e.Hell.3
Konger. Der er i alt 102 salmer, hvoraf han har
oversat 48 fra tysk. Deraf er 27 af Rist, 10 af en
forholdsvis ukendt forfatter Joachim von Glasenapp, en pommersk adelsmand, der o. 1646 levede
paa sine godser Gramenz og Liibgust og var med
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lem af det »frugtbringende Selskab« under med
lemstilnavnet »Der Erwachsende«. Det er ikke
godt at vide, hvorledes Søren Terkelsen just er
blevet forelsket i ham. De øvrige 11 oversættelser
fra tysk fordeler sig paa flere forfattere, herunder
nogle nyoversættelser af Luther.
Mærket med en trekløver er 29 salmer, som
Terkelsen har forandret, dvs. metrisk forbedret,
dels ældre danske salmer, dels ældre oversættel
ser, som er kendt fra salmebøgerne. Ogsaa blandt
dem er der en del af Luther.
Endelig er der 15 salmer, som Terkelsen reg
ner for sine egne. De genfortæller i reglen dagens
evangelium. Han har en vis følelse for metret og
strofen, og ofte flyder ordene ganske let, men han
maa alligevel bruge mange apostroffer for at faa
de genstridige danske ord til at passe til metret:
Mennisk’, Qvind’, Lær’, vild’, komm’ osv. Af
samme grund maa han bruge mange fyldeord,
ikke blot »alt« og »fort«, men ogsaa »saa mange
led« og lignende.
Han har stillet sig en alt for stor opgave; hans
manuskript fylder 456 sider og naar dog kun lige
forbi Hellig Tre Konger. Da maa han enten have
opgivet det, eller maaske har døden afbrudt ham.
Det maa særligt bemærkes, at han uden mær
ke, altsaa uden ændringer har optaget 5 salmer af
Judichær, som vi ellers ikke vilde have kendt. De
maa have talt sammen om salmebogssagen, da
Terkelsen opholdt sig i Slangerup og formodent
lig paa en tid, hvor Judichær havde opgivet haa
bet om at faa sin salmebog trykt. Maaske derfor
har Terkelsen faaet lyst til at prøve. Judichær
vender vi tilbage til.
Da Søren Terkelsen døde, efterlod han sig fle
re salmer af Rist, end han havde optaget i sit
salmebogsmanuskript, nemlig 20 passionssalmer,
som hans enke siden udgav:
»Her Johan Ristis Passions-Vjser. Fordanskede/
oc effter vore bekiendte Danske Kircke-Melodier
indrættede af S.T.S. Oc nu effter den Sl.Mands
Død til Trycken forfærdiget aff hans Høybedrøffvede Effterleffverske 1661 den 10.Apr. Kiøben
haffn/ Tryckt hos Henrick Gøde/ K.M. oc Vniv.Bogt.«
Hun har dediceret bogen til Hofmester for det
kgl. akademi Sorøe Jørgen Rosen-Krandtz til
Kieldgaard og dateret 9.Apr.Anno 1661.
Elsebe Christophersdatter, Sl.Severin Terckelsens.
Bogen indeholder 20 passionssalmer, hvoraf de
12 første er fortællende og kaldes »Henførelser«,
fordi de handler om, at Jesus føres fra det ene
sted til det andet. Derefter følger »Syv/ en ræt
Christ-Troende Siæls gudelige Betænckninger«.
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Her følger Rist et gammelt forbillede. Det er
nemlig betragtninger over de syv saar paa Jesu
legeme. Det er en tale til og om Jesu i) Fødder,
2) Knæ, 3) Hænder, 4) Side, 5) Bryst, 6) Hjerte
og 7) Ansigt. Det samme tema er omtrent sam
tidigt behandlet af Paul Gerhardt, se IV, 142 ff.
Det sidste digt i bogen er et »Klingende Tacke-Vers«. Det er klingende, men ellers ingenting.
Judichærs salmer.
Søren Poulsen med tilnavnet Gotlænder og det
latinske kendingsnavn Judichær arbejdede længe
før Søren Terkelsen med en ny salmebog. Der
henvises til hans biografi VI,s.368 f., hvor det
omtales, at Jesper Brochmand 1641 sendte ham
en salmebog, hvori biskoppen havde sat mærke
ved de salmer, som mest trængte til en metrisk
forbedring, og det tog Søren Poulsen fat paa, saa
han kunde levere et forslag 1644, hvorefter kapel
mesteren arbejdede med melodierne. Af ukendte
grunde gik sagen helt i staa.
Da Søren Terkelsen nogle aar senere opholdt
sig i Slangerup, maa han have talt med Søren
Poulsen om hans arbejde med salmerne. I hvert
fald var Søren Terkelsen kommet i besiddelse af
nogle af Judichærs salmer, og han optog fem af
dem i den del af sit salmebogsmanuskript, som
foreligger færdigt.
Nogle aar senere syntes det at lysne for udgivel
sen af Søren Poulsens salmebog, og 1667 meddelte
Daniel Paulli i sit boghandlerkatalog, at Severin
Pauelsøn Gotlænders »Evangeliske Sangebog« var
gaaet i Trykken. Den udkom imidlertid aldrig, og
igen kender vi ikke grunden, men maaske var det
begge gange pengemangel, i 1644 rigets penge
mangel, i 1667 maaske Paullis. Men et resultat fik
Paulli dog ud af det. Han maa have bevaret en
af Søren Poulsens salmer, som han 1680 optog i
sin fuldkomne salmebog, »Dend siungende GudsFryct« nr.420. Den er siden optrykt i BH I, nr.
405. BH nr. 403 har efter Søren Terkelsens ma
nuskript optaget salmen »Saa viidt som Solen
ofvergaar«, der er en oversættelse af »A solis ortus cardine«, og som nr.404 har BH optaget »Af
Faders Hierte føddes Christ«, der er en oversæt
telse af »Corde natus ex parentis«. Vi kender kun
de 6 salmer af Judichærs store værk, og da de tre
er tilgængelige i BH og den ene af dem tillige hos
Daniel Paulli, skal de tre mindre kendte aftrykkes
her efter Søren Terkelsens manuskript:
Side 282:
Resonet in laudibus paa Dansk.
M.Sev.Paul.Gotl.
udi sin egen melodi.
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1. Siunger Herren Lof och Tack
Med stor Lyst och Haande-Klapp
Sion, med de troe af Mact
Det er nu klar
Os Christ fød har - Maria.
Det er skeed, som os er sagt ved Gabriel
Eja! Eja! Jomfruen har Gud nu fød
Som Gud Fader fødes bød - Af Godhed veil.
Nu har Gud sig ladet see,
sig ladet see i Israel.
Af Maria fød er os en Konge veli.
Meget stort er Herrens Nafn Emanuel,
Som det blef forkyndet saa ved Gabriel.
2. Fød i Dag er Christ Guds Søn,
Af Maria Jomfru Skiøn,
Uden Mands-Sæd, os til Løn,
Det er nu klar,
os Christ fød har - Maria.
Det er skeed etc.
3. Herrens Børn, Gud siunger Prijs,
Lofver ham vor Konge vijs
Gudelig hver sigendis:
Det er nu klar,
os Christ fød har - Maria.
4. Sion lofve Herren her,
Som ald Verdens Frelser er,
Och vor Synds Forsoner kiær,
Det er nu klar.
Os Christ fød har - Maria.
S.384:
Tacksigelse for det vel-fuldendte
gamle Aar, och Bøn om et
Lycksaligt Nytt-Aar.
M.S.P.S.Gotl.
Paa Nytt-Aars Dag
Kand siunges som:
Fader vor udi Himmerig.
1. Det gamle Aar forgangen er
Vi tacke dig, o Fader kiær,
Som har bevaret i hver Stand
Os til i Dag, i dette Land
Dit Ord os gifvet och god Roe,
Aars-Grøde, Føde, Klæder, Skoe.
2. O Gud, vi bede dig, bevar
I kommend Aar dit Ord ræt klar,
Vor Konning och ald Verdslig-Stand
Med Ordens Tiæner och hver Mand
Gif os Nytt-Aar, med Lyck’ och Fred
En god Afsked och Salighed.
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Ved den følgende salme, som er beregnet til Hellig-Trej-Kongers-Dag, har Søren Terkelsen eller
Judichær glemt at notere, at det er en oversættel
se af »Hostis Herodes impie«.

Peder Pedersen Kerteminde Kong.M.Skibs Capitein.
Med K.M. synderlig Privilegio.
Prentet i Kiøbenhaffn/Aff Peder Morsing/
K.M. oc Universit.Bogt. Aar 1656.«

S.433:

Herodes, Fjende, frycter du.
M.Sev.P.Gotl.
Siunges, som:
Behold os, Herre, ved dit Ord. osv.
1. Herodes, Fjende, frycter du,
Ad Christus kom til Verden nu?
Hånd søger ej det dødelig
Som viser os til Himmerig.
2. De Vise rejste, der de saa
En Stierne hen til Christum gaa:
Det lius ved Liuset søgte de,
Bekiendte Gud med Gafver tre.
(rettet: Gafveme)
3. Med Daabens Vand i Jordans Flod
Det Himmels Lam sig rense lod,
Hånd dermed, som ej Synder var,
Os giorde saa af Synden klar.
4. En Macttis Gieming sked’ ochsaa
Sex Kar med Vand saaes fyldte staa,
Hånd giorde Vijn af Vandet snart.
Det Vand forloed sin egen Art.
5. Lof, Ære, Tack dig Herre, skee,
som dig i Verden nu loed see,
med Fader och dend hellig Aand,
Til evig Tijd af Qvind’ och Mand.
Da denne salme i forvejen var oversat af Hans
Thomissøn i Th 27, betyder Judichærs oversættel
se maaske, at Jesper Brochmand har bemærket, at
den trængte til en metrisk forbedring, hvad Judi
chær ikke har ladet sig nøje med.
Peder Pedersen Kerteminde.
Peder Pedersen blev født i Kerteminde og tog
navn derefter. Han blev skibskaptajn i flaaden
1655 °g ekvipagemester paa Holmen 1665. Han
døde kort efter, 17. april 1665. Han har oversat:
»Gudfryctigheds Daglig Øffvelse.
Vdi fire Parter forfattet/ Nemlig: Syndernes Bekiendelse/ Tacksigelser/ Bønner oc Forbønner.
Tilsammenskrefven Aff Hæderlige oc Høylærd
Mand/ Johanne Gerhardo S.S.Theolog.Doct.&
Profess. paa det Jeniske Universitet.
Oc nu aff Latinen paa Danske udsæt Aff

(Kolofon: Prentet i Kiøbenhafn/ aff Peder
Jenssøn/ K.Maj: oc Universitetz Bogtrykker Paa
Peder Pederssøn Kertemindis Bekostning Anno
M.DC.LVI)
I dedikationen til admiral Oufve Giedde til
Tommerup og hans Frue Dorethe Wme siger
Kerteminde, at han for ikke at grave sit pund ned
har villet oversætte Gerhards bog til Nederlandsk,
men først paa dansk. Bogens indhold er givet med
titlen.
Men i slutningen af bogen er der tilføjet 4
salmer:
1. Liflig skinner den Morgen Stiem’.
2. Herr’ jeg vil dig befale.
3. Af dybeste Nød vi raabe maa,
som nu til skibs mon gange.
4. Nu seyle vi i Jesu Nafn.
Disse salmer er tydeligt nok valgt af sømanden
som afslutning paa hans oversættelse.
Den første er en oversættelse af Sigismund
Scherers »Lieblich scheint vns der Morgenstem«,
mener Rynning, men han kender ikke oversætte
ren. Til den anden kender Rynning ikke forfatte
ren, evt. oversætteren. Begge salmer findes først
hos Cassube 1661 lige efter hinanden og med fæl
les overskrift. Da de her findes fem aar tidligere,
kan man fastslaa, at Kerteminde har oversat den
første og muligvis selv digtet den anden.
Til den tredje kender Rynning heller ikke no
gen oversætter, men den findes allerede hos Molt
ke 1654, hvorfra Kerteminde kan have kendt den.
Hos Moltke begynder den dog »Af dybsens Nød«.
Kan der være en svag mulighed for, at Kerte
minde ogsaa har digtet den, og Moltke rettet lidt?
Om den fjerde er der ingen tvivl; den er Held
vads. Det første vers af Kertemindes salme lyder:
Herr jeg vil dig befale
paa denne Reyse min/
Min Siæl oc Liff med alle
Alt udi Hænder din/
Jeg veed du vilt mig leede/
Med dine Engle from/
Til jeg igien med Glæde/
Til mine mon’ hiemkomm’.
Oversættelsen er vanskeligere. Den kræver flere
apostroffer:
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Liflig skinner den Morgen Stiern’
Fra Gud vor Herr’ i Lufften fiern/
Natten hun er forsvunden:
All’ Creatur de glæde sig/
Paa Jorden her for Klarhed slig/
Dagen er nu oprunden:
De smaa/ Fugl’ saa
Lystig quæde/ med stor Glæde/
Loffr’ oc prjser/
Guds godhed hånd dem bevjser.

141

»En AANDELIG SANG/
Huor med en bedrøffvit Siel/ formedelst
adskillige Sprock oc Forjettelser/
som ere tagne aff hendis Himmelske
Brudgoms Mund/ trøster sig/
UDSAT OC FORÆRIT IKKE ALLEE
NISTE SIN
ALLERKIERISTE huustro/ hæderlig/
dydig/
oc gudfryctig Matronæ, Sillæ Lamberts
Daatter Balkenburg/ men ogsaa alle troleffvende Christne/ oc Guds Børn til
krafftig Lindring oc Lettelse/ i alle
Anfectninger/ oc Bedrøffvelser/ som dennem
paa denne Verdens Ende vederfaris
aff
P.J.W.
Siungis/ som:
Fra Himmelen høit komme vi ec.

Silles første kærlighedssang.
Jeg kørte engang ned fra Dovre gennem Sunda
len ad en smal grusvej, som kryber paa den nord
lige skrænt ned mod Sundalsøre ved dalens bund.
En modgaaende lastbil kom opad imod mig, men
heldigvis var jeg nær ved en vigeplads, hvor jeg
smuttede ind, mens lastbilen kørte forbi. Da
chaufføren gjorde tegn til, at der snart kom en
anden bil samme vej, blev jeg staaende paa vige
pladsen og havde tid til at se mig tilbage over
Dovres fjeldtoppe mod sydøst. Der saa jeg solen
»forgylde klippens top«, og her hvor jeg stod
»forgyldte den bjergets side«. Det er det, som
Chrysillis har fortalt Kingo om, og det var netop
her.
Kingo fortæller i sit hyrdedigt, at hendes far
var hyrde. Ja, Lambert Balckenborg var netop
sjælehyrde i denne dal, og gennem datterens
mund har Kingo hørt om livet i en landlig norsk
præstegaard. Her traadte hun sine bamesko, og
hun var endnu pur ung, da hendes far fulgte hen
de ned til Sundalsøre, hvorfra hun skulde sejle til
København og være i huset hos biskop Broch
mand, hvis hustru var Silles faster.
Det var ikke dengang ualmindeligt, at en ung
præstedatter blev gift med en gammel præst, og
en præst, der var enkemand, fandt sig ofte en ung
kone, naar han først havde haft en præsteenke. Og
en stor præstegaard kan ikke undvære en præste
kone. Man tog praktisk paa tingene, og den, man
fik, blev man i reglen tilfreds med. Formodentlig
har Jesper Brochmand eller maaske snarere hans
kone lagt tingene til rette og har forbundet Siile
Balckenborg med den gamle enkemand Peder Ja
cobsen Worm, der var sjælehyrde i Kirke Hel
singe.

5. Jeg er din Brudgom oc din Priis/
Din Ven oc Broder rød oc viis/
Aff mange tusinde udkorn/
En Konge aff dit Blod gebom.

I hvert fald var pastor Worm sjæleglad for sin
dejlige brud. Han maatte takke baade Gud og
Sille og Jesper Brochmand. En af de første dage
i aaret 1661 skrev han følgende. Det er et lille
skrift paa otte blade, som findes i et samlebind
paa Karen Brahes bibliotek (»En vise om højbaame«, nr 82):

Denne aandelige sang, som Worm kalder den, har
32 vers, men de fem første, som her er citeret,
anslaar tonen. Det er ikke Worm, som trøster en
grædende brud, men det er Gud, som trøster
Israel. Og Worm har ret i, at teksten er sammen
sat af mange bibelsprog, men det er dog først og

Prentet i Kiøbenhaffn
Anno Messiæ Regis propediem venturi,
1661.
1. Hvi græder du/ O min Zion?
Min øyens lyst oc Hiertens Kron’/
Hvorfor giør du dig selff V-ro/
Du skønn’ste Førstis Daatter tro?
2. O du min Søster kiere Brud/
Troloffvet er jeg dig saa prud/
I Kierlighed oc Barmhiertighed/
For Tiden/ i all Ævighed.
3. Med Kierlighedens søde Baand/
Langt stercker end all Dødens Haand/
Med Kierlighed/ som Helvede
Oc anden Mact monne bele.
4. Med Kierlighed/ hvis Ild saa rød
Ingen Vandvoffve/ ingen Nød
Vdslykke eller dempe kand/
Med Kierlighed fra Anfang an.
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fremmest Højsangen, som blev opfattet som en
samtale mellem Kristus og sjælen eller menighe
den.
Men hvem ved, om Worms unge brud ogsaa
har grædt lidt, siden sangen begynder saaledes, og
mon det glødende sprog, som han lader Gud tale,
ikke har et dobbelt udspring, ikke blot bibelens
ord, men ogsaa hans egen forelskelse i den unge
hustru. Og i hvert fald kan man kalde den Silles
første kærlighedssang, fordi han har tilegnet hen
de den. Som der staar: for at trøste hende og an
dre bedrøvede Guds børn.
Til de bedrøvede Guds børn hører Jesper
Brochmand ikke i den forbindelse. Men Worms
lille tryksag indeholder fomden kærlighedssangen
en opmærksomhed til Brochmand, som paa prosa
har skrevet en kendt fastebøn, som Worm her har
sat paa vers:
Jesper Brokmands Faste-Bøn sangviis udsat/
Som: O Stierners Skaber/ ec.
Vi takke dig Gud Fader kier/
For din Søn Jesu Christ vor Herr/
Paa huilken huo som monne tro/
Skal faa det ævig Liff oc Ro.
Brochmand faar kun 6 vers, og de er heller ikke
særlig gode. Sille skulde siden faa en kærligheds
sanger, som kaldte hende Chrysillis, fordi hun var
guld værd, og samme sanger skulde skrive sange
til fasten, som endnu er paa folkets læber.
Fra samme tid i bd.VII:
Erik Eriksen Pontoppidan (den ældre). Se VII,
s-145 fP. N. Mehrn. Se VII,s.64.
Abels Sang-Bog i66y.
Christen Pedersen Abel stammer vistnok fra
Nibe og blev student fra Aalborg 1636. Senere har
han opholdt sig i Norge. Betegnende for hans livs
vej er det, at han udgav en bog i Christinia 1658,
og samme blev paany udgivet i Amsterdam 1663.
Her blev han vistnok samme aar præst for den
dansk-norske menighed. Maaske var han med til
at oprette den. For denne menighed udgav han
en »Sang-Bog« 1667. Vi vilde kalde det en salme
bog, men i navnet ligger der allerede en tillemp
ning efter de reformerte omgivelser, der kun be
tragtede Davidspsalmerne som »salmer«. Menig
heden sluttede sig senere til den reformerte kirke,
og hvis dette ikke allerede var sket, da Sang-bogen
udkom, bærer bogen dog præg af, at man er un
dervejs, og præsten ligesaa.

ABELS SANG-BOG

Bogen er delt i fire dele. Den første del er Da
vids Salmer. Titelbladet og de første 48 sider
mangler, og pag. 49 begynder i Ps.XXXI. Salmer
ne slutter s.245. Derefter følger en henvendelse til
læseren og to registre. Det første indeholder »De
Ny oc aff mig offversætte Psalmer ere Den 1.
Psalme, Den 2., Den 7., 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19,
21, 26, 28, 29, 30, 37, 38, 40, 41, 45, 47, 48, 49,
5°> 53. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6°, 62, 63, 64, 66,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81,
82, 83, 85, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99,
101, 105, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 115,
117, 118, 119, 120, 123, 125, 126, 131, 132, 133,
•34, '35, '36, *37, J38, 141, I42, >44, M5, ‘46,
147, 148, 149, 150.
Summa 95. Psalm. C.P.Abel.«
De øvrige 55 Psalmer har Abel fundet saa godt
oversat til dansk, at han kunde bruge dem uden
ændringer. En stor del af dem er Arrebos. An
dre har han fundet i Udkaame Psalmer 1620,
som i forvejen gennem Lobwasser var paavirket
af den reformerte tradition.
Det maa dog tilføjes, at de 95, som Abel no
terer som sine egne oversættelser, ikke helt kan
kaldes saaledes. En del af dem har tydeligt nok
Arrebos tekst som grundlag, men Abel har ændret
noget paa dem, og man tør ikke kalde hans æn
dringer forbedringer.
»Den anden Part af denne Sang-Bog: Indeholdendis: Deylige Loff sange: En Deel stillet offver
den Christelige Lærdoms Hofvet-stycker: En Deel
offver andre Hellige Bibelske Texter: Oc en Deel
som icke ere stillede offver Visse Texter/ men dog
med den Sande Trois Lærdomme offver eens
Kommende.
Sambt
En Deel udvalde Aandelige Viiser/ saare nyt
telige oc gafnlige at bruge effter tjdsens Leyligher Hiemme/ saa Velsom paa Reysen til Lands
oc Vands.
Saaledis samlet/ udvalde oc i ordning stillet.
Prentet udi Amsterdam af Jacob van Velsen,
for Harman van den Berghe, 1667.
Cum Grat. & Privileg.«
Denne salmesamling er set med danske øjne ret
traditionel. Den indeholder den Dansk-Norske
arv, som man har taget med sig til Amsterdam.
Men idet man her møder reformerte forestillin
ger om salmer, nemlig at de i det mindste skal
være skrevet over en bibelsk tekst, nødes man til
at forsvare arven med, at den stemmer med den
sande tro. Og derefter maa man udskille visse
aandelige viser, som ikke er beregnet til kirke
brug (i Amsterdam!), men er nyttige og gavnlige
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under private forhold. Denne anden part har ny
paginering 1-312 + register.
Den tredje del af bogen indeholder »Texter,
Fornemlig aff de H.Evangelisters Oc Apostelers
Skrifter Aff hvilcke ere tvende Rættet paa en
hver Søndag oc anden Hellig Fest det gandske
Aar igiennem: Nemblig / en Texst af Evangelistemis Skrifter om Formiddagen/ oc en Text af
Apostlernis Epistler om Eftermiddagen at forkla
re. Men dog icke udi meening at foreskrifve/ langt
mindre at vedbinde nogen Lærer nogen visse
Texst/ Thi en Retsindig Guds Ords Lærer haffver
frihed aff Gud oc alle Forstandige/ at tage hvilc
ken Text fore af den H. Skrift at forklare/ som
hånd eracter effter Tjden oc Leiligheden meest til
Opbiuggelse kand Være.
Prentet udi Amsterdam af Jacob van Velsen,
for Harman van den Berge 1667.« Pag. 1-124.
Ogsaa med hensyn til prædiketekster har man
altsaa bevaret den danske tradition at prædike
over evangelierne ved højmessen (som ikke kaldes
saaledes) om formiddagen og over epistlerne om
eftermiddagen. Men man vil endelig ikke dermed
indvende noget mod en reformert praksis, nemlig
at præsten frit kan vælge sin tekst. Han ved jo
da, hvad tiden og lejligheden har mest brug for.
Bogens fjerde del er »Passio. Det er Vor HERris JEsu Christi Pjnis oc Døds Historie/ effter de
fire Euengelisters Bescriffvelse.«
Guds Bolig hos Menniskene. 1668.
Edvard Edvardsen blev født i Bergen 1630, kom
i skole i sin fødeby 1637 og blev student 1651. To
aar senere fik han teologisk eksamen, og 1654
rejste han til Holland og studerede i Leyden. Ef
ter sin hjemkomst var han først informator, men
blev 1661 hører ved Bergens latinskole og 1663
konrektor. Han tog magistergraden 1673 og døde
'695»Apoc.2i.v.3. See: Guds Bolig hos Menniskene.
En liden Tractat/ Om at et Menniske/ kand hafve
GUD hos sig i sit Hierte: Huorledis det kand
skee: Oc huor paa mand GUDS Nærværelse hos
sig kand kiende. Udi tre smaa Bøger befattet oc
sammenskrefvet aff
ED: ED: NOR: BERG:
Prentet i Kiøbenhafn/ Aar 1668. Af Daniel Eichhorn/ paa Niels Anderssøn Klimbs Bekostn. oc
findis hos han. tilkiøbs«.
Den første Bog, Om at haffve Gud hos sig, s.
1-146. Den anden bog, Huorledis vi skulle haffve
Gud hos os, s. 147-360. Den tredie Bog. Huor aff
mand kand vide oc fornemme/ om mand hafver
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Gud i oc hos sig, s.361-505. Sidst i bogen 3 Da
vids Psalmer. Det er en omhyggelig og alsidig
traktat med en titel, som dækker indholdet. Bo
gen indeholder ialt 24 salmer, alle originale før
steforekomster:
Intet mer i verden her
I inderst aand jeg om Guds godhed digte vil
Hvo kan udsige Guds synderlig naade
Mennesket sin Gud kan have
Sin Gud at have inderlig
Guds essens forvist mand være
En ting fornøden vist
Skal Gud blive her i live
En kilde oplades saa yndelig skøn
Hvo har set Gud nogensinde
Lov o min sjæl den fromme Gud
Naar jeg gaar i seng om aftenstund
O morgenstund, dig med min mund
Min sjæl holder sig o Herre
Gud du være skal min Gud i allen stund
At Gud vil stedse blive
Guds rige ikke komme maa
Hvo ej haver Kristi aand
At i hjertet Gud maa blive
I verden Guds børn stedse ondt maa lide
Hvad herlighed af kærlighed
Herre du altid blive skal
Jeg love vil min Gud i allen stund
Min sjæl du stedse love skal
Salmerne er ikke alle gode, og det lykkes ikke al
tid digteren at finde det dækkende udtryk. Men
de skal nok helst bedømmes som sang, idet man
ge er skrevet paa ariemelodier, som ikke giver
nogen let læselig strofeform. En del af salmerne
er optaget i Schmedtgens fuldkomne salmebog
1697.
Svegnings Aurora 1668.
Peder Olufsen Svegning blev student fra Sla
gelse skole 1632, men var nok norsk født. Han var
præst paa øen Stord syd for Bergen. Han laa i
strid med en voldsom adelsmand, som boede i
sognet, og han var vel ogsaa selv noget stridig og
eneraadig. Uvenner fik rejst en sag imod ham
for drukkenskab. Uden tilladelse rejste han i den
anledning til København, men der døde han 1671,
inden sagen blev paadømt, hvorefter den bort
faldt.
Skal man karakterisere ham som salmedigter,
kan man sige, at han var en forløber for Kingo.
Han skriver bodssalmer i Davids stil og vrider sig
paa sit leje om natten og gennemvæder sengen
med sine taarer. I saa henseende er han barn af
sin tid. Den stadige tale om poenitentzen og dieffuelen hørte dengang med til Kanaans sprog, si
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ger Blom Svendsen. I folkefantasien var Helvede
hedt og djævelen stærk. Det samme prægede teo
logien, og forkyndelsen maatte selvsagt arbejde
med disse ting. Det gjaldt om at stride med Sa
tan, at fravriste ham hans rov, og derfor maatte
boden stilles først. Naaden kom senere og blev
først nævnt, naar angeren var levende.
Betragter man Svegning blot som bodsdigter,
vilde man forveksle tidens paavirkning med selve
personen. Han kalder med rette sin salmesamling
for »Aurora eller ny morgenrøden«. Atter til sam
menligning med Kingo, som efter sine passions
salmer lader den gyldne sol bryde frem. Der er
blot den forskel, at den store Kingo fortjener so
len som sit symbol, mens den mindre Svegning
maa nøjes med den morgenrøde, han selv har
valgt.
»Aurora Eller Ny Morgenrøden
Det er: Nogle Aandelige Psalmer oc Bønner til
hver Dag i Ugen Componered aff Peder Oluffsøn
Svegning.
Tryckt i Kiøbenhaffn aff Jørgen Lamprecht/
Paa Niels Andersens Klimbs Privilg.Bohg: (sic) i
Bergen hans Bekostning Aar 1668 oc findis hos
hannem til Kiøbs.«
Paa bagsiden af titelbladet staar: »Den Liden
Morgenrøde For beviste Velgierninger Tienstligen
offererit Aff Nielss Andersøn Klimb privileg.
Bogh: i Bergen.«
Derefter kommer straks salmerne, som er num
mererede. Hver har sin overskrift og melodiangi
velse, som det eksempelvis her er angivet ved
den første. Versantallet er angivet efter begyn
delseslinjen. Omtrent den første snes er passions
salmer. Ved de følgende noteres enkelte overskrif
ter eller emner i parentes.
I. Jesu Uskyldighed tecke min Skyldighed,
siungis som:
Som en Hiort med Tørst/ etc.
O Min Fader! hvad jeg haver. 18 vers.
See hvilcket Menniske jeg er. 11.
Du Jesu Christ/ Est myrdt forvist. 8
Bedrøffvet gikst du Jesu min. 10
Ah hvad giører I mig Smerte. 12
Hvad kand Døden skade mig. 7
Jeg søgte gandske Verden om. 26
Gud Fader vi tacke dig af vort Hierte. 9
Hør til du Sool oc Maane. 12
Mine fiender mig beringe. 13
Hannem vil jeg nu paakalde. 15
Vi tacke dig aff Hiertens grund. 16
Nu lader os betencke. 16
(J.M.Dilherr: Nun lasset Gottes Gute)
Stat op! Stat op min bange Siel. 16

Mit Hierte fuldt aff Glæde. 17
Bort! Bort med Verdens Phantasi. 7
O Jesu Christe tenck paa mig. 13
O Edle Saar! Hvad skal jeg nu. 4
Jesu Begraffvelse min Opstandelse:
Ah Jammer/ Nød oc Hierte Væ. 29
(J.B. Schuppe: Ach Jammer, Noht und
Herzeleid)
O Jesu Christ/ Dit Naffn er vist. 9
I Herrens Viingaard som een Qvist. 32
Jeg er O Gud dit Barn saa fuld aff Smerte. 3
(J.M.Dilherr: Ich bin, Gott, das Kind der
J ammerschmertzen)
Hielp os O Gud i sidste Nød. 7
(Hilff mir, Herr, inn der letzten not)
Jesu Spot min Ære:
O Søde Jesu du min Frelser kiere. 13
I mine Taare rinder frit. 9
Hvad seer jeg der opstande. 12.
Nu gaff min Jesus gode Nat. 21
(J. Rist: Nun gibt mein Jesus guhte Nacht)
To morgensalmer:
Loff/ Ære/ Priis oc Herlighed. 20
(J.B.Schuppe: Lob, Preisz, Ruhm, Ehr und
Herrlichkeit)
Hielp Gud! See nu er denne Nat. 16
(J.B.Schuppe: Das walte Gott! so ist die
Nacht)
Den liuse Nat forgangen er/
Oc Dagen skinner klar. 11
(Morgensalme, paavirket af Sthen)
Den gamle Morgenpsalme [dagvisen]
forbedret:
Den liuse Dag som vi nu seer/
Aff Himmelen nedkomme/
Gud liuse for os meer oc meer/

Til Glæde, Trøst oc Fromme/
I Dag os ey Ulycke skeer/
Aff Dieffvelen den grumme. 9
Dig Herre mild/ Jeg tacke vil. 13
I Jesu Naffn begynde vi. 18
(hele katekismen)
Efter disse »normale« salmer, hvoraf mange
hurtigt kom i stor anseelse, slutter bogen med en
række salmer, som er skrevet baade paa latin og
dansk og opstillet jævnsides. Af praktiske grunde
stilles den danske tekst her efter den latinske. De
to første har fælles overskrift. Versantallet efter
den danske tekst:
Mariæ Loffsang.
E Bulliens exultat & triumphat.
Min Siel saa saare glæder sig oc fryder. 5
Mors Sors.
O Sors amara.
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O Død umilde. 15
Threnos.
Galons æstus calamitas.
Græde-Viise.
Ah! Ah! O Gud den store Trang. 21
(Her er et akrostikon: Anne Offesdater Findaas.
Om dette navn har noget at gøre med den store
tørke, der har givet anledning til Græde-Visen,
vides ikke.)
Navicula Matt. 8,26.
Silentio molestias.
Christi Skib.
I Haabet still jeg verre vil. 31
Asylum.
Mundi Creator optime.
Fristed.
Du Verdens Skaber høy oc bold. 22
Af Svegnings salmer optog Daniel Paulli 8 i
»Dend siungende Guds-Fryct«. 12 blev optaget i
»Tusindogti«. Kingo optog naturligvis ikke nogen
af Svegnings passionssalmer, da han havde baade
Naurs og sine egne, men han optog et par af de
salmer, der var morgenrøde i: »Vi takke dig aff
Hiertens Grund«, »Nu gaff min Jesus gode Nat«
og »Stat op! stat op min bange Siæl«. Den sidste
blev dog i en af udgaverne af Vinterparten om
byttet med Knud Gyldenstiernes »O Gud vor Fa
der i evighed«.
Lauridtz Ernstsøn von Baden.
L.E. von Baden blev født i Horsens 1626, hvor
hans fader var borgmester, men han blev senere
toldforvalter i Nørrejylland. Moderen hed Anne
Hansdatter og var søster til biskop Hans Svane.
Sønnen blev 1639 sat i Herlufsholm skole, hvor
fra han blev student 1645. Efter teologisk embeds
eksamen blev han rektor i Horsens 1648, tog ma
gistergraden 1649 og blev sognepræst i Stovby og
Homum. Præstegaarden laa i Gammelby, Under
svenskekrigen sendte han sine værdifulde ejendele
til præstegaarden i Vejlby paa Fyn, hvor sven
skerne alligevel røvede dem fra ham. Fra 1685
maatte han holde kapellan. 1687 maatte han sæl
ge sit store bibliotek paa auktion. Han døde 24.
aug. 1689.
1670 udgav han sin »Himmel-Stie«, hvoraf dog
kun udgaven fra 1678 er kommet mig i hænde:
»Himmel-Stie. Det er:
En liden Undervisning at søge Livsens Vey oven
til paa det mand kand undfly Helvede neden til/
Fremstillet ved Lauridtz Ernst-Søn von Baden
Guds Ords ringe oc uværdig Tienere udi Gammel
By/ der hånd aff Gud ønskede/ det hånd endnu
10
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ønsker/ sin Allemaadigste Arfve-Herre oc Kon
ning.
Christian Vor Konge goeD
GIV Vor FlenDer gaar tIL FoeD.
Saa velsom oc sin Allemaadigste Dronning
Ej Vær stoer CharLoth I DyD
At I Vor Rig’ VI faar FryD.
Paa Christian Geertzens Bekostning oc findis hos
hannem tilkiøbs. Prentet i Kiøbenh. af Johan
Adolph Baxman Aar 1678.«
Bogen er approberet af Janus Birkerodius M.DC.
LXX.
Dedikationen til Charlotha Amalia er skrevet i
Gammel B Præstegaard den 28 Juli Anno 1670,
hvilket skulde stemme med summen af romertal
lene i ønskerne for kongen og dronningen, men
desværre har en trykfejl indsneget sig i verset til
dronningen. Der staar »Ej« i stedet for »El«, og
det ødelægger hele fornøjelsen hvis der er tryk
fejl i et saadant puslespil.
Bogen er forsynet med vers, hvor hvert kapitel
begynder. Endvidere er der et par salmer tilføjet
i slutningen af bogen:
En passionssalme »Naar jeg betencker Christi Pin’
og Død«, 17 vers. Endvidere en Morgensang
»Snart Tiden er borttagen«, 18 vers. Mellem de to
salmer er indskudt en versificeret samtale mellem
en præst og en synder.
Badens passionsalme blev optaget i Paullis
»Dend siungende Guds-Fryct.« Endvidere har
Paulli sat Badens navn ogsaa ved »Naar jeg be
tencker den Tid og Stund«, men det er straks ble
vet slettet. Man søgte dengang forgæves efter en
forfatter til denne gode salme.
»Himmel-Stie« blev optrykt en halv snes gange
i Danmark, flere gange »tredie gang«, undertiden
med nye tilføjelser. Med betragtninger af Luther
og andre blev den optrykt i Bergen tre gange fra
1884-87.
Thomas Kingo: Aandelige Siunge Kor I, se VI,s.
388 ff.
Jens Pedersen. Se VII,s.i32 f.
Friederich Brandt.
Friederich Brandt blev født 13.aug.1632 i Egen
paa Als som søn af sognepræsten Nicolai Brandt,
der tidligere havde været hofpræst hos hertug
Hans den Yngre. Han gik i skole i Sønderborg,
studerede i Stettin og Wittenberg og blev 1654
teologisk kandidat i København. 1658 blev han
sognepræst i Svindinge, derfra 1676 kaldet til
hofpræst hos dronning Sofie Amalie paa Nykø

146

bing slot paa Falster og sognepræst i Nykøbing og
Systofte og 1677 provst i Sønder Herred.
Han var meget anset paa Falster og berømt i
udlandet for sit forfatterskab. Han skrev lige ger
ne paa tysk og latin, var meget lærd og meget ori
ginal. Han disputerede for magistergraden, som
dog først blev ham tildelt 1690. Han døde 22.
april 1691 og blev efter sit ønske begravet i Sys
tofte kirke. Han efterlod sig en stor og kostbar
bogsamling, 330 kobbersttik, men havde ogsaa
samlet paa rariteter, og hans møntsamling blev
solgt efter vægt. De vigtigste af hans værker er
følgende:
»Sylva soliloquiorum seu meditationum sacrarum. Lust-Wald helliger und gottsehliger Betrachtungen.« 1663. Den blev oversat til dansk af Hein
rich Andersøn Herstad med titlen »Aandelige
Lyst-Skouff af Hellige oc gudfryctige Betæncknin
ger.«
»Ein guter Wechsel, Welt und Unruhe verlohren, den Himmel und ewige Zufriedenheit gefunden. Aus dem CXVI Psalm Davids, vers 7.8.
bey Leich-Begangnisz des Herrn Joh.Friederich
Brandten, philosophiæ et juris studiosi. Anno 1673
d.3.april in der Kirchen zu Egense in Danischer
Sprache vorgetragen; nachmals auch auf Begehren ins Teutsche ubergesetzet. Kph.1674«. Denne
traktat, som Brandt kalder den, hvis det er ham,
som derefter igen har oversat den til dansk, slut
ter med en salme, som han kalder »Hvile i Bedrøfvelsens Tid«. Den gengiver Henning Walckendorff til Glorups sidste tanker over Hab.3,16,
som hans enke Margaretha Blomme har opfordret
Brandt til at sætte paa vers. Det blev salmen »Hvi
staar Jerusalem saa sørgelig nedbøjet«. Derefter
følger en »Tilgift paa Fire andæctige Psalmer:
»Fryd dig/ O mit Hierte«, der handler om Siæ
lens Seyr ved Jesu Saar.
»Zion klager med stor Smerte«, om Zions Klagemaal og Trøst ud fra Es.49,14-16. Af Tydsken
udsat. Anno 1658.
»Himlen er det rette Land« om Verdens Ube
standighed.
»Hvor elskelig siunis din Boliges Sted« om Den
Herre Zebaoths Bolig. Betractet af den 84.Psalme.
Vi har kun disse fem salmer af Brandt, men
han maatte gerne have skrevet nogle flere med
sin elegante pen.
»Minutiæ Piarum Cogitationum. It hundrede
eenfoldige Sprog oc Vers. Kiøbenhavn 1682.«
Man kunde maaske kalde indholdet af denne bog
strøtanker, men de er ikke overfladiske eller løst
henkastede. Hvert af disse fromme minutter be
gynder med et bibelcitat og fortsætter med en til
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svarende latinsk sentens og slutter med et dansk
digt.
Forlæggeren Daniel Paulli har tænkt sig, at dis
se tre bøger vilde klæde hinanden og kunde ind
bindes sammen med et fælles titelblad, som blev
dateret 1681, skønt den sidste af bøgerne er da
teret 1682.
Det sidste af de hundrede fromme minutter
begynder med et citat fra Højsangen:
O at min Kieriste vilde komme.
Cant.V. 1.16.
Tempora qvam lentis mihi solibus ire
Videntur?
Qva sponsum amplectar, vespera læta
veni!
Saa kommer/du fromme lifsalige Heldt/
O Jesu/ vor eeniste Glæde/
Fremdrag os/ indled os i Himlenis Telt/
at vi dig ret verdig tilbede:
O Salige Dag/
Naar Sorrig oc Klag/
Omvendis oc endis til Glæde oc Fred/
Kom Jesu/ oc hent os/ Vi ere bered!
Et saadant vers kan minde om Brorson. Men han
kunde med held tillige oversætte Kingo. 1685
udgav han i Frankfurt »Thom.Kingo, Vierzehen
geistreiche Gesånge oder Morgen und AbendOpffer. Auff Anregung und vielfaltiges Begehren
ubergesetzt.«
Sophie Bille 1678 og i6g6.
Sophie Bille blev født paa Rugaard i5.febr.
1634 (Ehrencron-Miiller siger 1622), som datter
af rigsmarsk Anders Bille til Damsbo og hustru
Sophie Jr.cobsdatter Rosenkrantz. Den 24.aug.
1651 blev hun i Odense gift med Mogens Rosen
krantz til Glimminge. De fik 12 børn. Hun døde
9430.1693 paa Damsbo og blev begravet i Ejsing
kirke. Han døde 17. maj 1695.
Hun udgav
»En Ny Bønne-Bog Med nogle faa Psalmer
Aff adskillige Bøger uddraget aff den
Hvis Haab Gud er/ oc fast Tilljd/
Oc altjd i mine Tancker/
I Medgangs oc i Modgangs Tjd/
Hvor jeg i Verden vancker.
Oc mit Hiertis daglig Ønske at de/ for hvis Skyld
denne Bog er udgaaen maa altjd haffve disse Fire
Poster i Tancker og Christeligen efterfølge dem.
Stadig i Bøn oc Guds Paakaldelse.
Barmhiertig mod alle Nødljdende.
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A\ Falskhed/ Løgn oc Bagtale Vederstyggelig
Dødsens uvisse tjd hafve altjd i tanke.
Saa samlis vi igien med Glæde/ efter at vi her er
adskilte med Sorg.
Kiøbenhaffn/ Tryckt hos SI: Daniel Eichhorns
Efterleffverske/ Aar 1678.«
De fremhævede bogstaver betyder Sophie Bille
Anders Datter, og de fire linjer indeholder visse
principper, som hun ogsaa anbefaler andre at ret
te sig efter.
Fortalen til læseren er udateret. Bogen indehol
der Bønner til morgen og aften i en uge, bønner
i forskellige anledninger og situationer, især for
bedrøvede hjerter, til side 501. Bønner over Da
vidssalmer s.502-76. De kirkelige højtider, til 661.
Forskellige bønner, til s.883, derefter register over
bønnerne.
Og saa en salmebog:
»Her effter følger nogle Udvalde Aandelige
Psalmer/ som siungis i den Christen Meenigheds
Forsamling/ saavelsom i Huusene oc paa Rejsen/
hvor en Christelig Andact findis.« Salmebogen har
særlig paginering 1-164 °g indeholder 81 salmer.
Salmesamlingen er langtfra ordinær. Der er en
del, man ikke synes at have set før, f. eks.
Min Siel skal aff det dybe grund
I Jesu Christi Nafn
o Gud gif Lycke oc gafn.
J esus hånd er min Salighed
I Nøed/ Sorg oc Strid
For din haarde død o Jesu sød
Nogle af disse salmer er nok oversat af Sophie
Bille. Den sidstnævnte findes to aar senere hos
Daniel Paulli uden oversætternavn. Der er ogsaa
en oversættelse af »Medhan wij leffue j werlden
hvis begyndelse her lyder
til« (se 11,5.343
»Meden at mand lefver udi Verden sæl/ bør
mand at acte oc mercke«.
Denne solide bønnebog fik siden et finere navn:
»De udvaldes uforgængelig Krone i Himmelen
kand erlanges ved denne Himmel-Nøgel til Guds
Skat-Kammer paa Jorden.« Under denne titel
blev den meget udbredt i Danmark og Norge.
Ehrencron-Miiller nævner 17 udgaver indtil 1805,
alle anonyme.
Aandelige Hvile-Timer i6g6.
»Aandelige Hvile-Timer/ Som Andægtige
Siæle hver Morgen og Aften Ved en Hellig Lofsang/ Med Geistlige Psalmer/ Morgen- og AftenBønner kunde anvende; Indrettede til hver Dag
i Fem Uger.
Kiøbenhavn/ Trykt hos Kongl.Majest. og Univ.
Bogtr. Johan Philip Bockenhoffer/ Aar 1696.«
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Bogen indeholder et godt udvalg af salmer, to
morgen- og to aftensalmer til hverdagene, tre af
hver til søndagene i fem uger, altsaa nøjagtigt 150,
nummererede, men ved en trykfejl ser det ud, som
der kun var 148. Bogen er anonym og altsaa ud
givet efter Sophie Billes død.
Lamprecht: Aandelige Psalmer i6yg.
»Aandelige Psalmer/ Loff-Sange oc Vjser/ At
siunge i den Christen Meenigheds Forsamling/ oc
ellers anden Steds hvor behoff giøres. Aff atskil
lige Bøger tilhobe samlede oc til Trycken for
færdigede/ Oc nu med atskillige aandelige Psal
mer oc Loffsange forbedrede/ Oc udi en Appendice befattede/ oc aff Wulfgang Lamprecht Kongl.
Majest. priviligerede Bogbinder til Trykken be
kostede/ udi Kiøbenhafn 1679.
Trykt hos Sal. Matth. Jørgensens Effterlefverske.«
Salmebogen er ikke særlig bemærkelsesværdig.
Man kunde kalde den en »normal« salmebog paa
den tid. Den indeholder paa 446 sider 187 salmer,
hvoraf 69 findes i det nævnte appendix. Dette
kunde tyde paa, at der er gaaet en nu ukendt ud
gave forud.
Salmebogen er sammenbundet med to bønne
bøger:
I. »Udvalde gudelige Bønner. ..«, som fylder
308 sider. Den er dediceret til Owe Juel til Villestrup og Lundbeck Gaarde. Dateret Kiøbenhaffn
den 1,May 1679 af Wolffgang Lamprecht Bog
binder.
II. Den anden medindbundne bog er værd at
lægge mærke til. Titelbladet mangler, men der er
en kolofon: »Prentet i Kiøbenhaffn/ hoss Henrich
Waldkirch. Paa sin egen bekaastning/ oc findis
hoss hannem til Kiøbs 1617.« Den indeholder fle
re rimede bønner, men ingen salmer. I fortalen
staar der: »Skreffuet i Kiøbenhaffn/ Maria Bebudelsis Dag. Paa huilcken Dag/ for 1547. Aar
siden/ vor Frelsere oc Saliggiørere lidde oc taalde
den forsmædelige Kaarsens Død.«
Fortalen er henvendt til Predbiørn Gyldenstiern
til Vøsborrig og dennes fæstemø, Jomfru Berethe
Rosenspær. Ingen egentlig datering, men under
skrevet af Baltzer Melchiorssøn. Bogen er smukt
trykt med ret store typer.
Men vi er i stand til at datere den. Naar vi
lægger den traditionelle angivelse af Kristi alder,
da han døde paa korset, nemlig 33 aar, til aars
tallet 1547, kommer vi til 1580.
Vi kender Berethe Rosensparre. Det var til
hendes undervisning Niels Hemmingsen i 1570
skrev salmen »Adams store ulydighed«, se II,s.
252 ff. Hun blev gift med Predbiørn (Preben)
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Gyldenstierne 1580, og bogen maa være dediceret
til dem lige før deres bryllup. Waldkirch har alt
saa i 1617 optrykt en bog, som først udkom 1580.
Nu næsten 100 aar senere er den af Lamprecht
indbundet sammen med hans salmebog, hvorved
den er blevet bevaret.
Fire aar senere udgav Lamprecht paany en bøn
nebog og salmebog, som giver os en interessant op
lysning:
»Udkaarne Bønner/ Til Hver Dag i Ugen at
bede/ oc aandelige Vjser/ efter Tjdens leylighed.
Med siu Kong. Davids Poenitentzis-Psalmer.
Kiøbenhaffn/ bekaastet aff Wolfgang Lam
precht/ boende paa St.Nic.Kirckegaard som Christiani 4. Bibel henger udi/ 1683.«
Salmebogens titel er: »Aandelige Psalmer/ Som
siungis udi den Christen Meenigheds Forsamling/
saa vel i Husene oc paa Reysen megit beqvem at
bruge.
Kiøbenhafn/ Bekaastet aff Wolfgang Lam
precht/ boende paa S. Nic. Kirckegaard der
Christiani 4. Bibel henger udi.«
Til overflod er der en kolofon: »Kiøbenhafn/
Bekaastet aff Wolffgang Lamprecht/ boende paa
St.Nicolai Kirckegaard som Christiani 4. Bibel
henger udi. Prentet hos SI.Daniel Eichhorns Effterlefverske Aar 1683«.
Bogen er i miniatureformat 8X4X2 cm og kal
des populært »den lille Lamprecht«. Bønnebogen
fylder 158 sider, og salmebogen har 69 salmer.
Men værdifuld er den oplysning, som indprentes
tre gange, at bogens udgiver har Christian den
Fjerdes bibel i et udhængsskab som sit bomærke.

N.C.Laurentius: En sicker Bolig.
Niels Lauridsen var fra Odense, søn af sogne
kapellanen ved St.Hans kirke, blev hører ved
Odense skole og 1673 hjælpepræst i Oxenvad og
Jels i Sønderjylland og sammesteds sognepræst
1691. Han døde 1707. Han var gift med forman
dens datter Helvig Marie Pors. Han udgav:
»En sicker Bolig udi Siugdom/ Pest oc andre
Plager. Nemlig: Dend høyestis Skiul oc Dend aldmegtigstis Skygge Udi enfoldige Betenckninger
ofver v.I. Af dend XCI. Psalme forestillet Alle
Gud-elskende Hierter i disse svage oc besverlige
Tider til Trøst oc salig Undervisning Aff Nicolao
Ch.Laurentio, Past.Adjunct. i Oxenvad oc JelsSogner. Schlesswig/ tryckt af Johan Holwein
Anno 1681.«
Naar han nævnes her, er det dels fordi han kan
skrive ganske gode vers, dels fordi de har en vis
originalitet; der er kun 4 salmer i hans trøstebog.
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Den ene er »Authoris Morgen-Andagt Sangvis for
fattet:
I. Naar mand Vogner.
Vaag op min Siel/ med helligt Mod/
Veck Hiertet oc din Tunge/
At jeg min Gud oc Frelser god
Sin Loff oc Priis kand siunge.
Thi Sund oc Karsk er jeg op vagt/
Oc frelst fra Sathans List oc Magt
Oc fra ald Nød oc Fare.
Der er 11 saadanne strofer og hver med sin
egen overskrift: Naar det Dagis. Naar mand opstaar. Naar mand i fører sig. Naar mand tøer sig.
Naar mand gaar ud til sin gerning. For Kircken
oc Guds Ords Fremgang. Forbøn for Øfrighed oc
alle Christne. Suck om Sundhed Næring oc Fred.
Om Dagens lyckelig fuldendelse/ oc en salig
Ende. Suck om Bønhøring.
Paa samme maade former han sin Afften-Andagt:
I. Naar Dagen endis.
O Gud skee Lof ævindelig/
Vi denne Dag kand ende
I Fred oc Sundhed glædelig/
O Gud/ du fra os vende
I denne Nat all Synd oc Nød/
Oc Hielp os vel at ende
Ved en Mild/ god oc salig Død
Alt dette Lifs ælende.
Ogsaa her har hver strofe sin overskrift: Naar
Soel gaar ned. Naar mand sig affører. Naar mand
vil gaa i Seng. Naar det er Mørck. Naar mand
hører Hanegal. Naar mand om Natten vogner.
Derimod er hans versificerede Fadervor egent
lig mere løjerligt end smukt:
Herrens Bøn som et Echo befattet. Men det
synges ogsaa »med en sær Melodie«.
Vor Gud oc Fader kier E. Der er.
I Himmel Throne prechtig E. Megtig.
Helligt dit Nafn paa jorde E. Vorde.
Dit Rige os tilfromme E. Komme.
Din Villie skee hos os her. E. Som der.
Med daglige Brød os nære E. HErre.
Forlad vor Skyld E. Som vi oc vil.
Leed os E. Frels os.
Fra fristelse oc det onde E. alle Stunde.
Thi din er Magt E. Rige/ ær’ oc Kraft.
Tilsammen E. Amen.
Ludvig Henriksen Pontoppidan.
Ludvig Henriksen Pontoppidan (1648-1706)
var søn af Henrik Eriksen Pontoppidan, som var
broder til Erik Eriksen Pontoppidan (»den Æl
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dre«), se VII,s.i46. Han var først rektor i Ka
lundborg, blev sognepræst i Herlufmagle og siden
sognepræst og stiftsprovst ved Aarhus Domkirke.
Han var først gift med Barbara Backer, som var
enke efter hans forgænger i Herlufmagle, derefter
med hendes niece Else Sophia Christensdatter
Spend. I det sidste ægteskab var der fire børn,
hvoraf den yngste var Erik Ludvigsen Pontoppidan (»den Yngre«).
Ludvig Henriksen Pontoppidan har efterladt sig
et stort digt:
»Jule-Glæde
Over dend Velsignede Qvindens Sæd/ Jesu Christo/ Gud og Mand I en Person/ Som var Loved
vore første Forældre i Paradis Gemg.v.is. Blev
føed i tidens fylde Gal:4.v.4, Er forkynded af
Engelen Luc:2.v.io, Funden af Hyrderne i Kryb
ben til Bethlehem Luc.a.v.ia.iG.
Rjmvis befatted over Afftensangs Texten paa
første Jule Dag/ oc sammenskreven af dend/ som
haaber med Hyrderne engang efter dette Liv at
finde og see sin Frelsere i det
Lystige Himmelske Paradis.
Kjøbenhafn/ Prentet af Christian Wering Universit.Bogt. Aar MDCLXXX.«
Jens Birckerod har i Kiøb/: den 3.Jan.i679
approberet »Disse velforfattede Riim oc Vers/
som den Hæderlige oc Høylerde Mand Magister
Ludvig Henriksøn Pontoppidan haver giort.«
Derefter har forfatteren dediceret bogen, som
er smukt trykt i kvart format, til Fru Johanne
Schøller og Fru Anne Mule, og mens han i titlen
kun har antydet sit navn gennem de fremhævede
forbogstaver, har han her underskrevet »Af Lud
vig Henriksøn Pontoppidan. Skreved udj Herluf
magle Præsteg: den i.Janv: 1680.«
Efter stavemaaden at dømme har hans sprog
været paavirket af den sjællandske dialekt.
Efter titelbladet og dedikationen er tilføjet et
æresdigt, som ikke er underskrevet med forfatte
rens initialer, men med den ærede genstands:
»Skreved af dend som hans Jule-Glæde
Er Hæder Pligtig.«
Det store digt er skrevet paa samme versemaal,
det alexandrinske, i 116 strofer, hvoraf den før
ste lyder:
O Himmel-Ønskte stund/ o fryde-fulde Time!
Som aarsag er at vj hør glædens Klokker kime.
O lenge ventet tijd/ vor JEsu Fødsels Dag/
Paa hvilken vj hør Nyt ald Verden til behag.
Lauritz Sommer. Se VII,s.249 f-
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Th. Kingo: Aandelige Siunge-Koor II. Se VI,s.
389 ff.
Peder Møller. Se VII,s.8g ff.
Gregers Windekilde.
Gregers Hansøn Windekilde blev født 18. maj
1659 i Stenløse som søn af sognepræsten Hans
Windekilde. Han blev student fra Roskilde 1678
og blev 1684 sognepræst paa Værø, der ligger i
den yderste spids af Lofoten, hvor naturen var
storslaaet, men anderledes barsk end i Nordsjæl
land. Han døde allerede g.dec. 1688.
Mens han endnu var student udgav han:
»Tolff Gudelige Maanetz-Stemmer/
Hvor udi begribis en Deel Aandelige Morgen og
Aften-Sange: Hver til sin Maanetz Andagt.
Componeret Aff Gregers Hansøn Windekilde.
Prentet i Kiøbenhaffn aff Christian Wering/ paa
Autoris egen Bekaastning/ Aar 1682.«
Bogen indeholder en morgen- og aftensang for
hver af aarets 12 maaneder og to ekstra sange, og
hele samlingen er vel forsynet med noder til dis
kant og bas.
I digterisk henseende er versene i barokstil; vi
maa vel kalde dem Kingo-efterklange med brug
af sammensatte ord med bindestreg. Tildels er
maanedernes natur nævnt, men naturbillederne er
ikke fremtrædende. Hver sang efterfølges af hen
holdsvis et Morgen-suk og et Aften-raab. løvrigt
faar man et indtryk af samlingen blot ved at læse
begyndelseslinj eme:
I stedet for det natte-mørke
Naar jeg Guds naade skuer grant
Natte-synd og søvne-smitte
Aftenlyset alt nu brænder
Fordi jeg finder karskheds dyd
Sku’ Himmel-lys i natte-mørke
Op fra søvn og sove-sted
Ned bag Vester-bakken slap solen
Kroppen karsk og foden rask
Om i landet mørke gak
O! Den sol-forgyldte kugle
Efterdi mit legem tynges
Til bøn, til bøn, o kære sjæl
Giv agt, giv agt, du har behov
Vær sind og hu parat
Nu kommer natte-skræk
O sten-hjørnets glans og glæde
Sæt dig ved min seng og leje
Opstøt i dag, o ædle Jesus Krist
Se, lyset skrænter hen, ret nu i kvæld
Guds mægtige sejr, der stiller
Mit arbejd og sved, ej mere udretter
Min sjæl til Jesum gak
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Min sjæl for Jesu fod
Nord-tronen Himmel-magt, Kimbrer-kronen
Vaag op, vaag op, o syndig gæk.
Gaspar Neumann: Alle Bønners Kierne 1682.
Om Gaspar Neumann se VII.s.99 f.
»Alle Bønners Kierne/
Udi faa Ord for Alle Mennisker
I hver slags Alder/
I alle Stænder/
I al Anliggende/
I alle l ider:
Og derfor i slæden for en
Morgen- Aften og Kirkebøn
eller
Alle Bøn-Andagter tienlig.«
Bekostet af Christian Geertzen.
Kiøbenh. Trykt hos H.Kongl.H.Bogtr. Joachim
Schmedtgen. Imprimatur, Havnia 1682. d.24
Augusti. Jens Birkerod.
Bogens indhold:
Bøn, Formaning, Forbøn, Taksigelse, forskellige
bønner. Denne del af indholdet stammer fra Neu
mann.
To morgensalmer, to aftensalmer. Salmerne er
forskellige i de forskellige udgaver og hos de for
skellige boghandlere, som kappedes om at udgive
bogen.
Det eksemplar, der her er valgt som et eksem
pel blandt flere andre omtrent samtidige, inde
holder efter salmerne J.M.Dilhers »Et Christen
Menniskis Testamente.« Og det hele slutter med
Kingos »Far verden, far vel«, som af en eller an
den grund var kommet paa »det frie marked«,
mens Kingos salmer ellers var beskyttede mod
eftertryk i tyve aar.
Nærværende eksemplar er indbundet sammen
med Cassube og Gertsens »Haandbog med Fiorten
Bøger«, som tidligere er omtalt, se s. 119. Se ogsaa
111,5.454.
Baade Haandbogen og den medindbundne
»Kierne« er rigt prydet med kobberstik paa rødt
silkestof. Derefter er stikkene i Haandbogen blevet
farvelagt, mens stikkene i »Kiernen« er uden farve,
men ellers af samme materiale. Denne forskel kan
maaske forklares saadan, at »Kiernen« er trykt
først i 1682 under det pres, at flere kappedes om
at udgive denne bog. Men selve haandbogen blev
først trykt 1683, og saa har man haft bedre tid til
at farvelægge kobberstikkene.
I denne udgave af Alle Bønners Kierne findes
for første gang »Nu hviler mark og enge«, men
uden Peder Møllers navn.

ALLE BØNNERS KERNE

Den sande Omvendelses Vey.
»Den sande Omvendelses Vey Hvorpaa et Christelig Gemytte til Guds Velbehag sin Lifvis Tid
kand vandre ved Arthur Dent, Guds Ordis Tie
nere/ beskrefven paa Engelske Sprock/ oc for sin
Værdigheds skyld ofver Tredive gange trykt. Men
siden ofversat paa høy Tydsk af Sandheds Elske
re oc Bekiendere. Nu endelig Nogenlunde paa
Danske udsat af Een som vdi Lifsens Kilde .S'øger
T røst.
Kiøbenhafn/ Aar 1684. Bekostet af Kongl.Mayest.
Boghandler Daniel Paulli, boendis ved vor Frue
Skole.
Tryet hos Joh.Ph.Bockenhoffer.«
Fortalen er underskrevet af oversætteren 3.
marts 1682, Laurids Knudsen Thrøstrup, Odense
Hospitals Præstegaard.
Bogen slutter med en stor salme paa 35 strofer:
Fortviflelsis Kamp/ oc Troens Seyr sangvis tilsat
I den 35.Psalmis Thone: »Til dig/ min dyrebare
frelsis Gud«. Derefter en rimet oversættelse af
Davids 7 bodssalmer.
Ordet »tilsat« i salmens overskrift tyder paa, at
det er Thrøstrup, som har tilsat de poetiske dele
i bogens slutning, mens den engelske forfatter kun
skriver prosa. Bogen er et eksempel paa den en
gelske saakaldte »praktiske« kristendom, som bl.a.
paavirkede Kingo.

Rachløws Taare-Perse.
Jesper Rasmussen Rachløw stammer nok fra
Raklev ved Kalundborg. Han blev student fra
Roskilde 1671 og skibspræst 1677, skønt han dum
pede til bispeeksamen. Han gjorde tjeneste paa
»Hummeren« 1679 og paa »Svanen« 1683. Han
skal i denne stilling have døjet meget ondt og ofte
have været i Fare. Biskop Wandal og biskop Bag
ger satte pris paa ham, og den sidstnævnte siger,
at han har skrevet adskillige smukke traktater, men
dem kender man ikke, enten de nu har været ano
nyme, eller de er forsvundet. 1685 blev han sogne
præst i Græse og Sigerslev, men døde faa aar
efter.
Vi kender kun et skrift fra hans haand, nemlig
»Denne lille Bog/ kaldet Taare-Perse/ indehol
der Adskillige Gudelige oc Aandelige Sange/ Gud
fornemmeligen til Ære oc Sin Næste til Opbyg
gelse/ Eenfoldeligst componerede oc sammenskrefne aff Hans Kongl.Mayest. Skibs-Præst
Jesper Rasmusøn Rachløw.
Kiøbenhafn Aar 1684. Bekostet aff Christian Cassuben oc findis hos hannem oc hans Arfvinger
tilkiøbs.«

RACHLØWS TAARE-PERSE

Bogen er dediceret til »Allermægtigste og Allernaadigste Frelser, Herre Jesu! Guds og Mariæ
Søn, sand Gud og sand Menneske!« Forfatteren
mindes hvor og naar Jesus har grædt. Hans hen
sigt med bogen er at presse angerstaarer frem i
synderes øjne; han har selv skrevet bogen med
taarer, og hvis de har været Gud velbehagelige,
saa lad flere presses frem. »dog ikke over For
mue«. Dedikationen er underskrevet »I dit .Riges
Rolighed.«
Derefter følger en dobbelt Fortale til Læseren,
først Til den gode Læser, senere Til den onde
Læser, og dette er »Skrevet paa Hans Kongl.Ma
jestæts Orlog-Skib Svanen, liggende til Ankers
med Danske Flode, og medfølgende Franske Orlog-Skibe under Borringholm ved Allinge, Aar
1683 den 6 September.«
Bogens indhold er 29 digte, overvejende bods
eller vækkelsessalmer med et tilskud af personligt
tungsind. Bjørn Komerup siger (D.B.L.), at »nu
erindres Bogen væsentlig blot, fordi Holberg om
taler den i »Den Vægelsindede«. Lucretia siger
nemlig det ene øjeblik, at hun bliver i godt humør
af saadanne bøger, og i det andet øjeblik, at hun
bliver melankolsk deraf. Man kan maaske snarere
sige, at bogen mindes, fordi den er blevet som et
ordsprog. En »taareperse« kan nu være baade en
bog og et menneske. Der er ikke samlet nogen
større digtekunst i bogen, men den kan have en
vis kraft, f. eks. i karakteristiske overskrifter over
salmerne: »Jeg giør det i Ungdom, Jeg angrer i
Alderdom«, »Omvend dig udi din Ungdom, thi
det er ofte forsiide i din Alderdom«, »Her udperser Verden Øyens Taare, hisset afvisker Jesus
dem igien«, »Arm her Riig hisset«.
Her er en hovedtone i Rachløws prædiken:
Hvorfor vil jeg da saa drysse
Med Omvendelse og Bood,
Hvi vil jeg mig lade dysse
I slig Søvn af Kiød og Blod,
Men jeg veed ey nogensinde,
Naar mit Glas vil slet udrinde.
Mon da Gud sin Naades Vinge
Vil udbrede til min Fred!
Og sin Frelsefane svinge
Over Dødens Kampested,
Øynene naar de mon bruste,
og min Aand jeg skal udpuste.
Ney, derpaa er ey at lide,
Derfor vil jeg denne Stund
Mig fra Verden ganske slide
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Og ey staae paa anden Grund,
End hos JEsu Foed mig sætte,
Med Graad aftoe Ungdoms Plætte.
Modsætningen mellem »her og hisset« trækkes
skarpt op:
1. I verden maa jeg græde,
Blant sørgeflokken træde,
Mit huus er graadens sted,
Hvor jeg de fleeste dage
Maa sorgens bæger smage,
Hos korset ligge ned.
7. Naar jeg mit kiød affører,
Min graad da GUd aftører,
Med naadens tørre klæd’,
Min graad til dantz han vender,
Hans Faders Hierte brænder
Af idel kierlighed.
8. Ey meere da skal grædes,
Ey tiere skal ædes
Det trygge grædebrød!
Men GUd sit man (manna) opdisker,
Og graaden han afvisker,
Mig tager paa sit skiød.
Han græder dog ikke i hvert vers. Han kan godt
se til fuglene under Himmelen:
Fuglen over biergetop
Svinger sig mod himlen op,
Med sin qvidren siger han:
Hisset boer min Skabermand.

Der er i bogens slutning salmer til skriftemaal
og altergang, og efter nadveren kan han sige:
Et Pant paa JEsu Kierlighed,
Forsikkring paa al Naade
Er denne Dag lagt hos mig ned,
Jeg veed ey større Baade:
I JEsu Arm, Jeg ligger varm,
Og mine Saar der læger;
Der skiul jeg mig Saa tryggelig,
Naar Satan om mig hvæger.
Jeg i Betryk var før, som den,
Der kunde ey betale,
Ret saasom den Gieldbundne Svend
Jeg tegnet stod for alle,
Men nu er klart, Og jeg er spart
Fra det fortiente Fængsel;
Ja, jeg er fri Fra Slaverie,
Og Satans evig Trængsel.
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Der er et par morgensange og et par aftensan
ge, hvori man vel kan spore nogen paavirkning af
Kingo, men Rachløw har alligevel sin egen tro
hjertede tone. Der kan godt vælges gode vers ud,
som det her er sket. BH har udvalgt tre salmer,
som gengives uforkortet, nr. 478-480, hvorved de
digteriske svagheder ikke er skjult. Her skal end
nu anføres et vers af en takkesalme efter maaltid.
Den synges paa melodien »Lover nu Herren, lo
ver nu Herren«, som var meget paa mode i det
1 y.aarhundrede:
Tack Gud med Glæde
For Velstands Sæde,
For Brød og Klæde.
Hånd hører, naar den hungrige hånd sucker,
Haanden mild oplukker.
Hånd underlig hans Sult og Sorrig slucker.
Min Siæl/ tack Herren/
Min Siæl/ loff Herren!
Taare-Persen oplevede en snes oplag indtil
1803, og Holberg synes ikke specielt at have den
i kikkerten, men har villet bruge en særlig kendt
opbyggelsesbog.
Rachløws salmer i Taare-Persen.
Naar ungdoms synd og daarskabs aar
Aldrig ved jeg klokke-time
O Herre, som en fange
Mig sorgen jævnlig møder
Af korset daglig jeg nedtrykkes
I verden maa jeg græde
Hvi vil jeg mig nedbøje
Vær nu forget, al verden slet
Betænk din sag, og hjertet drag
Bort, bort, al verden, bort og vig

Lykken vendes et minut
Om du synder lære vil
Jeg ej blues derved skal
Lykkens sol naar den opgaar
Skal jeg kvæle mig alt død
Slet intet godt der i mig bor
Synder, hvi est du saa sikker
Fra jorden indtil Himmelen
Mit timeglas det rinder
Al verden om sit herredom
Jeg engang maa udtræde
Ak, ak, min Jesus
Jeg slet udstøder af mit sind
Min sjæl, vær nu tilfreds igen
Tak Gud med glæde, for velstands sæde
Jeg aarie vil istemme
Nu dagens lys og sol opstiger
Nu solen daler og det kvælder
Hvem er dig Himlens Fader lig.

DIDERIK GRUBBE

Kirstine Munks bønnebog, »Naadens Dørs Aan
delige Hammer«, blev flere gange udgivet af skif
tende forlæggere, som bragte fornyelse i deres ud
gave ved at erstatte salmesamlingen med en ny.
Da Bockenhoffer 1689 udgav Kirstine Munks bog,
blev de tidligere salmer erstattet med 9 fra TaarePersen.
Dorothe Engelbretsdatter. Se VI,s.i64ff.
Diderik Grubbe.
Diderik Grubbe blev født i Storehedinge 24.
marts 1656, student fra Køge 1678, tog magister
graden 1684, blev sognepræst i Kvislemark og
Fuirendal 1687 og 1689 provst og senere konsistorial-assessor. Han døde 27.sept. 1702.
Den G.okt. 16g 1 blev han gift med Anna Elisa
beth Holgersdatter Vind, datter af vicekansler
Holger Vind og Margrethe Gjedde. Med hende
fik han lidt senere Gjemdrupgaard, som han for
øgede ved at købe 12 gaarde i Lyngby, hvorved
han oprettede godset Lyngbygaard, altsammen i
Sydvestsjælland.
Han var i sin ungdom hovmester for flere adelsmænd, men hans livsbane blev afhængig af ophol
det paa Harrestedgaard, som det ses af dedika
tionerne i hans første salmesamling:
»Siælens Aandelige Harpe-klangs Første Part
eller Siælens daglige Opmuntring til Guds Frygt
at øfve/ ved nogle Aandelige Psalmer og HierteSuck/ i største eenfoldighed til Guds Ære Og
dend gemeene Mands beste componeret og frem
sat af Diderich Grubbe S.S.Ministerii Candidato.
Kiøbenhafn/ Aar 1684. Findis til Kiøbs hos
Kongl. Maj.Boghandler Daniel Paulli Boendis ved
vor Frue Skole.«
Bogen er prydet med træsnit paa titelbladet, er
approberet 12.May 1684 af Jens Birckerod og de
diceret til Holger Vind til Harrested-Gaard og
Fru Margrethe Gedde til Geddesdal/ Harrested
gaard, Vilhelm Karl Vind, Erick Vind og Jfr.
Charlotta Amalia Vind. Den er dateret paa Har
restedgaard, Ipsis Calendis Martii Anno 1683.
Det er altsaa hans senere svigerforældre og to søn
ner, som formodentlig er hans elever, og maaske
en søster til Holger Vind. Hans senere hustru,
som dengang var 17-18 aar, er ikke nævnt.
Fortalen er paa rim, og efter den følger nogle
æresdigte af venner, inden salmerne kommer, hver
efterfulgt af et »Suck«. Der er følgende salmer:
Den mørke nat nu svinder hen
Nu falder nattens taage paa
(optaget af Brunsmand i Den Siungende
Himmel-Lyst 1687)
Min sjæl er du nu rede

MADS P. ROSTOCK

Nu snart har dagen ende
O Herre sød, dit givne brød
Ak ve mig arme syndig sjæl
Nu er jeg bleven glad
Du min Jesu vilde trykkes
Du Davids Kvist, Min Jesu Krist
Ydmygelig jeg raaber
Du mægtig Sjælens Hyrde
Du Gud, som af intet skabt
Skal sværdet da opsluge slet
O ve, det skalke stykke
Suk! Hjerte Suk!
I! skal jeg da udstødes plat
Fald ned min sjæl, bøj dig og bed
Ak Jesu Krist du Davids Søn
Saa mange som vil tegnes
Jeg vil o Jesu i dit navn.
Grubbe træder undertiden ret heldigt i Kingos
spor, især naar han skriver morgen- og aftensange,
men efterhaanden bliver det noget mattere. Her
er salmer om forskellige aandelige forhold og til
stande.
Helt anderledes er anden del af Grabbes salmer,
som først udkom 12 aar senere:
»Diderik Grabbes Aandelig Harpeklangs Anden
Part/ i hvilcken en kort Sum af hver Søndags
Evangelia Aaret igiennem er Sange-Viis efter Collectens Anledning korteligen og sær enfoldeligen
forfattet Til Guds Ære og det gemene Beste.
Kbh.1696.«
Mens den første del af »Harpeklangen« for
uden morgen- og aftensalmer indeholder salmer
med skiftende emner, er den »Anden Part« en re
gulær »Aargang«, altsaa salmer over søndags
evangelierne i kirkeaaret. Men der er dog det
særlige ved aargangen, som er antydet i titlen, at
Grubbe holder sig mere til kollekterne end til
evangelierne. Det er en god ide. »Aargange« kan
blive fattige, hvis de blot genfortæller evangeliet
uden noget større digterisk tilskud, eller de kan
blive for mangfoldige og uden helstøbt samling,
hvis de vil have hele evangeliet med. Men Grubbe
har set, at kollekterne af evangelierne har udvalgt
et frugtbart hovedtema, som kan danne struktu
ren i en salme.
Der er noget andet mærkeligt ved Grabbes
Aargang. Han springer over de store højtider og
særlige helligdage og skriver kun salmer om de al
mindelige søndage. Lidt overrasket blader man
i første Part for at se, om han muligvis der har
taget jul, paaske og pinse med, men det har han
ikke. Han maa have tænkt, at vi har salmer nok
til højtiderne, men vi mangler en del til de al
mindelige søndage. Han skriver da ogsaa jævnt
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gode vers, men der er ikke noget, der kan maale
sig med de salmer, som Kingo kalder »en anden
over evangelium«.
Mads Pedersen Rostock.
Mads Pedersen Rostock blev født i Ribe 1655
som søn af skomager Peder Jensen, kom dog i
latinskolen og blev student 1672. Efter teologisk
eksamen blev han huslærer i Odense hos lektor
Jacob Bircherod og lægen Christopher Balslev, og
maaske har han undervist den lille Birgitte Bal
slev, som siden blev Kingos hustru. 1677 blev han
hører ved Odense latinskole, 1678 hjælpekapellan,
1693 rigtig kapellan ved St.Knuds kirke og 1704
sognepræst i Middelfart og Kauslunde. Han døde
•/•S1688 skrev han anonymt »Et lidet Ære-Minde
over Sal. Karen Sørens-Daatter, SI. Hans Kingos.
Enfoldeligen opsatt aff dend, som dend salige
Matrone A/aa Roose.«
1689 udgav han
»Guds Børns Christelige Bord-Skick ved hans
Bord Eller En kort og meget Enfoldig Underviisning om en Gudelig Beredelse til det høyværdige Alterens Sacramente værdeligen at annam
me. Enfoldige Christne til salig Opmuntring og
Underviisning/ efter Catechismi Anledning/ paa
det Enfoldigste sammenskrefven aff
Madtz Pederssøn Rostock/
U-værdige Medtienere i det hellige Embede til
St.Knuds Kirke i Odense.
Tryckt i Odense aff Jørgen Skrøder/ Aar 1689.«
Bogen er altsaa trykt paa Kingos trykkeri, og
Kingo har anbefalet den 1.marts 1688. Efter en
fortale til læseren følger undervisningen om be
redelse til nadveren. Der er ingen salmer i bo
gen, men nogle Bekendelse-Riim og tilsidst tre
hjerte-suk. Det første lyder:
Dit Legem-Brød/

O Jesu sød!
Min hungrig Siæl vel mætte!
Dit Korsens Biood/
O Frelser good!
Lad ald min Synd afftvætte.
Bogen blev trykt paany med et anhang i Oden
se 1694. En ny gennemset og udvidet udgave ud
kom 1697 hos bogbinder Johan Kruse i Kloster
stræde i København, trykt hos SI.Daniel Eichhorns
Efterleverske 1697. Her findes tilføjet en god,
smuk og naturlig nadversalme: »Tak JEsus, Guds
uskyldig Lam«.
Om Rostocks øvrige forfatterskab se EhrencronMiiller VII, 88 f.
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Elisabeth Pedersdatter Heeboe.
Elisabeth Pedersdatter blev født 1643 i Aal i
Sydvestjylland som datter af sognepræsten Peder
Clausen Fanøe og hustru Maren Nielsdatter. 1661
blev hun gift med Niels Nielsen Heeboe, som eje
de gaarden Store Heeboe ved Janderup. Han døde
allerede 1667, og hun levede endnu til 1703. Hen
des lange liv som enke inspirerede hendes digt
ning. Hun udgav 1687
»Enckens Suck og Sang-Offer/
Som bestaar Først udi Hiertens inderste Suk/ naar
Sorrig oc Angist er saa stoer/ at dend Bedrøfvede
icke kand græde.
For det andet udi Guds søde oc salige Trøst/
som følger paa Fristelsen/ naar Nøden er paa det
haardeste.
For det tredie udi Nogle andæctige Psalmer oc
Lov-Sange med et dagligt Testament, Altsammen
til Guds Nafns Ære/ Sammenskrefvet aff en Encke dend Tjd Gud hafde
Lagt Paa Dend
Saarede Nye A'aadis Salve.
Paa Sal. Daniel Paulli Efterlefverskis Bekostning
oc findis hos Hinde tilkiøbs/ Anno 1687.«
De fremhævede bogstaver i titlens underskrift
skal udtydes saaledes: Lisbeth Peders-Datter, Salig
Mels MelSens.
Forlæggeren er Daniel Paullis enke, som maa
ske har følt sig saa berørt af den fælles skæbne og
bogens indhold, at hun har villet bekoste udgivel
sen.
Bogen er tilegnet kongen og dronningen, Chri
stian den Femte og Charlotta Amalia, og her
underskriver hun med sit navn Elisabeth PedersDaatter/ Sal. Niels Nielsens Heeboe.
I den første del af bogen er der betragtninger,
som er fyldt af suk og angst, af fristelser og kam
pe. I den anden del af bogen har hun samlet den
trøst, som efterhaanden har givet hende ro og
fred, tilsyneladende efter et gennembrud, og i
den tredje del har hun samlet sine aandelige san
ge, som ikke er flere end de kan nævnes her. De
fylder bogen fra side 142 til 276.
Hvor skal jeg ord paafinde
Op, op, for Gud jeg sjunge vil
Mit raab jeg op til Herren skikker
Min væneste min skønneste besidder en trone
Hvad vil du Satan jeg siger dig nej
Jesus aad sit paaskelam
O naadig Gud og Fader
O enkernes trøst
Min Gud min Gud hvi forlod du mig
Naadig Gud og Herre, min hjertens sorg
Gud min Frelser naadig Herre

ELISABETH P. HEEBOE

Forsagte hjerte hvad er det
Hør op med din jammer og klage
O min Gud og Herre, bøj din
I bolig min jeg enlig er
Jeg løfter op min sang til Gud
Min nød jeg klage vil for Herren god
O J esu søde liv og lyst
Far verden far vel, dig skal ej
Vor naadige konge og Herre.
»Aandelig Brude-Harmonie.
indeholdende en Samtale imellem Brudgomen
Christum og Bruden den Christen Kirke... og
Et lidet Tilgift sammenskrefvet af een L'ncke Paa
Det enfoldigste.«
I dette kryptogram har hun kun nævnt den
korteste form for sit navn Elisabeth Peders-Datter, men en tilskrift til læseren undertegner hun
saaledes: »Min allerkieriste Herre og Frelseris rin
ge/ unyttige uværdige Tjenerinde.
Heeboe Langfredag Anno 1688
Elisabeth Peders daatter
Salig Niels Nielsøns Heeboe.
Man kunde nu tænke sig, at hendes første bog
har faaet saa god en modtagelse, at hun straks
har givet sig til at skrive en ny. Men da BrudeHarmonien var færdig allerede Langfredag aaret
efter, maa det sikkert forholde sig saadan, at
hun forlængst har været i gang med den anden
bog, før hun har vidst, om den første gjorde lyk
ke. Der er baade afstand mellem bøgerne og for
skel paa dem. »Enckens Suck« er hendes person
lige bog, og hvad den skildrer, er afklaret og
overstaaet, inden hun skrev Brude-Harmonien,
som har et mere litterært præg og løser en op
gave, hun har stillet sig.
Bogen har to afdelinger, den første er BrudeHarmonien, den anden er Tilgiften. Den første
er en digtning over Højsangen, delt i 8 dele sva
rende til Højsangens 8 kapitler. Den begynder
med Bruden, som siger:
Jeg kysset blev af Brudgom min
Med Munde-Kysse mange;
Hans Ord mig søder er end Vin/
Af dem jeg Trøst skal fange.
Saadan fortsættes i de følgende vers. Adam fik
Guds kys, og derved blev hans Jord-Klimp le
vende. Senere fik baade Adam og Eva hans kys
gennem forjættelsen om en Jomfrusøn. Senere
kyssede han mig i daabens pagt. Altsaa en blan
ding af gendigtning og allegorisk udlægning om
Kristus og Menigheden, hvori dele af den kristne
tro indlægges.

MOGENS WINGAARD

Hver salme efterfølges af en »andagt« paa pro
sa. Bruden og Brudgommen svarer hinanden, og
saaledes gennemgaas de 8 kapitler, skiftende med
sange og andagter. Der er 27 sange, ikke lige
mange i kapitlerne. Der er ogsaa skiftende melo
dier. Det lille afsnit om »Den lille Søster« udlæg
ges om hedningerne, der ogsaa skal komme til
Kristus.
»Tilgiften« bestaar af 16 sange, først en række
samtaler mellem Kristus og sjælen, den forelske
de, den bedrøvede. Derefter andre samtaler, f.
eks. imellem et fornuftigt menneske og en urolig
sjæl:
O Kiæriste Siæl du est saa u-rolig:
Siælens Eccho: Det er vel trolig.
Est du omgiven med Drøvelsens Lenke?
Eccho: Det kand du tenke.
Saaledes videre.
Eller samtale mellem Sjælen og Legemet.
Maa jeg nu svare dig kiæriste Syster?
Legemets Eccho: Alt hvad dig lyster:
Vil du da ikke paa Sandhed fortryde?
Gud det forbyde!
Efter 8 saadanne samtaler følger to salmer om
skriftemaal, to om nadveren, en morgensang, en
aftensang, en julesang og en om dommedag. Af
tensangen begynder:
1. Blæge Maane Natte-Dronning
Aabner nu sin Anne-Skiød/ (?)
Jeg seer og en Sterne-Vonning
Gandske tyk i Skyen strød/
Store Biørnen med dend Mindre
Blikke/ Blinke op og tindre/
Jeg vil og for HErren GUd
Aabne/ slaa min Tanker ud.
2. Hvad for Lys skal jeg optende
I mit Hiertes mørke Vraa?
Had og Hevn vil brende/ skiende
Alle Ting/ som Ild i Straa.
Troen maa her skinne lyse/
Kiærlighed maa ikke fryse/
Om min JEsus finde skal
Voning i en nedrig Dal.
Man lægger ofte mærke til, at hendes vestjydske dialekt slaar igennem, som i ordbøjninger
fritager hende for brug af mange apostroffer, min
for mine, søder for sødere, fælleskøn for intetkøn
osv.
Johan Brunsmand (se VI,s.i34 ff) siger, at nogle
af hans salmer fra 1676 kun var som en Prøve
klud. De er i 1687 aldeles ændrede, og efter den
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ne ændring vil han ikke vide af, at nogen ændrer
dem yderligere.
Th. Kingo: Vinterparten. Se VI,s.392 ff.
Søren Jonæsøn. Se VI,s.363 ff.
Mogens Wingaard.
Mogens Wingaard blev født i Nørholm ved
Aalborg 1636 (?) som søn af sognepræsten Mo
gens Thomsen Wingaard, blev student fra Aalborg
1660, tog baccalaurgraden 1663, fik plads paa
Valkendorfs kollegium 1665, blev konrektor ved
sin gamle skole 1666, tog magistergraden 1667 og
blev rektor i Aalborg 1668. Her kom han i strid
med sin konrektor og sine overordnede, og det
blev saa galt, at biskop Matthias Foss bragte sa
gen for højesteret. Wingaard maatte gøre afbigt,
men forløb sig paany, saa han 1684 blev dømt fra
sit embede; han var nok heller ikke nogen dygtig
skolemand. Han tog til Jetsmark, hvor han havde
noget jord, men 1689 flyttede han til København,
hvor han levede i dyb fattigdom. 1710 fik han et
legat for fattige studenter! Hans dødsaar er
ukendt.
Han har udgivet en lille pæn bog med ret maadelige salmer, der tildels er Kingo-efterklange og
fulde af kongerøgelse og ansøgerens fedteri for
dem, der er i højhed:
»Aandelige Takter Paa Hiertens Strengeleeg
ved Mogens Wingaard.
Kiøbenhavn/ Findis hos Christian Geertzen
Bogh. Tryckt hos Johan Jacob Bornheinrich.
Anno M.DC.XCII.«
Bogen er tilegnet Kong Christian den Femte og
Dronning Charlotta Amalia. Forrest i bogen er
indlagt en Sonnet for kongen og en for dronnin
gen. Dernæst følger forord til læseren og over
sigt over de 13 af de ialt 14 salmer. Forordet er
dateret Hauniæ d.3.Augusti Anno 1692. M. Win
gaard.
I salmerne finder man Christian IVs og Fre
derik IIIs symboler fremhævet som akrostika og
ligesaa med kongelige prinser og prinsesser, kon
gens krigsmagt etc., høje embedsmænd etc., dog
ogsaa salmer for fromme kristne og imod papi
sterne. Salmerne er følgende:
O Herre Herre, dit navn bepligter mig
Hvad fnyse hedningerne hart
Kom Hellig Aand, opløs mit baand
Guds frygt den er mit lys og liv
Mennesket vil sig vel i glæde sætte
Fred, fred Gud mig beskære
Christe du min skjold og krone
O Gud vi lade os her se
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Din salighed o Herre Gud
Du vældige strids-hærens Gud
Gud, fred og fare i dine hænder har
O Herre som naturens kraft
Gud dine øren vendt til mig
Suk, hjerte, suk mit hjerte.
I Schmedtgens »Den Ny Fuldkommen Dansk
Psalmebog 1697« er den første af ovennævnte
salmer optaget og desuden to nye:
Vreden afvend Gud og betee os naade.
Herre Gud vi søge dig nu med smerte.
Samuel Olsen Bruun. Se VI,s.i36 f.
Peder Nielsen Kigge. Se ¥1,5.405 f.
Schmedtgens Aandelige Forraad 1694.
Aandelige Forraad
Afdelt udi fiorten Spise-Kamre/
Hvoraf en hver from Christen Udi Guds og sit
eget Huus saavel som paa Reisen kand tage sin
Deel. Gud til Ære Og ethvert Menniske til sin
Saligheds Befordring
Indholden heraf viser nestfølgende Side.
Kiøbenhavn/ trykt hos H.Kongl.Højh.Bogtr.
Joachim Schmedtgen/ Aar 1694.
Næstfølgende side:
Bogens Indhold.
I.
Psalme-Bogen.
II.
Den Ny Alter-Bogs Collecter/
Epistler og Evangelier.
III. Vor HErris JEsu Christi Lidelsis Historie.
IV.
De Syv Kong DavidsPoenitensePsalmer.
V.
Morgen- og Aften-Bønner paahver Dag
i Ugen.
VI.

Bønner for og efter Guds Tieniste.

VII.

Poenitense- og Skrifte-Bønner/
uddragne af de gamle Lære-Fædre.
Communion Bønner.
Reise Bønner til Lands og vands.
Bønner udi adskillig Håndtering.
Bønner udi adskillig Tilfælde.
Aarlige Kirke-Bønner.
Catechisme Lutheri.
De Tre Hoved-Symbola, eller Christelige
Trois Bekiendelser.

VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

I virkeligheden er ovenstaaende indhold delt
i 5 større eller mindre bøger, som er indbundet
sammen:
1. Salmebogen, titel nedenfor, dateret 1693.
Pag. 1-400. Indeholder 220 salmer.
2. Alterbogen, Lidelseshistorien og Davids poenitensesalmer (Forraad nr. 2, 3 og 4). Pag. 1340. Titelblad trykt 1693.

3. Bønnebog. Pag. 1-165. (Forraad 5-12). Titel
blad 1693.
4. Luthers lille katekisme. Pag. 1-60. Titelblad
'6945. De tre symboler. Intet titelblad. Pag. 1-8.
En Ny Psalme-Bog/
Hvorudi findis de beste og nu Brugligste/ saavel
af D: Mort: Luthers/ som andre Gudfrygtige
Læreris Kirke-Psalmer/ Til hver Mands Andagt
og Nytte indrettet. Nu andengang trykt/ og med
flere skønne Sange forbedret.
Kiøbenhavn/ Trykt hos H.Kong. Højh.Bogtr.
Joachim Schmedtgen/ Aar 1693.
Bogen er altsaa en »haandbog«, ret typisk og ret
uselvstændig, men man maa jo finde paa et spæn
dende navn, som kan sælge den.
Salmebogen har vist slet ingen nye salmer, und
tagen nogle faa nye af Dorote Engelsbretsdatter i
tillægget, som begynder pag. 377 med overskrif
ten:
Nogle Aandelige Psalmer/ Hvormed denne
Psalmebog denne gang er forbedret, (men de er
langtfra alle nye).
Ivar Dideriksen Brinch. Se VI,s.95 ff.
Nørnissoms Manuale (1646?) i6q8.
Manuale eller Haand-Bog Forbedret.
Kiøbenhafn. Tryckt af Just Jenssen Høg/Universit.Bogtr. Aar 1698. Paa sin egen Bekostning/ og
findis hos hannem tilkiøbs.
VITA SINCERA. Det er:
En liden Bog/ Indeholdendis alt som hører til et
Gudeligt Lefnet at føre: Med smucke Bøner/
Psalmer og Lofsange forbederet/ og af mange lær
de Mænds Bøger og Skrifter med stor Flid samlet
og sammenskrevet af
Jens Søfrensen Nør-Nissom/ fordum Boghandl: i
Roeskild.
Den første del af bogen, pag. 1-193 er formo
dentlig et nogenlunde uændret optryk af Nørnis
soms tabte haandbog fra 1646. Anden del pag.
1-283 er salmebogen.
»Dansk Psalme-Bog/ Indeholdende Skiønne
Aandelige Psalmer og Lofsange/ som brugis udi
Kirkerne og Husene udi Danmarck og Norge.
Saa og andre skiønne Psalmer/ Morgen og Aften
at siunge. Af adskillige Gudfryctige Mænds Bøger
og Skrifter tilhobe samlet.
Kiøbenhafn/ Prentet af Just Jenssen Høg/ Universit.Bogtr.«
Den sidste salme i bogen er En Aandelig Vjse
om Dommedag: »Dommedag er ey langt borte«,

J. S. BERGENDAL

20 vers, først offentliggjort i Nørnissoms »Spirituale mortis et judicii speculum« 1653 som et an
hang, der siger, at visen er digtet 1651.
Bogen er i et lille lommeformat, ganske smuk.
Det er forbavsende, at de næsten 500 sider ikke
fylder mere, og dog er stilen ret stor og tydelig.
Jens Sørensen Bergendal.
Davids Prophetiske Harpe-Leegs Første Chor/
Eller De første XLII K. Davids Psalmer/ paa
Riim og sange-viis. Til Guds Ære og hans Me
nigheds Trøst/ Enfoldeligen forfattede og ofversatte
Af Jens Søfrensøn Bergendal/
Sogne-Præst til Munckebiergeby og Brumaa Sog
ner.
Med Kongl.Majest. Allernaadigste Privil.
Kiøbenhavn Aar 1695.
Trykt/ og findis tilkiøbs hos Joh.Phil.Bockenhof
fer/ Kongl.Majest. og Universit.Bogtr.
Til læseren skriver Bergendal, at han til sine
oversættelser bruger almindelige kirkemelodier.
Der er andre, som tidligere har oversat Davids
salmer, og han mener ikke, at han kan gøre det
bedre; han giver sig kun ud for at være »en af
de sletteste og ringeste Davidicis«. Men han læg
ger vægt paa at skrive jævnt og enfoldigt. Han
fortæller om en mand, der læste en svær bog, som
han ikke kunde forstaa, og derfor kastede den un
der bænken med de ord: Vil du ikke, at man skal
forstaa dig, saa væk med dig! Maaske er hans
salmer for vidtløftige for de tankeløse, som ikke
har prøvet, hvad kors og fristelser er. Der er jo
nogen, som synes, at maden hurtigt skal tages af
bordet, for at de kan komme til at danse.
Her underskriver han sig blot Jens Bergendal.
Han var født i København 1650 som søn af 1.
kapellan ved Frue kirke Søren Lauritsen Bergen
dal, blev student fra Metropolitanskolen, tog Bac
calaurgraden 1668, blev hører ved sin gamle sko
le 1671 og blev sognepræst i Munkebjergby og
Bromme 1678. Han tog magistergraden 1682 og
blev 1706 forflyttet til Korskirken i Bergen, hvor
han døde 1720. Angaaende hans øvrige forfatter
skab se Ehrencron-Miiller 1,351 f.
Ligesom Arrebo skriver han en kort »sum« over
sine salmer, f. eks.
Den første Psalme
kand kaldis
Gudfrygtigheds Seyer.
Her er den frommis Contrafey
Der gaar i HErrens frygt sin Vey/
Hånd lyckis dog i hvor det gaar
Og med Frimodighed bestaar/
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Men den/ som følger Synd og Last
Skal blifve slet hos Gud forkast.
Af salmens 8 vers skal de første anføres:
1. Dend Mand med rette prisis kand
I Verden for en Salig Mand/
Som hader Ondskabs lid og Daad
Og vandrer ey i Skalcke-Raad.
2. Som icke staar paa Syndsens Vey
Og i sin Synd forhærdis ey/
Som sidder ey og holder ud
Blant dem/ der spotter HErrens Bud,
3. Men hånd til HErrens Lof og Ord
Har altid Lyst og Længsel stor/
Paa det han grunder Dag og Nat
Alt som sin beste Siæle-Skat.
4. Hånd som et Træ skal blomstris smugt
Der bær i rette Tid sin Frugt/
Hos færske Vand staar grøn og glad
Og fælder ey det mindste Blad.
Schmedtgens Fuldkomne Salmebog i6gy.
Joachim Schmedtgen nedsatte sig som bogtryk
ker i København 1682 og døde efter 1728. Hans
trykkeri ved Nicolai kirkegaard blev 1735 over
taget af A.H.Godiche. Han var ikke privilegeret,
men kom dog til at trykke nogle store og fortrin
lige arbejder, f. eks. Christian Vs danske og nor
ske lov 1683 og 1687 og Torfæus »Historia Rerum
Norvegicarum«, som med sine fire kæmpebind i
folio var det hidtil største danske bogarbejde. I
sammenligning hermed er hans fuldkomne salme
bog et særdeles beskedent arbejde, af udseende
nærmest en billigbog. Dens titel lyder:
»Den Ny Fuldkommen Dansk Psalmebog
Som indeholder 924 Psalmer/
Hvilke med største Flid af adskillige Gudfrygtige
Danske Mænds Psalme-Bøger/ saa vel af de for
nemste Gamle/ som og af de fleeste og beste Nye
Sange/ ere tilsammen samlede.
Nu Anden gang trykt/ og saa fuldkommen ud
stedt/ som ikke nogen Tid tilforne udi disse Kon
geriger været haver/
Med en meget Nyttig Bønnebog/ for alle Stæn
der og paa alle Tider brugelig/ saa vel i Kirken
som hiemme i Huset/ saa vel til Lands som til
Vands.
Kjøbenhavn/ Trykt og bekostet af H.Kongl.
Højh.Bogtr. Joachim Schmedtgen/ og findis hos
hannem til Kiøbs, 1697.«
Bogen begynder med Register paa Psalmernis
Titeler. Der er fem dele med underafsnit. Tilsidst
et alfabetisk register.
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Er bogen billig af udseende med et tæt tryk og
en lille margin, som om det gjaldt at spare paa
papiret, saa er den til gengæld indholdsrig og »ny«
i den forstand, at den indeholder en mængde nye
salmer, ikke mindst af de nyeste fra halvfemser
ne, f. eks. mange af Dorte Engelbretsdatters, Pe
der Nielsen Kiøges, Samuel Olsen Bruuns, tre af
Mogens Wingaards og flere af andre forfattere,
der er signeret med initialer, som man ikke kan
tyde.
Bogen er ganske simpelt en ny udgave af Geertsens fuldkomne salmebog med de nye salmer ind
sat paa deres plads.
Salmebogen er ledsaget af
»En meget andægtig og Nyttelig Bønnebog
Hvorudi efterfølgende Bønner ere at finde i den
ne Orden: Adskillige Gudelige Bønner/ som og af
alle kand brugis/ Samt Doet.Joh: Avenarii Mor
gen- og Aften-Bønner/ Ugen igiennem etc.«
1699 udgav Schmedtgen »En Nyttig PsalmeBog Indeholdendis D.Mart. Luthers, Saavelsom
andre Gudfrygtige Læreris Kirke-Psalmer, Hvilke
med stor Stiil saaledes ere samlede i denne Form,
at et hvert Guds Barn dennem saavel i Kirken
som hiemme i Huset og paa Reisen kand bruge.
Kiøbenhavn. Trykt hos H.Kongl.Højh.Bogtr. Joa
chim Schmedtgen, Aar 1699.«
Den indeholder salmer til kirkeaaret, nogle
trøstesalmer og nogle aandelige salmer. Indholdet
er traditionelt og der er ingen nye salmer. Det er
et godt stort tryk, kun faa overskrifter og ingen
melodiangivelser. Det er kun et boghandlerfore
tagende.
E. E. Naur: Zions Sange og Sucke.
Der henvises til biografien af Naur og oversig
ten over hans forfatterskab i VI 1,5.95 ffZions Sange
I Verdens Babylon
Eller
Gudelige Psalmer
Uddragne aff Jesu Pines og Døds Historie/
Til hver Uge i Faste/
saa vel som Poenitentze- Jule- Paaske- og PintzePsalmer etc.
Under de letteste og sædvanligste
Kirke-Melodier/
Til Trøst for alle sande Zions Børn/
imod den Aandelig
Babylons Fengsel sammensatte aff
Elias Eskildsøn Naur Skole-Tienere udi Odense.
Trykt i hans Kongl.Mayst.priviligerede Trykkerj
sammesteds Aff Jørgen Skrøder/ Aar 1688.

I andre udgaver hedder samlingen »Zions San
ge og Sucke«. Trykkeriet er det, som Kingo fik
privilegium paa, da han skulde skrive salmebog,
og Jørgen Skrøder er hans trykkeribestyrer. Bo
gen begynder med en dedikation til Kristus i højstemt lapidarstil:
O
Allerhøyeste og Allerelskeligste
Guds Søn!
Allerdeyligste og Alleru-skyldigste
Menniskens Søn!
Dend
Gamle Slanges Hoved-knusere!
Saaledes fortsætter tiltalen paa fire tryksider.
Naur har et højstemt sind, naar han med glæde
sætter sig til skrivebordet, og paa den anden side
er der heller ingen ende paa hans med-liden,
hvis han fordyber sig i Kristi lidelse. Denne fø
lelsesrigdom er baade Naurs styrke og svaghed.
Her er det til indledning lovprisningen, som ikke
er til at standse. Der følger nemlig en ny tilegnel
se til Kristus, denne gang paa alexandrinske vers,
ialt 12 sider.
Men bogen skal jo ogsaa læses af mennesker,
hvorved han først og fremmest tænker paa Kin
go, hans høje overordnede, som tilmed har op
muntret ham til at skrive passionssalmer og for
modentlig ogsaa har billiget, at bogen blev trykt
paa hans trykkeri. Altsaa faar Kingo et alexandrinerdigt paa 4 sider.
Saa kommer man til den almindelige læser, som
faar en fortale paa 6 sider, som overraskende nok
er skrevet paa et moderne versemaal, næsten
grundtvigsk:
Naar Synden giør bange/
Da Psalmer og Sange
Dig trøster i Nød:
Bered kun din Tunge
Til Psalmer at siunge
Om Frelserens Død.
Vi blader foreløbigt forbi bogens gode indhold
og finder i slutningen en række æresdigte til for
fatteren. Der er randerspræsten Johannes Olavius
med fem sider latinske hexametre og 8 sider dan
ske alexandrinere. Jens Pedersen fra Dalum ned
skriver sine »Eenfoldige Indfald paa Veyen imel
lem Odense og Christians-Dal (Dalum) over Mag.
Eliæ Naurs yndefulde salmer, hvori han finder
Guds ord »Samt Kingos søde og velædle bløde
Haand«, hvorefter han slaar over i latin. Johan
nes Laurenti nøjes med en halv side, hvorpaa
1
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Kingos amanuensis N.Arctander slutter koret kønt
og nøgternt.
Efter mange indledninger kommer vi til de 30
salmer, bogen indeholder, først 9 passionssalmer
fordelt paa de 7 uger i fasten:
1. uge: »Op Siæl! op at følge den lidende Mand.«
Jesus i Gethsemane.
2. uge: »Hielp hierte Gud! hvor er det fat.«
Om Judas.
3. uge: »Naar Jeg/ o Jesu/ betænker.«
Om Jesu baand og slag og forhaanelse.
»Saa lenge Lykken leer«
Om Peders fald og oprejsning.
4. uge: »Paa de søde Synde-Lyster«.
Om Judæ fortvivlelse. Senere omarbejdet
med ny begyndelse »Hvo vil sig i synden
søle«, som i Vinterparten.
»Som en Hind hun aarie jages«.
Hos Ypperstepræsten og Herodes.
5. uge: »Ah! Hvad jeg aff Væmodighed«.
Hudstrygning, Tornekroning.
6. uge: »Hvo maa ey døe og daane hen«.
Korsgangen, de syv ord paa korset.
7. uge: »Jeg kaster mig ned/ og bejamrer«.
Om Siælens Graad og Gremmelse over
Jesu Død og Korssfestelse.
Under dend Melodie:
Med sørgen og Klagen holdt Maade.
Den sidste af disse passionssalmer har utvivl
somt paavirket Brorson, da han skrev »Den yn
digste rose er funden«, baade med hensyn til me
lodivalget og visse dele af teksten, se nærmere
herom I,s. 184.
Efter passionssalmerne følger 8 pønitensesalmer,
thi »af Jesu Døds og Pines Gudelige Betragtelse
bevæges Guds Børn til Poenitentze«, siger Naur.
1. »Bort, bort aff hiertet er nu slet« om en Syn
ders Suk og Sorg over de fortiente Plager.
2. »Naar mine Tanker løber om« om Guds naa
dige Forsiun imod Synderen.
3. »I Øyne/ Øyne/ Græder Vand« om dend gro
veste Synderes Bodferdighed. Her finder vi
følgende smukke vers:
9. Til Peder du, Gud, Naadig saae:
Du Røveren Bønhørte:
En Tolder dig paa Hiertet laae/
Saa du hans hierte rørte:
Dend grove Synderinde fik
Saa milt et svar og Naade-nik/
Dog hun ey Ord fremførte.
10. Manasse faar og ikke ney/
Naar hånd paa Døren banker:

4.

5.
6.
7.
8.

Du Saulum før paa rette vey
Saa hånd paa synden anker:
Du derfor kaldes syndres Ven/
For de skal til dig rende hen
Med Graad og bode-tanker.
11. Du vil slet ingen synders Død/
Som lader sig forandre;
Du slukker hvers synd-tændte Glød
Og lær ham ret at vandre.
Hvi er jeg da saa bange for
At følge hen i samme spor
Til Jesum iblant andre?
»Ah Gud! hvad maa Jeg skamme mig« om de
Ti Guds Buds Offvertrædelse/ og Lægedom i
Jesu Biood.
»Herre Gud/ lad ey din Gryde«, uddragen af
Davids dend 7. Psalme.
»Mand salig skatte maa dend Mand«, ud
dragen af Davids dend 32. Psalme.
»Gud straff mig ey i Vrede«, uddragen af
Davids dend 38. Psalme.
»Gud vær mig Naadefuld og blid«, uddragen
af Davids dend 51. Psalme.

Efter de 8 pønitensesalmer følger to nadversal
mer:
»O Hellig Aand! bereed mig nu«, som er en
Beredelses Psalme for Jesu hellige Nadveres
brug.
»Nu taler jeg saa vit jeg kand«, som er Hiertets Takke-Psalme effter Nadveren.
Derefter vender Naur sig til kirkeaarets store høj
tider: først kommer en julesalme, som paa flere
maader er værd at lægge mærke til. Den begyn
der »Jeg raaber af det dybe«, som om det var en
pønitensesalme, men det er ægte juletoner:
2. Din Faders skiøde-sæde
Du for min synd forloed!
Ja loed dit Legem klæde
Fra Hoved-Top til Foed/
Med sammenlapped Paller/
I vissen Græs og straa/
Dog Kryblinger/ som halter
En bedre seng kand faa.
Digteren kommer løbende med mere passende
klæder for den nyfødte:
6. See! hvor jeg mod dig løber
Med svøbet i min Siæl/
Hvor i jeg dig indsvøber/
Og giemmer dig saa vel
I Kierlighedsens klæde:
I Tro og Ydmyghed/
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I Aandsens Fryd og Glæde/
I Guds Tolmodighed.
7. Skal du foruden Pude
O Jomfru-fødde Søn!
Henslenges iblant Klude:
Lad da min ydmyg Bøn
Dig komme til at flytte/
O smukke Barn til mig!
Dend Stald og dend Fæ-hytte
Er alt for slem for dig.
Brorson har læst Naur, hør blot næste vers:
8. Hver fugl jo har sin Reede/
Hver Dyr sin huled Vraa/
Som du ham vil tilstæde/
At hånd kand hvile faa/
Smaa Svaler dig betakker/
At de med Fred og Roe
Udlegges i Sandbakker/
For rappen Høge-kloe.
9. Hvi skal du selv da fattes
Et ringe hvile-sted/
Som bedre bør at skattes
End Verdens herlighed.
Er i ald Jorderige
for dig slet ingen rom?
Da lad mit hiertes flige
Dog for dig giøres tom.
10. Tom fra ald Verdens Glæde:
Tom fra ald synd og skam:
Tom fra ald Hoffmods Klæde:
Tom fra ald Ondskabs ham:
Tom fra hver u-reen tanke:
Tom fra ald Nid og had:
Tom fra det Gud kand anke:
Tom fra ald Vellyst-Mad.
11. Kom saa min Gud og HErre!
Kom i mit Bryst og Barm!
Kom/ kom/ og lad mig bære
Dig i min Troes Arm/
Lad hiertet dig omfaune/
Og paa dig gribe fat/
Ah! Lad mig aldrig saune
Min Sool/ min skiold og skat.
12. Ey Sølv- og Gylden-stykke/
Ey heele Verdens pragt
Kand saa min Siæl udsmykke/
Som JEsu Klude-dragt/
Dianæ sølfve Alter
Giør ey min Siæl saa riig/

Som JEsu usle Paller/
Hvor i jeg svøber mig.
Her mærker man hos forfatteren den klassiske
dannelse. Dianas (Artemis) alter var et af verdens
syv underværker, men det vidunderlige vel egent
lig templet, der var bygget derover. Man husker
ogsaa fra Apost.Gern. 19,23 ff., at Paulus’ prædi
ken gjorde et saadant indtryk i byen, at sølvsme
dene, som til brug for turisterne lavede afstøb
ninger af templet, demonstrerede mod apostlen.
Efter julesalmen følger tre nytaarssalmer:
»Det gamle Aar forsvinder«.
»Hør! hvor dend buldre-Tromme.«
»Vend Nyt Aars Time-glas.«
De er ikke værd at fordybe sig nærmere i, men
det kan dog noteres, at der i den første er nogle
varmhjertede vers med bøn for fattige »SkolePoger«.
Paaskesalmen »Op Hierte/ Siæl/ op sind og
sands!« blev optaget i Vinterparten til l.paaskedag. En pinsesalme følger efter: »O søde Gud! O
Hellig Aand!« Den handler om »dend HelligAands Embede«.
Derefter følger to forsynssalmer, den første om et
Guds Barns Fornøyelse alleniste i Gud, formedelst
Guds synderlige Forsyn for hannem, uddragen af
Matth.6. Den begynder »Hvi vil mand for Mam
mon sukke«. Den anden »Hvo kand nok Guds
Naade prise« har til tekst Joh.6. Den blev op
taget i Vinterparten som søndagssalme til Midfaste. Dermed har Naur ialt 11 salmer med hos
Kingo.
En morgensalme begynder med en temmelig
barok hilsen: »Op tunge Orme Mad!«, men Naur
mener det ikke saa slemt, tværtimod er det en
opfordring til dans og sang:
Op alle draaber Bioed/
Op Hoved/ Haand og Foed/
Op alle mine Lemmer
I mens jeg Harpen stemmer
Mod Himlen at udsiunge
En Lovsang med min Tunge.
Han former sin morgensang omtrent efter samme
skema, som han kender fra Kingos første SiungeKoor, takker for at vaagne frelst fra alle de onde
ting, der lurer i nattemørket:
Ey Hieme-dunstig drøm:
Ey Havsens grumme strøm:
Ey Ildens brænde-Lue:
Ey giftig Bremse-flue:
Ey storme-Vind og Vaade
Har giort mig nogen skade.

161

ELIAS NAUR

Alt det burde Gud have »en Himmel-Engle sang«
for, men her maa han jo nøjes med det, som
Naur kan præstere.
Hver Dag, jeg Solen seer/
Du Naade mig beteer:
Din Naade det saa mager
I alle mine sager/
At galden Honning bliver
Og Tornen Druen giver.
Saa beder han om at blive bevaret fra det onde
under dagens gerning, og navnlig beder han for
sin lærergerning:
Lad mig foruden skam
Opføde dine Lam/
Og ved din Naade-Bekke/
Dem alle vel opklekke/
Ja effter JEsu Ville
Mit Liv og Lærdom stille.
Saa vil jeg villig gaa/
Din Lærdoms sæd at saa/
Gud give Vext og Grøde!
Gud Klinten selv nedstøde:
Gud lad vel Sæden grønnes
Og Sædemanden Lønnes.
Saa tænker han som Kingo paa kirken, landet og
kongen.
O Kongers Konge lad
Din Kirke hvile Glad
Ved dine Naade-Vinger/
Saa intet dend nedstinger/
Demp alle Kelters Bølger/
Som Zions Bierg forfølger.
O Himmel-Konge vær
De Christne Konger nær
Med Naade/ Fred og Glæde/
Lad Feyde/ Had og Vrede
Imellem dem afskaffes/
Saa Landene ey straffes.
Bevar Kong CHRISTIAN
Fra Fiende-Vold og Ran/
Lad ingen anstød ramme
Hans kongelige Stamme/
Men lad hans Boligs sæder
Om-Engles alle slæder.
Er nogen endnu glemt/
Som er om Hiertet klemt/
Da Jesu for din smerte/
Lad dem dig gaa til hierte/
ir
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Og hvor du det end mager/
Da lindre deres plager.
Saa vil jeg hiertelig
Min Gud/ berømme dig/
Naar jeg mit Arbeyd ender
Og Mørkhed mig omspænder/
Da jeg med mine Unge
Vil Takke-Psalmen siunge.
Efter denne gode morgensalme kommer natur
ligvis en aftensalme, »Nu glider Solen ned«, i
samme stil og versemaal. Hele samlingen slutter
med en Jesus-salme, der ender som en døds-sal
me, nemlig »Jesu! du min Hierte-Glæde«, hvor
af slutningen »Naar min tunge ikke mere« blev
optaget i R og gik videre til N og KH; se hele
teksten i IV,s. 14 ff.
E.E. Naur: Aandelig Tids-Fordrij.
I de mange salmebøger og bønnebøger, som
tidligere har været omtalt, har der ofte været bøn
ner for »adskillige standspersoner« hvilket ikke
betyder de særligt fornemme, men folk af alle
stænder. Naur har sat en lang række af saadanne
bønner paa vers som tillæg til en bog med titlen
»Christendoms Gienvey« 1700. Den er dediceret
til friherre Frederik Trolle paa Brahetrolleborg,
som har bygget skoler ved sine seks kirker og synes
at have været en god kirkepatron. I takt hermed
er »Christendoms Gienvey« blevet en kristelig læ
rebog med spørgsmaal og svar, og Naur har som
sædvanligt krydret sin fremstilling med vers og sal
mer, og som sædvanligt gentager han her adskilli
ge salmer, som allerede har været trykt i »Zions
Sange og Sucke«. Som et tillæg til lærebogen
følger bønnebogen:
»Aandelig Tids-Fordrif/ udi To Hundrede og
Flere Andagter/ Sucke/ Tanker/ Bønner og Øn
sker befatted/ For Høye og Lafve/ Rige og Fatti
ge/ Store og Smaa/ af alle Stænder/ Udi Mange
og adskillige Tilfælde/ Til Siæls og Sinds Forlystning Paa Christendommens Gienvey.«
Kiøbenhafn/ Aar 1700.
Heraf er uddraget nogle faa eksempler til sin
dets »forlystning«. Naur har ordnet dem alfabe
tisk.
En Apotekers Tancke:
Saft og Salve ieg forstrecker
Imod Legems Brøst og Brecker:
Men den sande Siæle-Cuur
Jeg i JEsu Vunder finder/
Der ud Saft og Salve rinder/
Som giør Siælen reen og puur.
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En (ugift) Ammis Ønske:
Utugt giorde mig til Amme/
Saa nu mine Melcke-Damme
Bøme-Føde være maa;
Men af JEsu Naade-Bryste
Jeg i Troen maa udkryste
Siæle-Saft og Naade faa.

Egte-Folckis Bøn:
Gud/ som Egte Stand begynder/
Vær vor Fader og Velynder/
Udi denne farlig Stand!
Saa vi begge dit Kors drage/
Og i Galden Honning smage/
Ved din Søn/ vor Frelsermand.

En Bageris Suck:
Lad ey Synden mig saa smage/
At jeg blifver/ som en Kage/
Der er icke rigtig vendt;
Vend mig Gud paa begge Sider!
Saa jeg sterck mod Sathan strider/
Og er i dit Aag ret spendt.

En Encke-Mands Andagt:
GUD! som giorde hvad du vilde/
Og de toe Rifbeen adskilde/
Som du naadigst sancked har
Læg igien det saared Hierte/
Lindre self den Væ og Smerte/
Som dybt ind i Hiertet skar.

En Bogtryckers Bøn:
Gud mig Naade gif og Lycke/
Din Lov i min Siæl at trycke
Ved din egen Fingers Flid.
Naar jeg som Papiir maa blegne/
JEsu navn du for mig tegne
Som min Trøst i dødsens Strid.

En Skredderis Tancker:
Bønlig jeg af GUD formoder/
Hånd forlader mig de Moder/
Som nu Verden finder paa/
Hvor jeg mig maa efterrette/
Og mit Haande-Verck fortsette/
Om jeg derved Brød skal faa.

TILLÆG TIL DET 17. AARHUNDREDE
/. Kvindesmykke.
Der er et kapitel i Bibelen, som enhver agtvær
dig teologisk student læser for sin forlovede. Det
er det 31. kapitel i Ordsprogenes bog, især fra
vers 10:
»Hvo finder en duelig Hustru?
Hendes Værd staar langt over Perlers.«
Det har ogsaa grebet smaa og store digtere saa
langt tilbage i tiden, som Bibelen kunde læses paa
modersmaalet, og præster blev befriet for cøliba
tet. Vi har bevaret en gammel vise paa 23 strofer
om dette emne:
»En god quindes Beskriffuelse/ aff Salomonis
Ordsprocks sidste Capittel/ vdsæt paa Rim/ aff
Lauritz Jenssøn/ Sognepræst i Wal paa Gulland/
oc tilscreffuet Erlig oc Velbyrdig Quinde/ Fru
Hilieborrig til Juelskow. Prentet Aar 1616.« Den
synges som Falquor Lomandssøns Vise.
I Huem som Lycken vil stande bj/
En dydelig Quinde at fange/
Hun er langt bedre ieg sige vil/
End kostelig Perler oc Mange,
Vel hannem der slig en Quinde til ecte maa
finde.
Men digtere kan være saa mange slags. Der er
nogen, som kan drive spøg med dette alvorlige
emne. Da Peder Jensen Hegelund 1578 skrev om
den kyske »Susanne«, lod forlæggeren Matz Vingaard samtidig aftrykke en vise af samme Hege
lund, »Artes astusque muliebres. Nogle Qvindelist, -Loff oc -Last, alleniste udaf den hellige Bi
bel vdtegnet udi sangevis.« Med de sidste ord har
han garderet sig, for han er ellers ude paa drille
rier, som man kan vide det alene af omkvædet,
der gentages i 35 vers:
Eva bedragen strax bedrog Adam/
Der aff kom først synd/ sorrig død oc skam/
Ja/ Mandens kunst oc raad er vel behend:
Nei/ Quindelist haffuer slet ingen end.
Efter de 35 vers følger endnu 4 vers uden num
mer med slutningsbetragtninger og morale, som er
denne: Eva har mange slags døtre:

Somme er gode/ oc somme er Onde endnu/
Gud styrcke Hine/ gifve Disse en bedre hu:
Ja/ Mandens kunst oc raad er vel behend:
Nei/ Quindelist haffuer slet ingen end.
P.M. Ofvid skriver en vise paa samme melodi,
hvori han giver Eva nogen oprejsning:
Eva efter sit syndig Eble-bid
Roses aff stadig Tro til Qvindens Sæd (dvs.
Kristus).
Manden hans Raad oc Tro roses behend,
Qvinden hans lige vi samme Roes tilvend’.
Den tanke at samle alle kvinderne i Bibelen,
stille dem paa række og give dem karakter blev
ved at spøge hos digtere og opbyggelsesforfattere
og naaede vel et højdepunkt omkring 1680, da
boghandlerne kappedes om at bringe emnet paa
bane.
Christian Gertsen synes at være den første, idet
han udgav »Det rette Aandelige Qvinde-Smykke/
Som indeholder:
1. Een Deel gode Qvinders Berømmelse/ een
Deel Advarsel og Formaning til dem.
2. De fornemste Qvinders Contrafejer med deris
Historie/ saa og Bønner efter hver Histories
Indhold.«
Som boghandler havde han erfaring for, at kvin
derne var flittige købere af opbyggelige bøger, og
en bog for kvinder om kvinder i Bibelen maatte
være den helt rigtige boghandlervare. Foran mig
ligger en udgave fra 1684. Den er forsynet med
følgende approbation:
»Denne Bog/ som mig for tvende Aar siden er
skicket til at revidere/ haffuer Jeg igiennemseet/
oc ey der udi andet befundet end nyttige Histo
rier oc Lærdomme uddragne af de hellige Skrif
ter/ oc paa Danske Sprog udsatte til Smuck Eftertancke for dem som de vedkomme. Oc er mig
imidlertid ey noget andet fremviist/ som denne
fra Trycken kunde hindre/ Kiøbenhaffn den 20.
Decembr.1676.
Jens Birckerod.«
Man bemærker, at Gertsen har udenlandske
forbilleder (»paa Danske Sprog udsat«). To aar
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har censor været om sit arbejde. Hvorfor? Har
bogen ikke været færdig (»ey noget andet frem
viist«)? Denne approbation staar mærkeligt nok
sidst i bogen, men foran i bogen staar akkurat den
samme approbation, blot dateret til 30.dec.1678.
Skulde de forskellige datoer være trykfejl, og skul
de boghandleren sætte samme trykketilladelse
baade for og bag? Det plejer man dog ikke. Mon
det ikke forholder sig saadan, at Gertsen kun har
haft noget af bogen færdig i 1674, og Birckerod
har ventet paa mere, som ikke kom, og givet til
ladelse i 1676, og gentaget den i 1678, da der kom
mere. Men bogen var endnu ikke færdig, for det
skulde virkelig være en bog, der var tænkt over,
og det blev det ogsaa. Igen i 1682 approberede
Birckerod den for sidste gang. Udgaven fra 1682
findes paa Hjelmstjernes bibliotek, men har ikke
kunnet udlaanes.
Nu er det imidlertid ikke nok, at man endelig
faar bogen færdig. Det er heller ikke nok, at man
er boghandler og har forbindelse med trykkeriet,
saa den kan blive lagt frem paa disken i bogladen.
Man maa fremme salget og sikre bogen en let
gang ud i verden. Man maa have anbefalinger og
beskyttelse mod misundere og bagtalere. Det gør
man ved at dedicere den til en berømt og ind
flydelsesrig mand, eller naturligvis i dette tilfælde
til en kvinde. Det bliver »Den velbaarne Barones
se og Frue/ Fr.Margareta Eylers«, gift med Dide
rich Fuiren, friherre til Fuirendal, justits- og cancelliraad. Til hende skriver Gertsen:
»Velb. Baronesse!
Det Soel/ Maane og Stierner er paa Himmelen/
det er Hosbond/ Hustrue og Børn i Husene; Men
hvad Nytte af de udvortis Himmelske Legemer
uden Lys? Og hvad Nytte af de jordiske Legemer
uden Dyd? Det er Mandens Krone at hånd er
forsigtig uden sit Huus (fremsynet udadtil): Det
er Hustruens Prydelse at hun er Dydefuld i sit
Huus: Børnenes Lykke er/ at de ere forældris
Efterslægtere . .. etc.«
Efter denne særdeles prægtige indledning siger
han, at sande dyder er et bedre smykke end guld
og ædelstene, og da han nu har samlet dydernes
ædelstene i een liden bog, ved han ikke bedre (om
han ellers maa være saa dristig) end at dedi
cere alle dyders knippe til Baronessen, som har
samlet alle dyder i sit hjerte. Man kan vel spørge,
hvad nytte det er til, at en ringe trykkerpen af
maler disse dyder, naar de findes legemliggjort hos
baronessen. Men ligesom man i mange huse pry
der væggene med skilderier af de levende, beder
han om, at hun vil laane hus til denne lille bog i
sit hjerte, saa vil han aldrig aflade med hendes
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berømmelse, saa længe han lever og kan kaldes
hendes pligtskyldige
Chr. Geertzen.
Man kunde tænke sig, at bogen kunde begynde
med Eva, men Gertsen har fundet det mest prak
tisk at ordne kvindenavnene alfabetisk, og hvis
man ikke kender deres navn, kan man ordne dem
efter deres tillægsord, for de faar alle et tillægs
ord. Den blodsottige kvinde findes under B.
Den første i bogen bliver derfor »Abigael den
fornuftige«. Om hende kan man læse i i.Sam.
25. Da hendes mand Nabal i hovmod, dumhed og
utaknemlighed afviser David og hans mænds bøn
om en gave, fordi han har holdt justits paa egnen,
bliver David vred og vil hævne sig blodigt. Men
Abigael er fornuftig og drager, uden at manden
ved det, David i møde med gaver og afværger
den dobbelte ulykke, at han dræber Nabal og selv
paadrager sig blodskyld. Gud straffer selv Nabal
med en hastig død, og David har rene hænder og
kan fri til den kloge og smukke Abigael, som bli
ver hans hustru.
I sin udlægning af denne historie giver Gertsen
gode raad til en kvinde, som i sit ægteskab maa
trækkes med »saadan en haard knude og særsin
det mand«. Maaske kan hun afbøde følgerne af
hans dumhed. De gode raad efterfølges af to for
slag til bønner, som historien giver anledning til.
Først en bøn om »et fornøyeligt Ecteskab, naar
Manden kan være noget underlig«. Derefter en
bøn om gavmildhed og barmhjertighed, især over
for dem, der ligesom David lever i udlændighed,
og dem, som for sandhedens skyld maa flygte fra
deres eget land.
Saaledes gennemgaar Gertsen den ene kvinde
historie efter den anden, uddrager lærdom deraf
og ledsager hvert eksempel med to bønner, som
kan bedes af den kvinde, som er i en lignende si
tuation. Det er en klog og fornuftig bog. De 34
kapitler fylder 515 sider. Dertil føjede han en lille
salmebog og en lille bønnebog. Og for det tilfæl
de, at en køber hellere vilde have en haandbog,
saa udgav han i 1687 en saadan, og efter det sæd
vanlige stof, der hører til en haandbog, anbragte
han Kvindesmykket, da det nu var trykt.
Hvad Gertsen næppe har vidst, mens han ar
bejdede paa bogen, var, at borgmesteren i Viborg,
Mourids Brun, havde faaet en lignende god ide.
Han skrev en bog, »Fruentimmerets Contrafay udi
det gamle Testamente, Beprydet med XXV Kaaber-stycker/ adskillige andæctige Bønner, gude
lige Sucke-Rim/ oc hiertefrydende Lof-Sange«.
Den synes ogsaa at have udenlandske forbilleder,
idet den er »paa voris danske Maal udsat«. Der
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for har forfatteren indledt sine kapitler med vers
paa aleksandriner, som var ved at komme paa
mode, og han ledsager den med 10 gode, origi
nale salmer. Han underskriver forordet 12.marts
1682 og sender bogen til forlæggeren. Det var
Cassube og Daniel Paulli, som ved denne lejlig
hed arbejdede sammen. Professor Nold fik den til
censur, men inden han den 26. juni samme aar
kunde approbere den, var forfatteren død, saa
prof.Nold havde anledning til at skrive nogle
smukke ord om ham i sin trykketilladelse.
Professorer taler formodentlig sammen om den
slags ting, og det er rimeligt, at det ogsaa rygtes
i boghandlerkredse, og saa er der blevet travlt.
Hvis Gertsens bog først kan udkomme dec. 1682,
har Cassube og Paulli faaet et forspring. Men til
gengæld omfatter deres bog kun kvinder i det
gamle Testamente. De maatte i hvert fald snarest
muligt fortsætte med kontrafejer fra det nye Te
stamente. De henvendte sig til Peder Møller, den
anerkendte oversætter og hurtigskriver og nogen
lunde habile digter. Hans pen var hurtig, og al
lerede 23.dec.1682, kun et halvt aar senere, skrev
prof. Nold sin approbation: »Igiennemseet til at
trykkes.«
Det er umuligt, at Peder Møller har kunnet
skrive saa stor en bog, som det viste sig at blive,
paa et halvt aar, og prof.Nolds approbation ser
ogsaa mærkelig ud i al sin korthed. Bogen er
altsaa endnu ikke trykt. Men han kan have gen
nemset nogle planer og maaske nogle prøver. Der
findes efter sigende udgaver uden aarstal, og uden
Peder Møllers navn, men foran mig ligger en ud
gave fra 1688, hvori den første del med Mourids
Bruns navn paany er optrykt, og derefter følger
»Fruentimmeritz Aandelige Contrafæyes Anden
Part« uden nyt aarstal. Ved et flygtigt blik kunde
man godt tro, at Mourids Brun havde skrevet det
i sammenhæng med første del, og prof.Nolds ap
probation er som sagt dateret 1682.
Men af forordet fremgaar det dog, at det er
Peder Møller, som har skrevet det. Metoden er
heller ikke den samme. Der er ingen indledende
digte paa aleksandriner, og indholdet af salmer
spiller en større rolle. Mellem de 15 kapitler om
nytestamentlige kvinder er der indskudt 28 salmer,
hvoraf en del er af Brunsmand med en tekst, som
først fremkom 1687. En del er ogsaa forsynet med
signaturen P.M., Peder Møllers sædvanlige. Bogens
titelblad er dateret 1688 og ser ud som et uændret
optryk af udgaven fra 1682, hvad den anden part
bevisligt ikke er. Derfor har Nolds trykketilladel
se faaet den »flygtige« form, og der er ingen an
den trykketilladelse af senere dato.
Skønt der skal foreligge udgaver uden aarstal og
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uden Peder Møllers navn i anden part, ser det
altsaa ud til, at kapløbet er endt med, at Mourids
Brun kom først 1682 med det gamle Testamente,
Gertsen kom bagefter med begge testamenter i
1684 og 1687, og Peder Møller slæbte bagefter
med det nye 1688.
Men da Peder Møller saaledes var kommet i
gang med kvindebøger, blev han opmærksom paa
den nyligt afdøde Johann Quirsfeld, født i Dresden 1642, død som ærkediakon i Pima 1686.
Tiimpel anfører 6 af hans salmer, men ellers forbigaar de tyske hymnologer ham i fortjent tavs
hed. De nye salmebøger har ikke optaget nogen
af ham, men de svenske salmebøger har optaget
en del, hvoraf 3 endnu er bevaret i den nyeste.
1691 oversatte Peder Møller Quirsfelds »Ny
formerede himmelske Have-Selskab« (Se VII,s.
91), paa hvis 624 sider Jesus og Sjælen fører 40
samtaler, idet de vandrer i en aandelig lysthave.
Den smægtende tone fra Højsangen er opskruet
yderligere hos Quirsfeld. Her er et tilfældigt ci
tat:
»Jesus:
Du salige Barn/ du kiere Himmels-Brud, du
kand icke holde mig saa fast/ at jeg jo holder dig
langt fastere. Thi du est jo mit Knæsen-Barn/
min kiere Skiøde-Ducke/ som hviler i mine Ar
me ...«
1697 oversatte Peder Møller Quirsfelds »Det
med Jesu forlovede Dyd-elskende Fruen-Timmers Allerdeyligste Siæle-Prydelse I tolfhaande
Aanderige Habit«. Trods titlen er den noget let
tere at udholde end Havevandringen, fordi det er
en bønnebog, men hist og her mellem de bønner,
som er lagt de forskellige kvinder i munden, fin
der man dog ogsaa lange samtaler mellem Jesus
og Sjælen. Men det mest paafaldende her er, at
kapiteloverskrifterne er formet som et blikfang,
der straks kan tiltale kvindens interesse for paaklædning og smykker. Her er tolv kapitler, som
hver taler om en habit, og efter hver habit er der
anført et passende smykke til dragten: »O andæg
tige Fruentimmer-Hierte. Her skal du pryde din
Sove-Habit (etc.) med et aandeligt Musikalisk
Smykke, som bestaar i allehaande Sange, hvormed
du hver Aften og Morgen kand prise din Gud.«
Undersøger man nu nærmere disse habitter,
viser det sig, at den »Andægtige Sove-Habit« be
staar af morgen- og aftenbønner til hver dag i
ugen, og det musikaliske smykke, som passer der
til, er morgen- og aftensalmer, som ganske vist
slet ikke er af Quirsfeld, men salmer, som Peder
Møller har hentet fra vore almindeligt kendte sal
mebøger. »Kierligheds Have-Klæder« er samtaler
med Jesus om aarets gang og bønner for hver maa-
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ned i et aar. Det musikaliske smykke til haveklæ
derne er her 5 salmer, som alle er nye. Det kan
være oversættelser af Quirsfeld, men det kan
ogsaa være Peder Møllers egne; de er usignerede.
»Ziirlige Dyde-Klæder« er bønner i tilslutning til
de 10 bud og nogle kendte dyder. Smykket er 13
salmer, hvoraf 4 er førsteforekomster. »Anstæn
dige Stands-Habit« er bønner for kvinder i en
hver stand og stilling, herunder ogsaa for præste
koner. Deres smykke er salmer, hvoraf 3 er nye,
og 5 er mærket med P.M. »Ær-elskende MatroneHabit« bestaar af bønner for husmodre, barsel
kvinder og kirkegangskoner. »Fattige Enkers og
Faderløses Habit« bestaar ogsaa af bønner, og de
bedende er tydeligt nok angivet. Iblandt smyk
kets 7 salmer er en mærket med P.M. »Ydmyge
Bode-Habit« indeholder bønner om bod, skrifte
maal og syndernes forladelse. Blandt de 7 salmer
i smykket er der 3 af P.M. »Kydske Bryllups-Klæ
der« handler om nadveren, og salmerne er kendte,
kun en enkelt af P.M.
»Aandelige Fest-Klæder« er et meget stort ka
pitel. Det er bønner for hver søndag og festdag
i hele kirkeaaret, og naar man er kommet hele
aaret igennem, begynder man forfra igen med et
par af de største højtider. Det er naturligt, at det
musikalske smykke ogsaa er stort; det bestaar af
35 salmer, hvoraf de fleste er kendte, men der
er dog 3 P.M.-salmer, hvoraf de to er førstefore
komster. De »Sort-farvede Sørgeklæder« rummer
bønner i kors og genvordigheder, og den »Hvide
Patiente-Habit« bønner i sygdom. De tilsvarende
smykker har hver 4 salmer, og i hver gruppe er
der en af P.M. »Jordfarvede Lig-Klæder« er na
turligvis bønner med døden for øje og slutter med
salmer om død og begravelse og det evige liv. Her
er 10 salmer, 2 af P.M.
Det er anstrengende, og det bliver haartrukket,
naar billedet af habitten skal tværes ud til at dæk
ke morgen og aften og hver maaned i aaret og
katekismen og alle kirkeaarets søndage og alle
kvinder i alle situationer fra vuggen til graven.
Det kommer til at virke som falsk varebetegnelse.
Bogen er ganske simpelt en alsidig bønnebog for
kvinder, ledsaget af en ret alsidig salmesamling.
Men det gælder jo om at finde en titel, som sæl
ger varen.
Og saa slutter vi dette særlige kvinde-kapitel
som vi begyndte, nemlig med den glorværdige be
skrivelse af den gode kvinde i Ordsprogenes bog
kap.31, idet vi finder Peder Møllers version i den
»Anstændige Stands-Habit«:
Qvinde-Lof.
Som: Den klare Dag nu skinner fri.

1. En Qvinde/ som GUD haver kier/
Og til all Dyd hengiven er/
Hun er meer pris- og yndefuld/
end alle Perler Sølv og Guld.
2. Paa hendis Troskab hendis Mand
Af Hiertet sig forlade kand/
Hun er hans Øyens-Lyste-Speyl/
Og Næringen slaaer aldrig feyl.
3. Hun giør ham got og ey fortred
Mens Hånd at leve bliver ved/
Hun tager sig hans kummer paa/
Vil ham med Raad og Trøst bistaa.
4. I Hør og Uld er hendis Lyst/
Som hun saa ofte haver kyst/
Hun tager Rok og Teenen fat
Og spinder til den mørke Nat.
5. Hun er til Søes et Skiberum/
Som tit hiem med god Ladning kom:
Saa sætter hun sin Næring fort/
Og har hver Dag en Prøve giort.
6. Hun staar først op/ gaar sidst i Seng/
Og spiser aarie Pig’ og Dreng/
Sit Qvæg ey heller glemme vil/
Men sysler dennem Foeret til.
7. Hun giorder sine Lænder op/
Og rækker Armen fra sin Krop/
Hun glædis/ naar det lykkis vel/
At hun ey er en ørksom Træl.
8. Naar andre slukke Ild og Lius/
Saa brænde de i hendis Huus/
Hun har sit Sind til Gud henvendt/
Og er i Bøn til ham optendt.
9. Hun Væveren bemøyer tit/
Og giver hannem ey Respit/
Hun pakker Skab og Senge fuld/
Med hvis (hvad) hånd giør af Hør og Uld.
10. De Armes Bøn hun hører snart
Ti hun er af en ynksom Art/
Hun sit Tapete breder ud/
Paa Huus og Tyend for Snee og Slud.
11. Hun syer/ borderer/ stikker net/
Til Forklæd/ Klud og Hovedsæt/
Hun holder sig reenferdelig/
I Silk’ og Purpur klæder sig.
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1589. Han kalder den »Alphabetum Biblicum.
Det er/ It Bibelske Geistligt ABC/ indeholden
dis de herligste og skøniste Sententzer aff den Hel
lige Scrifft/ baade ny oc gammel Testament/ met
sex Rim huer vdlagt/ aff H.C.« Til motto væl
ger han et ord fra Ps. 121: Auxilium meum a
Domino, qui fecit cælum & terram. Paa samme
maade indleder han de følgende vers med bibel
citater, der ogsaa følger alfabetet.

12. I Staden Manden er berømt/
Og giør sit Embed’ uden Skrømt/
I Porten band navnkundig er/
Og Høyheds Navn for mange bær:
13. Hun prydet er med Finlighed/
Og yndelig Belevenhed/
Som den skal prise/ hende har
Annammet til et Egte-Par.

AL min trøst/ haab oc tillid/
Setter ieg til HERren i allen tid/
Aff hannem kommer mig all Hielp oc Gaffn/
Thi vere benedidet hans hellige Naffn/
Som Himmel oc lord haffuer funderit oc skabt/
O HERRE lad mig aldri bliffue fortabt.

14. Hun aabner hendis vise Mund
Med Klogskabs Lærdom allen stund/
Hun lærer Børn og Tyende sig
At holde from og skikkelig.
15. Omkring hun udi Huset gaar/
Og seer at alting vel tilstaar/
Hun æder icke hendis Brød
Med Ladhed/ som Gud selv det bød.

Sthen kalder dette seks rim, men vi vilde vel
snarere kalde det seks linjer med tre rim.
Den følgende er en oversættelse fra tysk. Den
findes i Greifswalder Gesangbuch 1597 paa høj
tysk, men sproget bærer præg af plattysk afstam
ning. Forfatteren er ukendt, men overskriften ly
der hos Wackernagel V,5i6: »Das Guiden ABC.
darin gar kiinstlich begriffen, was einem Menschen zu einem Erbarn Gottselingen Wandel vnd
Leben zuwissen notig sei?« Ogsaa den danske
oversætter er ukendt, men den danske tekst frem
kom først i Salomon Sartors udgave af »Vdkaarne
Psalmer« ca.1620, hvor første vers lyder:

16. De Sønner/ som Gud hende gav/
Dem har hun Frygt og Ære af/
Og Manden priser baade sig
Og hende salig idelig.
17. Lad mangen Datter være god/
I Rigdom/ Skiønhed og Hofmod/
Men du/ min Krone/ overgaar
Dem alle/ hvad de end formaar.
18. Hvad er dog den udvortis Skin?
Ey andet/ end et Skygge-Trin.
En Qvinde/ som gudfryctig er/
For alle andre Prisen bær.

Det Gyldene A.B.C.
Alleene paa Gud sæt Haab oc Lijd/
Paa Menniskens Hielp byg ey nogen tid:
Gud er alleene Trofast oc huld/
Aff Wtroskaff er all Verden fuld.

19. Alt hvad hun giør og pønser paa/
Skal som et Middags Lius fremgaa.
Indtil hun samlis til sin Gud/
Som ævig Ære bytter ud.
P.M.
2. Alfabetsalmer.
Undertiden priser digtere ordets kunst gennem
de saakaldte alfabetsalmer, hvor det første vers
begynder med A, det næste med B og saaledes
videre. Det er ikke nogen dansk opfindelse. Der
findes 4 allerede i den hebraiske bibel, Ps. 111,
112, 119, 145. Den største af dem er Ps. 119 med
22 gange 8 vers til hvert bogstav, og de ialt 176
vers samler sig om det fælles tema, Guds lov og
Guds ord og den dermed følgende velsignelse.
Der er ogsaa latinske alfabetsalmer. Den mest
kendte er nok »A solis ortus cardine«, en oversigt
over Christi liv.
Det er Hans Christensen Sthen, som indleder
rækken af danske alfabetsalmer i Haandbogen

Med samme overskrift og med sine 24 vers blev
denne salme tilsyneladende uundværlig i de kom
mende salmebøger. Dens forekomst er noteret 52
gange i forskellige salmebøger i dette aarhundrede.
Den næste er derimod meget ukendt og blev
ikke opdaget af salmebogsredaktørerne. Den frem
kom med signaturen »S.N.« i et særtryk med tit
len »Et ABC, vdi huilcket mand kand see, huorfor Guds Velsignelse oss fraryckis oc wi maa lide
oc vdstaa saa mange haarde plager etc.«, Kbh.
1629. De 24 strofer gaar paa melodien »Ah Him
melske Gud oc Herre/ du Dommer . ..«, og sal
men er nok inspireret deraf, da den begynder li
gesaa:
Ach Hemmelske Gud oc HErre/
Vor eniste Haab oc Trøst/
Huor længe skal det være/
At all vor glæde oc lyst/
Skal tages fra/
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Oc saa saa bedrøffuet gaa/
Vilt du oss saa forglemme/
Oc haardelige klemme/
Da wi slet ingenlunde/
Bestaa kand nogen stunde.
Den næste blev heller ikke optaget i salmebø
gerne. Den fremkom 1635 i et lille særtryk af
Oluff Lauritzøn Trunthiem. Oluf Lauritzen blev
født i Trondhjem og føjede byens navn til sit
døbenavn. Han blev student 1623, blev siden
hører ved sin gamle skole og 1627 residerende
kapellan i Alstahaug, altsaa en af Petter Dass’ for
gængere, men blev afsat 1629. Han drog til Kø
benhavn, hvor han i 1630 udgav et skrift »Gud
Faders Døttre«, men uden censur. Han blev der
for indkaldt for konsistorium, men var saa ufor
skammet overfor professorerne, at han blev sat i
det akademiske fængsel. Da han slap ud, besøgte
han Holger Rosenkrantz i Jylland og rejste der
fra til Liibeck til 1635. Aaret efter tillod et kon
gebrev, at han maatte faa en skoletjeneste, naar
han offentligt havde bekendt sin forseelse i en
kirke i Trondhjems stift. Vi ved ikke, hvordan
det siden gik. Men 1635 fik han altsaa trykt:
»Jesu Christi Pilgrims Wandringsstaff, vnder
it Gyldene ABC begrebet oc met hundrede skiøn
ne Trøst-Sproch vdaff Guds Ord ziret oc bepry
det etc.« Skriftsprogene er anført i marginen. Det
første af de 24 vers lyder:
Ach op du Christen Pilgrims Man/
Gaa aff Ur babel oc Haran/
Lad fare Huss oc Gaard:
Jeg vil dig her giffu’ hunderfold/
Oc der Himm’rig til løn oc sold.
At »gaa ud af Babel« er et gængs udtryk for op
rør mod den officielle kirke.
I C.P. Abels Sang-Bog 1667, som tidligere er
omtalt, træffer vi en salme, som kun er en alfa
betsalme i forhold til det hebraiske alfabet, men
ikke i forhold til det danske. Abel var præst for
den dansk-norske menighed i Amsterdam, som
stod den reformerte menighed ret nær. Hans
»Sangbog« var delt i to dele, dels Davidsalmerne,
der var særligt hellige, fordi de var bibelske, og
derfor mest brugbare ved gudstjenesten, dels de
sange, som man i de lutherske menigheder ogsaa
kalder salmer. Til den første del gendigtede Abel
95 af de bibelske salmer, herunder den 119. Han
brugte to strofer til at gengive de 8 bibelvers, som
hører til hvert bogstav i det hebraiske alfabet.
Han brugte dertil den kendte melodi »Den signe
de Dag er os beteed« (Dies est læticiæ), hvorved
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hans oversættelse fik 44 strofer. Den første, altsaa
halvdelen af det hebraiske bogstav Aleph, lyder
saaledes:
Aleph.
I. SAIig’ ere de i allen Stund/
Som fremmelig mon lefve:
Oc som aff gandske Hiertens grund/
I HErrens Low mon vandre.
Som hans Vidnissbyrd holde ret/
Oc søger ham aff hiertet slet/
Oc ey Misgierning giøre:
Men vandre paa hans Veye sand/
HErre du har budet hver mand/
Dine Bud flittig at holde.
Hvis denne salme kun halvt kan kaldes en
dansk alfabetsalme, maa den følgende i hvert fald
kaldes en dobbelt. Den fremkom i Cassubes fuld
komne Psalmebog, Appendix Tertia & Nova (MC 1675) s.927 ff, hvor den har følgende overskrift
og melodiangivelse:
»Alle Aarsens 75. Evangelia/ nu nyligen udsette
paa tvende A/B/C/ et Evangelium paa hver Bogstaff/ korteligen/ efter Alterbogen/ saare nyttelig
for Ungdommen/ ec. Aff Jens Poffvelsøn Malmø.
Siungis alle 75. som disse effterfølgende Psalmer:
Loffver Gud I fromme Christne/ etc.
Jeg vil mig HERREN loffve/ etc.
Vaager op i Christne alle/ etc.«
Forfatteren forbeholder sig frihed til at skifte
mellem disse tre strofeformer.
Det maa i det følgende huskes, at det danske al
fabet regnede I og J for det samme bogstav. De
store bogstaver er ens, men det lille i og j kan
bruges i flæng, men naar det fordobles, er det altid
ij. U gengives ofte med V eller W, og V gen
gives ofte som W. Bogstavet Æ findes ikke, men
erstattes med E eller Ae. Aa regnes ikke med.
Det tælles under A, og det sker ofte, at en aa-lyd
skrives som a.
Naar der nu er en hel aargang evangelier, kan
der blive to hele alfabetsalmer ud af det, og end
da et overskud. Den første salme begynder saa
ledes:
Første Advents Søndag.
ALt om den Himmelske Konge/
som ind i Jerusalem reed/
om hannem saa taler der mange/
Propheter/ som hver Mand veed/
arm var hans første komme/
til Verden det ædelige Blod/
dog vaar der nogle Fromme/
som falt den HErre til Fod.
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Naar alfabetets ende er naaet, følger 4 vers, der
siger AMEN. Derved opnaar man den fordel, at
den næste hele alfabetsalme kan begynde med
paaskedag; og man markerer det ved at notere:
Ende paa det første A/B/C/ oc paa det Ord
AMEN/ Indeholdendis alle Evangelia fra første
Advents Søndag/ oc til Paaske.
Paaske Dag.
Af Hiertens Fryd oc Glæde/
tacke vi dig JEsu Christ/
thi Dieffvelen den lede/
offvervandst du HErre forvist/
ved din Opstandelse bolde/
fick du den Seyer god/
tack skee dig tusindefolde/
O JEsu vort Kiød oc Blod.
Der er rigeligt af søndage til endnu et alfabet,
men der er ikke nok til to, og saa begynder man
at snyde lidt. Først fejrer man paasken med tre
A-vers, senere er der to gange F, to gange R, tre
gange S, to gange V og tre gange Z. Dermed er
man naaet til efteraarets vigtige mærkedag, Mik
kelsdag, og salmebogen indskyder:
»Ende paa det andet A.B.C. Indeholdendis al
le Evangelia fra Paaske-Dag/ oc til S.Mickels Dag:
Nu effterfølger de Elleffve/ som falder fra S.Mic
kels Dag oc til Advent/ som ere udgiorde offver
det Symbolum/ MIT HOB ER GUD/ sammeledis et Evangelium paa hver Bogstaff/ kortelig
befattet under samme Noder.«
De sidste vers bliver altsaa ikke nogen del af
en alfabetsalme, men en symbolsalme.
Christopher Kaalund blev født 1654 i Herfølge
som søn af sognepræsten Jens Sørensen Kaalund.
Han blev student fra Roskilde skole 1672 og fik
en lille teologisk eksamen 1674, Hen blev sogne
præst i Torkildstrup og Lillebrænde paa Falster
1681, hvor han døde 1696.
Han udgav 1680 »Fastelauns Minde eller Jesu
Passions søde Tancker, fatted offver Christi siu
dybsindige Ord paa Kortzet. Fremstilled af den
som sætter sit Haab til Christi /esu Komme.«
Bogen er signeret med de fremhævede bogsta
ver og dateret med følgende latinske sentens:
Christe lesV tlbl fIDo, aVXILIare Mlhl sperantl, hvilket siger 1680.
Bogen slutter med en alfabetsalme med følgen
de overskrift: »Skiærtorsdags minde/ Eller Den
Ædele FRUGT aff Christi Passion oc Liidelse/
som Hierteligen søges aff en Boedfærdig Syndere
udi Troen/ oc Naadeligen giffvis aff een Hielpfærdig Frelsere udi Alterens Sacramente; Hvor
for Tilbørligen Tackes; Indfatted udi Dybe Suck/

Naadsens Eccho oc Hiertens Tack/ Effter Alphabeteth, oc under Melodie: For den skiøne Høyheds
Throne/ etc.«
Salmen er en vekselsalme. Det er synderen, som
taler i de fire første vers. Over det femte staar:
»Frelseren med Naadens Echo«, over det ellevte
svarer »Synderen med Hiertens Tack«, over det
fjortende »Præsten svarer paa Christi Vegne«, og
fra det sekstende taler synderen. Der er ialt 24
vers. Det første lyder:
Synderen med dybe Suck:
Vers: 1.
A H! hvad Uroe maa jeg Lide
Udaff Syndsens Slange Braad?
Faaer jeg icke Boed i Tiide/
Jeg da ævig er Forraad:
Hunden bindes ved mit Hierte/
Blaffrer/ Bieldrer/ giør mig Smerte/
Nat oc Dag den gielstrer paa,
Siæl oc Liff maa undergaae;
Jens Pedersen i Dalum udgav 1675 en salme
samling »Psalmer oc aandelige Loff-Sange«, hvor
af mange blev optaget i Cassubes fuldkomne
Psalmebog 1684, se nærmere VII,s.i32 f. Men
blandt de optagne er ikke en alfabetsalme, som
her tilsidst maa nævnes, om Jesu søde hukom
melse, som synges paa den derved nævnte melodi.
Den er paa 25 vers og begynder med et ejendom
meligt billede:
Ach JEsu voris Alter vær/
Hvor paa mand Bønnens Offer bær/
Du Amens Gud os selff bønhør/
Du HErrens Arm vor Sag udfør.
Alfabetsalmerne har som nævnt bibelske for
billeder, og forbilleder vækker hos digteren trang
eller dog lyst til ogsaa at prøve noget lignende.
Her bunder de ogsaa i tidens forkærlighed for
systematik. De udspringer ogsaa af trangen til at
prise Gud med kunst og flid. Jo større kunst, des
bedre tjener digtet lovprisningens formaal! Og
man havde ikke den følelse som nutiden har, at
der er forskel paa kunst og kunster. En alfabet
salme maa være »lavet« med snille og ikke digtet
i hjertets enfold. En salme med et akrostikon har
et minus i den ærlige nutids øjne. Men vi maa
forstaa de gamle. Vi har ikke ærligere salmer end
»Du Herre Krist« og »Naar jeg betænker tid og
stund«.
3. Signatur og navneskjul.
En forfatter signerer sin bog og sætter sit navn
paa titelbladet, fordi han tager ansvaret for, hvad
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han har skrevet, eller fordi han er stolt deraf
eller blot for at give en saglig oplysning. Kingo
har signeret sine to dele af Aandeligt Sjungekor.
I Vinterparten skriver han, at bogen er forbedret
af Thomas Kingo. Han sætter navn under de
salmer, han kender forfatteren til, og da halvde
len af salmerne er hans egne, bliver det 136 gan
ge Th. Kingo. Han trykker de gamle salmer som
prosa, de nyere i versform og sine egne med en
større sats. Dette sidste kunde jo allerede være
en signatur.
Andre forfattere har mindre selvfølelse. Naar
Brorson lader sine beskedne salmehæfter trykke i
Tønder, staar der H.A.B. paa titelbladet. Det
kunde ogsaa være nok. Hans egen menighed ved
sikkert, hvad H.A.B. betyder; nabosognene ved det
maaske ogsaa, og hvis hæfterne skulde komme
længere bort, gør det ikke noget, om man ikke
kender forfatteren. Naar han derimod samler alle
sine hæfter i Troens rare Klenodie og lader bo
gen trykke i København, sætter han sit fulde navn
under, som det vilde være naturligt.
En forkortet signatur kan betyde beskedenhed
eller forsigtighed, men den kan ogsaa betyde selv
følelse. Naar H.P. Resen skriver paa latin, fordi
det skal læses i udlandet, sætter han sit fulde
navn under. I mange andre tilfælde nøjes han med
H.P.R., og saa ved enhver, at det er den bekend
te professor eller Sjællands biskop. Ja, i visse til
fælde behøver han ikke mere end et stort R. Saa
vil det af selve sagen eller omstændighederne
fremgaa, hvem han er. Han skriver fortale til L.C.
Rhods oversættelse af Ph.Nicolais »Theoria vitæ
ætemæ«, og sidst i bogen lader han trykke som et
tillæg nogle salmer, som han blot undertegner
med et stort og tydeligt R. Det er i denne sam
menhæng en tilstrækkelig, men ogsaa lidt selv
følende signatur. Ja, i mange tilfælde skriver han
ikke engang et bogstav, og det betyder ikke, at
det skal være anonymt, for det fremgaar af selve
sagen, hvem det er, der skriver. Men saa kan det
ganske vist heller ikke kaldes signatur.
Frederik Rostgaards salmesamling udviser et
ejendommeligt forhold, en gradvis signering. »Hvo
ikkun lader Herren raade« udkom anonymt i Ox
ford, hvor han dengang studerede. En lille sam
ling paa 6 salmer udkom 1718; de er oversat af
»den som finder i Gudsfrygt og Dyd Sielens stør
ste FRyd«. Det er en skjult signatur, et let gen
nemskueligt kryptogram. De to senere samlinger
er undertegnet F.R. Dette er en signatur, men en
beskeden.
Saadanne forkortede signaturer virker ofte som
anonymitet, hvis værket stammer fra en ukendt
forfatter, og hvis det ikke har vakt saa megen op
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mærksomhed, at man i tide har eftersporet det
fulde navn.
Men man kan ogsaa signere sine salmer paa
anden maade end ved navn eller navneforkortelse.
Hans Thomissøn har overvejet sagen meget grun
digt. Paa den ene side vil han gerne sætte forfat
ternavnet over salmerne, naar han kender det, paa
den anden side vil han ikke gerne anbringe sit
eget navn i overskrifterne. Han finder da en form,
som ikke er i konflikt med hans beskedenhed.
Han skriver i forordet: »Oc paa det at ieg icke
skulle siunis at tillegge mig flere Psalmer/ end
ieg dictet eller vdset haffuer: Da haffuer ieg i det
siste Register ladit sette dette tegn © hoss de
Psalmer som ieg dictet haffuer: Oc dette tegn *
hoss dem som ieg aff Tydsken eller noget andet
vdset haffuer.« Det er en udmærket udvej, som
fritager ham for at trænge sig paa med sit navn og
samtidig giver klar og nøjagtig oplysning for den,
som just vil oplyses, og derfor læser baade foror
det og registret.
En lignende metode bruger Søren Terkelsen i
sit ufuldendte manuskript til »En gandske ny
Aandelig Psalme och Vise-Bog«, som findes i Ka
ren Brahes bibliotek. Han sætter en stjerne ved
de salmer, han selv har oversat, en trekløver ved
de salmer, han har forandret, og en firkløver over
dem, han selv har digtet. Men et saadant tegn
staar altsaa over alle salmer. Dertil føjer han en
antydning af navnet paa den tyske originalforfat
ter, f. eks. ER. (Johann Rist). En undtagelse
danner de salmer, han har optaget uden ændrin
ger, f. eks. Judichærs. Her anfører han det fulde
navn: »Mester Severin Pofvelssøn Goti, Sogneprest udi Slangerup och Provst udi Liunge-herridt«, andre steder lidt forkortet.
Men som allerede antydet kan man signere en
salme eller en bog ved at bruge et kryptogram
paa titelbladet eller i forordet, ord som umid
delbart har en vis mening, men ved nærmere ef
tertanke røber digteren, fordi de er lidt kunst
lede som slutning og maaske fremhæver digterens
initialer.
Digterpræsten Jørgen Sorterup skriver 1692 fra
sin landlige ensomhed i Lyderslev til prof.Jens
Bircherod og spørger ham, om han ikke kan
skaffe ham en kone, og den rare professor, som
gerne gør en af sine gamle studenter en tjeneste,
finder til ham en dejlig datter af boghandler
Chr. Geertzen. Men lykken bliver kun kort; hun
dør i barselsseng efter godt et aars ægteskab, og
Jørgen Sorterup udgiver et sørgeskrift med titlen:
»Et aandelig og Gudeligt Trøste-Bref, til En
Erlig og Kierlig Fader, der høyligen besørger en
Lydig og Dydig Daatters Uformodentlige Skils
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misse, Skrefvet af den, der self har Deel Saavel i
Trøsten
Som
/..Sorgen.«
Ved fremhævelse af bogstaverne signerer Jørgen
Sorterup sit skrift paa titelbladet, men i den føl
gende dedikation til Geertzen underskriver han
med sit navn. Kryptogrammet »I Sorgen« er for
saa vidt overflødigt og tjener mere til at røbe
skribentens elegance end til at røbe eller skjule
hans navn.
I 1695 udkommer en bog af Ivar Brinch med
titlen: »Brudgommens lesu Christi og hans Kirkis aandelige Kierligheds Sange: det er Salomons
Høje Sang, til Christ-elskende Siælis Lyst og Op
muntring eenfoldelig forklaret og sang-viis for
fattet af Een, som priser det sit høieste Gode, i
Deelagtighed med de andre Christi Lemmer, at
kunde være /esu Brud.« De fremhævede bogsta
ver siger Ivar Brinch. Der er ingen tvivl om det,
fordi navnet nævnes baade i H.Wandals impri
matur og i forfatterens dedikation til den danske
menighed i London, hvor han havde været
præst. Samme aar udkommer »En Christens
Tancke-Tøyle eller faa aandelige Sange, hvormed
hånd mange Gange fordrev hans Tanker mange
og holdte dem /.Bidsel.« Der er nogen tvivl, om
bogstaverne her betyder Ivar Brinch, se nærmere
VIjS.gG. Men at de angiver et forfattemavn
fremgaar utvivlsomt af den besynderlige titels
form. Den førnævnte Jørgen Sorterup siger, at
han har hørt, at en guldsmedesvend forlod sit
haandværk og gav sig til at gøre disse sange. Om
han har rygtet fra sin svigerfar, vides ikke.
I Ægidius’ salmebog 1717 er der ikke noget i
titlen der hentyder til redaktørens, udgiverens og
hoveddigterens navn. Men forordet slutter saale
des: »Den trofaste GYD giøre os troe og bestan
dig i hans Tieneste/ at tilbede, elske og love han
nem her timelig og hisset evindelig/ formedelst
Christum vor HErre/ Amen. Dette ønsker af
Hiertet dend / som søger at Befordre Christi
Ære.« De tre sidste fremhævede bogstaver er et
virkeligt kryptogram for Bertel Christian Ægidius,
fordi der ikke er andet i bogen, som røber forfat
teren eller udgiveren.
Der er mange eksempler paa saadanne krypto
nymer. Birgitte Kaas, som 1734 udgiver »Nogle
Aandelige Psalmer, Oversatte udaf det Tydske
Sprog paa Dansk af den, som inderlig begierer at
have udi sit Hierte Bestandig Christi Kierlighed«,
tilstaar og skjuler ved de fremhævede bogstaver,
at hun hedder Birgitte Christine Kaas.
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Jesper Rasmussøn Rachløws »Taare-Perse«,
1684, er dediceret til Kristus, og fortalen er der
for underskrevet / dit Rigis Rolighed.
En lille bog, der udkom 1678 for at fejre tak
kefesten i anledning af stormen paa København
den 11.febr.1659 hedder »Fryde tanker over Frel
ses- og Fredstidender.« Den er skrevet af »den
som ynsker en hver begge disse Rigers Indbyg
gere Til Lycke.« Han tilstaar i fortalen, at han
hedder Thomas Lyngby.
En lille opbyggelsesbog, som kaldes »Siælens
Rette Liggendefæ« og udkom 1687, er »Enfolde
ligen fremstillet af Een iblant dem/ Der troer at
blifve salig formedelst Christi //ellige Døds Rortienniste.« Til alt Held skriver hun sit fulde navn
nedenunder: Christentze Hermands-Datter Friis.
Ludvig Henriksen Pontoppidan, som var præst
i Herlufmagle og endte som stiftsprovst i Aarhus,
fader til biskop og salmebogsudgiver Erik Lud
vigsen Pontoppidan, skrev et stort digt paa 116
flotte strofer, »Jule-Glæde over dend Velsignede
Qvindens Sæd/ Jesu Christo/ Gud og Mand i en
Person«. Det er »sammenskreven af dend/ som
haaber med Hyrderne engang efter dette Liv at
finde og see sin Frelsere i det Lystige //immelske
Paradis.« Jens Birckerod røber i sin approbation
af g.jan.iSyg, at digtet er skrevet af den Hæder
lige oc Høylerde Mand Magister Ludvig Henrik
søn Pontoppidan. Og i sin dedikation til Fru Jo
hanne Scholler og Fru Anne Mule nævner forfat
teren sit fulde navn og siger: »Skreved udj Her
lufmagle Præsteg: den i.Janv: 1680«. Et ledsagen
de æresdigt er til yderligere dokumentation »skrefved af dend som hans (nemlig Pontoppidans)
Jule-Glæde Ex Hædtr Pligtig«.
Men de fremhævede bogstaver kan undertiden
blive saa talrige, at de kan blive vanskelige at
tyde. Hvad betyder en underskrift som denne:
L.P.D.S.N.N.S.? Det er ikke let at tyde, nemlig
Elisabeth, kaldet Lise Peders-Datter, .Salige Mels
.Vielsens, Heboe, naar forfatterinden ikke har til
føjet det slægtsnavn, som hun ellers er kendt for.
I visse tilfælde lykkes det heller ikke. En bog
fra 1681 skrevet af Balthazar Osten fra Breslav er
oversat af een, som antyder sit navn ved at sige, at
den er »enfoldeligen fordansket med Lyst og Attraa til Naadens Trofaste Btørcke Langvarig. Og
dedikationen er undertegnet Naadens Trøst Staar
Lenge. Men der er tillige lavet kunster med date
ringen, som giver anledning til at vende tilbage til
den i en senere sammenhæng.
Hvor saadanne kryptonymer er underskrevet af
forfatteren selv eller er let gennemskuelige, kunde
man synes, at de var overflødige, men ofte er det
klart, at det er en blanding af beskedenhed og ko
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ketteri. Man kan ogsaa regne det for aandrighed
eller bare, at det er en mode, som man bør følge.
Vil man bruge en signatur, som er et navneskjul,
der virkelig skjuler navnet for den uindviede,
kan man bruge et anagram, dvs. en bogstavom
bytning, især hvis man har et langt navn og maa
ske yderligere skjuler dette bag et motto eller visse
andre karakteristika. Hvis man møder et sørge
digt over Elisabeth Rosensparre, er det naturligt
deri at finde ord som Rosengaard og andre for
bindelser med ordet Rose. Naar det saa er under
tegnet »AA BRØD ROSEN«, gætter man maa
ske paa, hvem AA er. Og finder man digtet i en
samlet udgave af Arrebo, kan det endda være
svært at finde ud af, at signaturen betyder An
ders Arøbo. Og saadan plejer man jo heller ikke
at stave det, men navneskjulet skal jo se ud, som
det siger noget fornuftigt.
Hvis man uden omstilling af bogstaverne blot
læser navnet bagfra, kalder man det et Anonym.
Saaledes brugt kan Sredna blive et anvendeligt
pseudonym for Anders, hvad jeg husker meget
vel fra min gymnasietid. Det mest berømte ananym er Ave for Eva, idet navnet paa synder
inden fra den gamle pagt bliver til en hilsen til
Guds moder i den nye pagt. Derover er der i sal
mehistorien sagt mange aandrigheder. Allerede
Anders Sunesøn skriver i sit berømte digt »Mis
sus Gabriel de coelis«:
»Et ex Eva format Ave,
Evae verso nomine.«
Niels Møller former det saaledes i sin oversættel
se, at Gabriel
lyste Fred i Stuer lave,
gjorde »Eva« til et »Ave«, se VII,s.93.
Men lad os efter disse indviklede spekulationer
gaa en lille tur ud i haven og trække frisk luft og
smage paa jordbærrene. Det er Senga Sengana,
som næsten alle haveejere har faaet i de senere
aar. Den gartner, som har fremavlet og lanceret
denne type, kender maaske ikke ordet »ananym«,
men han har forstaaet at bruge det. Han har el
sket en pige, som hed Agnes, og man maa haabe,
at de nu er baade gift og lykkelige, for bærrene
er gode.
4. Akrostikon.
Som et kryptogram, der angiver forfatterens
navn kan man ogsaa bruge et akrostikon. Et akro
stikon er et digt, hvori verslinjernes eller strofer
nes begyndelsesbogstaver danner et navn, et ord
eller en mening. Naar et akrostikon danner et
navn, er det i de fleste tilfælde en person, som
digteren vil ære med sin kunst. Men han kan jo
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ogsaa ære sig selv, eller digtet kan rumme en be
kendelse, som han med et akrostikon sætter sit
navn under.
I den kendte salme »Jesus Christus nostra så
lus« danner begyndelsen af de første 8 strofer
navnet JOHANNES, hvilket giver Luther anled
ning til at tro, at den er digtet af Johan Hus. Den
handler om sakramentet og kunde for saa vidt
være en bekendelse, som Johan Hus sætter sit
navn under.
Vi har et andet eksempel fra reformationstiden,
salmen »Lobt got, ir frummen cristen«, som dan
ner et akrostikon »Ludwig Hailman«, se V, togff.
Da det er en kampsalme mod katolicismen, kan
man ikke antage, at den er skrevet til ære for en
ellers ukendt Ludwig Hailman. Akrostikon maa
her tydes saaledes, at forfatteren sætter sit navn
under sit kampskrift.
Vi har et ganske lignende eksempel fra Sve
rige. I et salmehæfte fra 1536 findes salmen
»O! Rom går thet nu så med tigh«, som har et
akrostikon »Olaf Suensson«, som maaske var sko
lemester og fra 1531 Olaus Petris efterfølger som
sekretær i Stockholm. Maaske har man endda i
Sverige et ældre og mere berømt navn bevaret paa
denne maade. Der findes fra 1582 en samling la
tinske sange »Piæ cantiones«, blandt hvilke nogle
akrostika kan tydes. En af sangene, »Triformis relucentia«, har som akrostikon »Thomas fecit«.
Her er altsaa utvivlsomt en forfatterangivelse, og
man gætter paa, at det er biskop Thomas af
Strångnas, død 1443, som skrev den berømte fri
hedsvise, »Frihed er det bedste guld«, som i Dan
mark er kendt fra Højskolesangbogen.
Det første akrostikon, vi har i de danske salme
bøger, er markgreve Casimirs vise, der fremkom
i et særtryk i Niirnberg 1524. Det er en fyrstes
bøn for sig selv, sin regering og sine undersaatter,
og Claus Mortensen kalder den »Een Christelige
wyse/ hwilken Casimyrus Margreue till Brandenborg giord haffuer«. Den har i den danske over
sættelse, »Capitan Herre Gud fader myn« beva
ret sit akrostikon Ca-si-Meer-March-Greffue-TilBren-Then-Borg, hvilket er lidt ubehjælpsomt.
Og det er formodentlig ikke rigtigt, at Casimir har
digtet den, men lad den alligevel staa her imellem
forfatternes navneviser, naar Claus Mortensen
mener, at det er rigtigt.
Hos Hans Thomissøn finder vi »Euiger Gud/
effter dine Bud«, Th 286, hvori de første stavel
ser i de fem vers siger E-LER-HAR-DEN-BERG,
og paa samme maade kan vi i salmen »Herre hør
mig ieg raaber til dig«, Th 309, finde navnet
HER-LOFF-TROL-LE. I begge tilfælde bekræf
ter Hans Thomissøn i overskrifterne de to adels-
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mænds forfatterskab. Mere heldig med formen
er Rasmus Rerav i salmen »Ret salig er foruist
den mand«, Th 197, se III, s. 273, som siger
RASMUS H(ansen) L(ollik), og her har Hans
Thomissøn intet mere at bemærke.
Hans Christensen Sthen har flere gange ind
skrevet sit navn i sine salmer. »I Christne store
oc smaa« har 31 vers, hvis begyndelsesbogstaver
siger IOHANNES CHRISTIANVS ROSKIL
DENSIS. I »Jeg gik mig ud i Rosens Lund« fin
der vi navnet »JOHAN Christ«, og i »Herre
Christ, vi dig nu prise« bliver det kun til HANS,
Mest kendt er »Herre Jesu Christ«, som frem for
de andre kan kaldes hans navnesalme, se 1,283
med akrostikon HANS ANNO, som vi vil vende
tilbage til i en anden sammenhæng. Her skal end
nu kun nævnes Sthens salme »Alene paa Gud for
trøster ieg mig«, som danner et andet navn AlBer-T-Han-Se-N, som var Sthens gode ven, lærer
i Helsingør, død som biskop i Aarhus. Med dette
eksempel gaar vi over til hovedsagen, nemlig bru
gen af akrostikon som hyldest til den, der bærer
det fremhævede navn.
Allerede i Malmøsalmebogen 1533 træffer vi
Kong Frederichs vise »Fred giff oss o kere Herre«,
som maaske først er skrevet paa tysk, »Fred giff
uns leue Here« af Herman Bonn (s.d.). Den dan
ner navnet Fred-De-Rig-Kong-Til-Dan-Marck.
Den efterfølges af flere hos Hans Thomissøn:
Konning Christian den tredies vise »Christe udi
naadsens throne«, Th 275, som siger CHRIS-TIAN-KONG-TIL-DAN-MARCK. Derefter gaar
Hans Thomissøn fra navneviseme over til konger
nes symboler eller valgsprog. Christian III har to
symboler. Den ene salme er »Til Gud vil ieg
sette all mit haab«, Th 276, hvori de første ord i
versene siger TIL GVD-MIN-TRØST-ALLene.
I den anden salme »O Gud min Fader kier oc
rig«, Th 277, fremhæves det andet symbol O
GVD-SKAF-DIN VILLIE. Endelig følger Frede
rik den Andens symbol i salmen »Mit haab oc
trøst oc all tillid«, Th 278, som siger MIT HAABTIL-GVD ALLENE.
Men i Th findes endnu et kongeligt navn, nem
lig i en vise til dronning Maria af Ungarn, med
akrostikon MA-RI-A. Den er skrevet paa tysk
»Mag ich ungliick nicht widerstan«, maaske af
hertug Albrecht af Preussen. I oversættelsen »Maa
ieg wlycken ey kunde modstaa«,Th 241, er samme
akrostikon bevaret.
I Th slutter vi med Frederik Ils symbol, men
i senere salmebøger finder vi hans dronnings.
Sophias symbol er »Gott verlest die seinen
nicht«. Derover har man digtet salmen »Gud er
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min Salighed, Hielp oc Trøst«, hvis fire vers dan
ner akrostikon GUD-FORLADER-SINE-EY.
Derefter følger Christian IV, hvis navnevise
»Christeligen vil ieg begynde her« har 19 vers,
hvis begyndelsesbogstaver danner akrostikon
CHRISTIANVS REX DANIÆ. Men kongen har
jo valgt sig et symbol »Regna firmat pietas«,
fromhed styrker rigerne, som virkelig udtrykker
en vægtig politisk anskuelse, der først i en langt
senere tid er blevet afløst af sekularisering. For
bogstaverne i symbolet, R.F.P. er velkendte, fordi
de er anbragt paa mange af kongens bygninger,
og det har fra gammel tid givet folkeviddet an
ledning til oversættelsen »Riget Fattes Penge«.
Den salme, der er dannet over kongens symbol,
»Riger oc Land vilde du o Gud«, bestaar af tre
strofer, hvori linjerne danner akrostikon REGNA
FIRMAT PIETAS, men ud over dette er i den
første strofe fremhævet bogstaverne CHRISTIAN
DEN FIERDE. Dronning Anna Catharinas sym
bol, »Patientia Omnia Vincit« er i en ganske til
svarende vise paa tre strofer, »Prijs, Loff oc Ære
vijt oc bredt«, behandlet paa samme maade. I
begyndelsen af linjerne finder man valgsproget, og
inde i første strofe er bogstaverne ANNA CA
THARINA fremhævet.
Vi slutter med Frederik III og Lauritz Som
mer, som slaar rekorden med hensyn til længden
af en kongevise. Det er egentlig en bodssalme,
som begynder »Kiere Gud Fader, dig nu forbar
me«, men et akrostikon til kongen maa vel op
fattes saaledes, at kongen deler digterens sorg over
landets tilstand. Salmen er paa 41 strofer, hvis
begyndelsesbogstaver siger KONG FREDERICK
DEND TREDIE TIL DANMARCK OC NOR
GE.
Akrostikon som signatur.
Inden vi forlader eksempler paa brugen af
akrostikon til ære for kongelige personer og gaar
over til eksempler paa akrostikon som signatur,
minder vi om Hans Bangs krigs-sang »Danmarckis Hoffuit oc Herre«, se s. 79. Den er nem
lig et baade-og. De første 23 vers har som akro
stikon DANMARKIS VNDERSAaTERS BØN,
men slutningsverset har en særdeles grundig signa
tur, nemlig begyndelsesbogstaverne HHBPTHGK,
hvilket er udlagt Hans Henriksen Bang Præst Til
Hellig Geist Kirke.
I Skanderborg boede Dorthe Nielsdatter. Da
hendes mand Poul Sørensen var død, brugte hun
frugtbart sin tid til at trøste andre enker, hvis
forhold iøvrigt var saa forskellige. Hun skrev en
bog, »Enckers Tids-Fordriff, det er En enfoldig
dog trøstelig Undervisning for alle ret bedrøfvede
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Encker«, Aarhus 1648. Men hun var for beskeden
til at udgive bogen under sit fulde navn. Hun
kaldte sig blot D.N.D., og i dag vilde vi ikke have
vidst, hvem hun var, hvis hun ikke havde afsluttet
sin samling af enke-trøste-digte med en salme,
der har et akrostikon DORETE NIELSDAATER.
I Norge levede en mere kendt personlighed,
præsten Jonas Ramus, og skulde man have glemt
ham, saa husker man i hvert fald hans kone. Jo
nas Ramus var født 1649 paa Akerø præstegaard
som søn af sognepræsten Daniel Ramus. Han blev
student fra Trondhjem 1665, og siden blev han
personel kapellan hos præsten Colbjørn Torsten
sen i Sørum i Nedre Romerike. Her blev han
gift med præstens unge datter Anna Colbjørnsdatter. 1690 blev Jonas sognepræst i Norderhov i
Ringerike, og her udspilledes i 1716 de begiven
heder, som gjorde Anna Colbjørnsdatter kendt af
hvert barn i Norge. Da en stor svensk krigsstyrke
havde besat egnen og havde hovedkvarter i Nor
derhov præstegaard, beværtede Anna svenskerne
godt med mad og drikke, især det sidste, og hem
meligt fik hun sendt bud til de norske styrker, som
overrumplede svenskerne og tog obersten og 130
mand til fange. Over det maa vi ikke glemme
Jonas, som var en ret betydelig historisk og topo
grafisk forfatter. Han skrev bl. a. et stort værk
om Norges konger.
Men her er det dog en mindre ting, der har gi
vet anledning til at nævne ham. Han udgav 1680
»Naadens aandelige Markets-Tid eller Tids-Market, Guds Børn til en Opmuntring at kjøbe Olie
i deres Lamper« for at de kan være rede, naar
Brudgommen kommer. Titlen slutter med orde
ne
» .. .forventer Evigheden i GVds og Christi
/esu /?iige.«
Han undertegner sig altsaa tilsyneladende kun
med sine initialer. Men ser man nærmere paa
denne gode salme, opdager man endnu en signa
tur, nemlig et akrostikon: JONAS RAMUS. Det
første vers lyder saaledes:
/ Verden her saa mangen gang
En Christen fælder Taare:
Naar Kaarset giør ham tiden lang/
Til GUD hånd sukker saare:
Ach HErre blid/ den korte Tjd
Jeg skal i Verden slide/
Hvor mangen Stød/ hvor mangen Nød
Og Modgang maa jeg lide.
Akrostikon til ære for andre.
Her har vi et stort materiale, som især bestaar
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af smaa tryksager af forskellig karakter, skillings
tryk kaldet, fordi de var billige, flyveblade kaldet,
fordi de fløj ud over verden, saa at sige med vin
den. Nogle af dem skulde vel kunne være en skil
ling værd for deres aandelige indhold, selv om de
ved akrostikon ærede personer var ukendte. Men
meget hyppigt holder ogsaa forfatteren sig skjult
ved kun at anføre sine initialer.
Her er et lille firsidet blad, temmelig defekt
med afslidte hjørner. Titlen lyder:
»En Kaart Anuisning/ om den Trofaste Hiørnesteen/ Huilcken Gud haffuer byggit sin Kircke
paa/ imod huilcken Helffuedis Porte ey skulle
kunde Stride. Under de Noder: Mit Haab oc
Trøst oc all tillid/ Til Gud staar met stor trygge.
Skenckit Erlige/ Velacte oc fornumstige Brød
re: Peder Pouelssøn Steen/ Borger udi Aarhus/ oc
Olluff Pouelssøn Steen/ Skriffuer paa Lund i
Morsø/ til it Tacknemmeligheds Tegn/ for atskillige beuiste Velgierninger.
Aff Jacobo Petræo Haldebachio.
Prentet i Helsingør/ Aff Peder Huæn. M.DC.
XI.«
Digtet bestaar af 10 ret gode vers med et dob
belt akrostikon. Versenes begyndelsesbogstaver si
ger PEDER (S)TEEN, og sidste bogstav i lin
jerne siger OL(L)VF STE(E)N. Parenteserne
betyder, at disse bogstaver er bortrevne i det lille
blad.
Man kan forstaa det saadan, at det er Jacob
Pedersen Haldebach, som har villet ære de to
brødre Steen, men der er noget, som tyder paa, at
Haldebach er en mand, hos hvem man kan bestil
le saadanne æresvers til sine venner, og i saa fald
er giveren ukendt. Haldebach har i saa fald be
nyttet navnet Peder Steen som inspiration til tit
len og digtet om apostlen Peder, der skulde være
kirkens hjørnesten.
I Fund og Forskning X,1963,5.40 skriver Solveig
Tunold om »Tuende Gudfryctige Ecte Personer«,
som har faaet et saadant dobbelt-akrostikon trykt
hos Peder Huæn i Helsingør 1612. Her siger be
gyndelsesbogstaverne HANS PEDERSØN gen
tagne gange, og hustruens navn RANIL OLES
DATTER findes gentagne gange i midten af lin
jerne. Maaske er Hans Pedersen (Haldebach) den
samme, som i 1606 blev ansat som hører i Hel
singørs latinskole og endnu i 1613 havde denne
stilling.
Hos Waldkirch udkom 1613 »En Aandelig
Sang om voris Allerkieriste HErris/ oc Saliggiørers Jesu Christi store Naade oc Velgierninger.
Lignet imod sin Verdens Mirackler/ aff Guds Ord
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oc Hedenske Skribenter tilsammen dragen ved
Chr.P.S.«
Forfatteren hedder Christopher Pederssøn og er
vistnok præst i Brunlanes i Norge. Indholdet er
en salme paa 14 vers, som han har dediceret til
Peder Iffverssøn til Fridzø og Fru Margrete Breide. I de første 12 vers siger versenes begyndelses
bogstaver PEDER IVARSØN. I de sidste to vers
siger linjernes begyndelsesbogstaver MARGRETE
BREIDE. Det første vers lyder:
Prijs skee dig O Jesu kiere/
Jeg din Loff nu siunge vil
Men at det skeer dig til ære/
vilt du HErre hielpe til
O huad vnder er det mig/
naar ieg ret tencker paa dig/
Mit Hierte maa der ved springe/
Min Mund aff ret glæde klinge.
Salmen er forsynet med noder.
»En Trøstelig Ny Sang om voris Frelseris oc
Saliggiøreris/ JEsu CHristi allerhelligste Pine oc
Død/ Saa oc ærefuld Opstandelse/ fra de Døde/
Met sine Aarsager/ Figurer/ Saa oc huad Nytte/
Gaffn/ Trøst oc Husualelse/ til alle Christi Børn/
der aff vdspringer/ baade aff det gamle oc Ny
Testamente vddragen Under de Noder at siunge:
Som Jonæ Prophetis Vise
Aff Niels Jesperssøn Skowboe Aalb:
Esa: 53.Vers 10
Naar han haffuer giffuet sit Liff til et Skyldof
fer/ Da skal hånd see Sæd/ Hånd skal leffue lenge/ Oc Herrens gode Behag skal lyckes ved hans
Haand.
Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff Salomon Sartor/
1613.«
Indholdet er en salme paa 31 vers, hvoraf det
første lyder:
Min’ Læbe skal siunge en frydefuld Sang/
For alle Guds Børn en liflig Klang/
Om Christi Pin’ oc Død/
Som trøster oss/ vdi all voris Kaars/
Hans Opstandelse saa sød.
Her er et dobbelt akrostikon ordnet saaledes:
Hvert andet vers har meget store begyndelses
bogstaver, som siger MOGENS IESPERSØN.
Hvert andet vers har noget mindre begyndelses
typer, som siger ANNA IØRGENSDAATTER.
Navnene kan tyde paa, at Niels Jesperssøn
Skowboe, som er fra Aalborg, har skrevet denne
salme til ære for en slægtning og dennes hustru,
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maaske en broder, eller for sine bedsteforældre,
men ikke for sine forældre.
»En Dydelig oc Gudfryctig Sang Dictet oc
giort Erlig/ Dydig oc Gudfryctig Pige/ Annæ Pedersdaatter til ære/ Contexeret oc sammensat paa
hendis Naffn.
Siungis som/ O Danmarck hør oc merck/ etc.
Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff Melchior Martzan/
Aar 1634.«
Salmen har 16 vers, hvis begyndelseslinjer siger
ANNE PEDERSDATTER. Det første lyder:
Ah JEsu Christe fijn/
Du hør nu bønnen min/
Du monn’ min Suck anamme/
Med Hiertens fryd oc gamme.
O JEsu Guds Ord reene/
Dig vil jeg prjse allene.
De sidste to linjer er et omkvæd, som gentages i
alle de følgende.
»En Aandelig Sang/ Som et ret GVds Barn
kand bruge huer Nyt Aar/ til at tacke Gud med
for de offeruettis Velgierninger sig vdi det Gamle
Aar beviste: Oc til med at ynske sig et Lycksaligt Nyt Aar/ der vdi at leffue med flere gode
Gieminger oc ferre Synder.
Erlig/ Velact oc Velforstandig Mand/ Jens Pe
dersen/ Kong: Ms. Fyrings Forwalter vdi Danmarckis Strømme/ Borger oc Indvaaner i Hel
singør:
Sampt hans kiere oc elskelige Hustrue/ Erlig
Gudfryctig oc dyderig Matrone/ Dorethe Mortens-Daater sin kiere Moster:
Til en ringe: dog velmeente Nyt Aars Gaffue/
Tieniste oc Æris bevisning for mange beviste
Velgierninger/
offereret oc paa begge deris Naffn vdsat aff
Christian Søffrensen Wemmeløff/
Vnder den Melodi som:
Guds godhed vill’ wi prise/ etc.
Prentet i Kiøbenhaffn/ aff Henrich Kruse/
Aar 1635.«
Det er et lille smukt skrift paa fire blade. Paa
bagsiden af titelbladet er anbragt fem skriftsteder
om Guds velgerninger og om at prise Gud. For
fatteren blev student fra Slagelse skole to aar
tidligere og giver her sin moster og hendes mand
en versificeret nytaarsgave. Maaske har de under
støttet hans studier. Han ønsker et nytaar med
flere gode gerninger, maaske fra onkel og moster,
og færre synder, og det er vel hos ham selv. Men
hans vers kunde ogsaa være bedre:

AKROSTIKON

1 76

J

,D

ESV Naffn som er saa sø.
Oc gantske ynskelig/
Hånd som er oss alle fød/
Paa dette Jorderig/
Wi nu begynde vil
Med Klingend’ Stemme prise/
I denne Nyt Aars Vise/
Gud giffu’ naade her til.

Visen har 13 vers, hvis begyndelseslinjer danner
et dobbelt akrostikon. De første bogstaver siger
JENS PEDERSENN, og de sidste bogstaver DO
RETHE MORTENS DAATER.
»En ny Sang Om Jesu Naffn/ oc huad Trost
vi haffue naar vi i Troen forlade os paa hans vel
signede Naffn/ som er/ at vi skulle udfries aff ald
vor Sorrig oc Elendighed.
Til Ehre oc Tieniste sine bekiende Venner/ oc
en liden Nyt Aars Skencke paa det Aar 1645, for
beviste Ehre oc Gode/ Ønskende dem alle oc
huer med Hustru oc gandske Huss Guds Naade/
Lycke oc Velsignelse/ Sundhed oc Salighed til
Siel oc Liff ved Jesum Christum.
Vnder den Melodi Fryd dig du Christi Brud/
etc. Ved Niels Hanssøn.
Prentet i Kiøbenhaffn/ aff Jørgen Lamprecht/
Aar 1645.«
Indholdet er en salme paa 30 vers, der danner
et akrostikon QVONIAM IN ME SPERAVIT
LIBERABO EUM. Salmen er maaske skrevet
af den Niels Winding Hansen, som blev student
fra Køge 1640, rektor i Store Hedinge 1655, degn
i Holtug 1660 og i Krummerup og Fuglebjerg
1682. Første vers lyder:

Q
ved du oc ver glad/
Du velsignede Guds Stad
Lad din Røst høygt opsuinge
Med Bøn oc Tancker dine/
Den høyt Gud at Ehre
Ved Jesum Christ vor HErre.
»En liden ny Diet/ Skencket oc foræret Erlige/
Gydfryctige oc dyderige Piger/
Lisebeth Viedtzdaatter/
Maricke Viedtzdaatter/
Mette Søffrensdaatter/
Erlig Velact oc Velforstandig Mand/ Viedt Lindtner i Balderup/ Kong.Mayt.Vildskøt oc Skouffrider paa Kiøbenhaffns Leen/ hans kiere Børn/
til et Tacknemligheds Tegen for bevist gode/ Aff
I.C.K.
Siungis som Fader vor i Himmerig/ etc.
Prentet Aar 1646.«

Salmen er paa 17 vers. Den danner et tredob
belt akrostikon, der fremkommer saaledes:
Den første linje i hvert vers siger LISEBETH
VVIDTSDATER.
Den tredje linje siger MARICKE VVIDTS
DATER.
Den femte linje siger METTE SEFRENSDATER.
Det ses nærmere af første vers, som lyder:
Lvck op din Øren O JEsu sød/
Hør du vor Bøn/ oc act vor Nød/
Med Hjertens Andact wi fører for dig/
Ach JEsu! bønhør os inderlig/
Med din Hielp giør os Bistand/
At wi aff Hjertet ret bede kand.
Peder Jensen Wandal, som var Guds ords tje
ner til Magstrup og Jegerup kirker ved Hader
slev, var en lærd mand, som havde studeret i
Wittenberg, Leyden, København, Jena, Leipzig
og Rostock. Han kunde være blevet professor i
København, men blev kaldt hjem paa grund af
sin faders sygdom og død og overtog embedet
1628 efter menighedens indtrængende opfordring.
Han udgav 1650 »Tre Atskillige Ny Aandelige
Vijser«, som er »Dictet paa 3 Atskillige Personers
Naffne«.
Den første indeholder en kort sum over Jesu
Velgerninger. Den er paa 18 vers og begynder
saaledes:
Mit Hierte vær Glad oc fryd du dig
Din Frelser er kommen blidelig/
Med Lyst oc inderste Kierlighed/
Med Aandsens Lyst oc Deilighed.
Begyndelsesbogstaverne i de 18 vers danner nav
net MARIA PEDEERSDAATER. Den anden
vise er en samtale mellem en anfægtet og bedrøvet
sjæl og en sjælesørger. Den er paa 17 vers. Den
begynder:
Stor er mit Kaarss oc Plage
Udi min Vngdoms Dage
Jeg tryekis med stor Nød:
Med Sorrig oc med Vaande/
Som mig gaar fuld til Haande/
Som giør mig stor Anstød.
Den har paa samme maade et akrostikon: SARA
DETLEFFSDATER. Den tredje vise kaldes »En
trøst oc Vnderuisning imod Verdens Forfølgelse
oc store Falskhed«. Den har 11 vers, som begyn
der:

LEG MED TAL OG BOGSTAVER

Paa Herren som mig haffuer skabt/
Setter jeg Haab oc all min Act/
Hånd er min Skiold oc Verie/
Hånd lader mig finde Hielp oc Trøst
i Modgang Nød oc all min Brøst
Oc mig velsigner med ære.
Lifflig/ Lystig/
Hæder oc ære/ skal Gud være
For sin Naade/
Som mig bevisis i all Vaade.
Begyndelsesbogstaverne i disse vers siger PEDER
WANDAL og maa altsaa opfattes som en signa
tur. Da vi nu ved, at hans kone hed Sara, er det
naturligt at gætte paa, at Maria er deres datter,
og i saa fald har vi her et helt familiealbum. Un
der Torstensonkrigen 1644-45 blev præstegaarden plyndret; det kan have været aarsag til Sa
ras bekymringer. Under Svenskekrigen 1657-59
maatte de tilsidst bukke under for ny plyndring
og pest, saa de maatte flygte til Haderslev, hvor
de døde. Et par ituslaaede skrin var alt, hvad
svenskere og polakker havde levnet, og ude paa
en 0 i haven stod ruinerne af et taam, som havde
været Wandals studerekammer, bibliotek og ob
servatorium. Der er de her nævnte tre viser nok
blevet digtet.
Disse æresdigte og nytaarsgaver med akrostikon
er kun et udvalg af mange saadanne, og disse
mange er igen særprægede udvalg af en hel litte
ratur af flyveblade, som blomstrede i det 17. aarhundrede. De findes dels paa Det kgl.Bibliotek,
dels hos Karen Brahe. Da en meget stor del af
dem har karakter som salmer, hører de med til
salmehistorien. De breder sig som en underskov i
den store urskov af salmebøger mellem Hans
Thomissøn og Kingo. Denne underskov er fuld
af sære og snurrige vækster.
5. Leg med tal og bogstaver.

Den kunst at skrive en dato med fremhævede
latinske bogstaver som et kryptogram (eteostikon)
i en tekst, der ellers siger noget andet, er nok af
gammel dato, men et af de ældste danske eks
empler, vi kender, findes i den sørgetale, som
Hans Thomissøn holdt i anledning af Christian
His død og gav anledning til hans hurtige for
fremmelse, se nærmere herom VII,s.297 f. Den
findes i oversættelse hos Krag og Stephanius s.
451. Det lyder saaledes:
En Vt reX Danis LeCtVs FrIDerICe VoCarls
non annl pLVres oCto fVere tlbl
Hans Thomissøn er saa venlig at oversætte teks
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ten til dansk, men faar ikke derved aarstallet 1542
med.
Da du, o Friderich! til Konge blev udvaldt,
Din Levetid da var kun otte Aar i alt.
Af salmehistorisk interesse kan det noteres, at
Hans Thomissøn fortæller, at Christian III’s valg
sprog var 1. »Zu Gott mein Trost allein, sonst
andem kein« og 2. »Ach Gott, schaff deinen
Willen«, og at kongen paa sit dødsleje sang føl
gende salmer:
1.
2.
3.
4.
5.

Mit Fried und Freud fahr ich dahin
Mitten wir im Leben sind
Nun lasst uns den Leib begraben
Nun bitten wir den heiligen Geist
Wir glauben all an einen Gott.

Men den kunst at datere med fremhævede bog
stavers latinske talværdi blomstrede først rigtigt
op i det næste aarhundrede. I saa henseende blev
Gettorp den energiske gennembrudsmand, som
endda brugte metoden ogsaa paa danske tekster.
Her skal fremdrages en del andre eksempler.
I 1622 udkom Hans Thomissøn Steges bog
»Isaacs Giftermaal: Eller En kort Forklaring offuer det 23.Capitel vdi Skabelsens Bog: I huilcket samme Gifftermaal gantske merckelig bescriffuis. Saare gaffnlig oc nyttelig baade for dennem/
som leffue vdi Ecteskab/ oc dennem/ som met
Tiden acte sig der vdi at begiffue: Aff den H.
Scrifft besønderlig/ oc lærde Mends Bøgger sam
mendragen/ Aff
Hans Thomissøn/ Stege/ Tiener vdi Guds Ord/
til Phani-fiords Sogen/ paa Møens land.«
Men det særlige ved bogen i denne forbindelse
er forlæggerens underskrift og datering:
»Prentet i Kiøbenhaffn/ Aff Sal.Sart.
Anno Christi
En fin DyDIg HVstro/ glffVIs Den/ sig gierne
øffVer I HErrens FryCt.
Forlæggeren har altsaa dateret bogen 1622 paa
samme maade som Gettorp og just i det aar, han
havde Gettorps bog i trykken.
Fra patriarken Isak gaar vi til hans sønnesøn
Josef. Jacob Nielsen Mehrn oversatte en latinsk
skolekomedie om ham med titlen »Josephus. Det
er Josephs Historie/ aff skabelsens Bogs 37. 38. oc
effterfølgende Capitler/ Comædie Vijs paa Latine
aff Cornelio Schonæo fordum forfattet/ nu paa
Danske Rijm udsat/ oc Hæderlige oc Vellærd
Mand/ Herr Anders Lauritzøn/ Sogne-Præst/ til
Kiælby Sogn paa Møen/ Sampt hans Kiere Hu
stru/ Erlig/ Dydig oc Gudfryctig Quinde Mame
Anders-Daater/ Som et lidet Tacknemmeligheds
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tegn/ for meget bevijst gode til Nyt- Aaars gaffve
Tienstvilligen offereret
Aff Jacob Nielssøn Mærn Anno
I Wor tUD lesV glff os frID
Wil Vist forVente SaLLIgheD.
Prentet i Kiøbenhaffn/ aff Peter Haalce.
Der er ikke nogen yderligere datering, men vi
læser os til 1645, idet vi tilgiver Mehrn, at han
staver »salighed« med dobbelt L, og Wil med
dobbelt I. Han har ikke haft saa let ved at faa
det til at passe. Derimod var det tidens sprog at
skrive Wi med dobbelt W, og selv om der ikke er
noget dobbelt W i det latinske alfabet, er de dan
ske ord-og-tal-kunstnere enige om, at W betyder
10. Ehrencron-Miiller daterer bogen til 1644, og
det skal ikke forvirre os. En bog der skal bruges
til nytaarsgave 1645, maa naturligvis være trykt
1644.
Peder Matthissøn Ofvid udgav 1648 »Aandens
Glæde«, se nærmere VII,s. 112 ff. Dens fulde titel
er:
»Aandens Glæde. Det er: Nogle Ny Aandelige
Vijser/ Psalmer oc Loffsange/ om Guds den hel
lig Trefoldigheds store Naadeverck oc Gierninger/
til alle vor Saligheds Virckning at bruge/ paa de
fornemste Fester/ oc ellers Daglige/ saa vel udi
Medgang oc Lyst/ som udi Kaars/ Forfølgelse oc
Anfectning Aandelig oc Legemlig
Ved Guds Hielp oc Naade en deel componerede/ men største deelen aff Lærde Mænds Bø
ger aff Tydsken udsætte paa Danske:
Aff Peder Matthissøn Offvid/ Tiendmand udi
Indherreden i Trundhiems Lehn. Der effter følge
oc nogle Bønner Dagligen oc udi atskillig Nød at
bruge.
Prentet i Kiøbenhaffn aff Melchiore Martzan/ Aar
1648.«
Han dedicerer bogen til Frederik Vrne til Bregentved, som er befalingsmand over Trondhjems
len, og som han kalder sin gunstige herre og hus
bonde, samt hans hustru Fru Karen Aamfeldt og
deres to børn, jomfruerne Kirsten og Anne Wrne.
Vi forbigaar her hans dygtighed til at danne
akrostikon og iler frem til hans underskrift i de
dikationen:
lesVs her j
Sine kier i Decemb.
EVIger
Anno
Mit Haab fLIttlg
Ret straX paa Dig
OIESVrllg
FLVX bier æVIg.

I

j

Aff
E.E.E.E.V.V.V.V.F.F.F.F.
underdanigste Tienere
Peder Mattissøn Ofvid.
Tæller vi de talgivende bogstaver sammen, kom
mer vi til resultatet, at Offvid har dateret bogen
i4.dec. 1644, altsaa fire aar før den forelaa trykt.
Der er langt fra Trondhjem til København, og
Martzan har nok haft meget at bestille. Da bogen
er dediceret til fire personer, maa deres titulatur
naturligvis nævnes fire gange.
Morten Jensen Wiby stammer nok fra Viby ved
Aarhus, og maaske er han søn af sognepræsten
Jens Lauridsen Mariager. Han blev student fra
Aarhus 1644. Han har skrevet to salmer i 1651,
den ene er dateret ...jan, og derfor sandsynligvis
den første. Den kaldes »En Aandelig Psalme. Som
it Høybedrøffuit Menniske vdi største Angist om
sin ælendige Tilstand/ med hossføyede Trøst oc
Hussvalelse vnder Kaarsit/ haffver tilsammen
Skreffuit.
Psalm.38.v. 16. Herre/ Jeg bier effter dig/ du
Herre min Gud skalt bønhøre.
Vnder den Melodie:
Her hart ingen w-sund Skyer
Offuer Horizonten flyer/ etc.
Anno
qVo reX pIVs probVsqVe FrIDerICVs
erlt bonVs Martis Vir.
Prentet i Aarhus/den 1 i.Janv.1651.«
Derefter følger salmen, hvoraf de to første vers
anføres:
Mig du w-bestandige Lycke
Omkring støder oc nedtrycker
Ret i mine vnge Aar/
Thi naar jeg vil dine Rencker
Efftertæncke du i skencker
Nederst i Ørcken jeg staar.
/eg saae dig dog vel tilforne
Egentlig var Ædelbaarne
Nær hoss mig beprydet smuct/
Saa jeg tænckte dig at gange
Øndskelig i andre Lande:
Ney du har nu ingen Luct.
Her i de to første vers et fremhævet akrostikon,
som siger MORTEN JENSØN. Det samme er til
fældet med de to næste vers. Der er ialt 24, men
man kan ikke rigtig finde nogen mening i dem.
Den skal maaske ogsaa være skjult.
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Det næste lille flyveblad fra samme haand og
samme aar ser mere forvirret ud, men røber maa
ske mere alligevel:
»En liden Psalme. Verdens w-stadige Tilstand/
At naar alting siunis for Mennisken vdi største
floer bestandig/ Saa forsuindis det ligesom tør
lord vdi et gammelt rede til Støff.
Wdi Sangvis stillet Med den Melodie: Huad
kand oss komme til for nød Men HErren selff oss
føder etc.
Anno
qVo paX In Danla eXIstl
faXIt ChrlstVs Vt Maneat.
Prentet Aar/ 1651.«
Paa bagsiden af titelbladet staar følgende:
»Autoris Naffn.
Morten Jensøn Vibye.
Min Mig Med Mangis Medføren
Igienløsere Igiennem Israels Indvicklede Idel
Wdredde Wandene Weys Wrede Wlycke
Men Min Mit
lEsu Inderlige I
Wær Wen Wlycke
Maatte leg Nyde At Leffue Lystelig Effter
Retsindig Kierlighed Inden En Rossis
Edelhed Som Tuctig Er.
Matth.G.v.io.
skee din Villie Som i Himmelen saa oc paa lor
den.
Anno
qVo MartlnVs lanlrasCh & pla CæCILIs
VIVUnt sVb CrVCIs IVgo Llgatl.«
Det som staar paa bagsiden efter forfatterens
navn, maa tydes saaledes. De tre første linjer har
hver 5 tilsyneladende usammenhængende ord.
Men læses ordene i nummerorden fra oven og
nedefter, siger de: »Min Igenløser udredde mig
igennem vandene med Israels vejs. Manges indvik
lede vrede medføren (r?) idel ulykke.« Det er
dog en slags mening. Metoden er ganske klar ved
de følgende tre linjer med tre ord i hver. Der
staar da: »Men Jesu vær min inderlige ven midt
i ulykke.« De næste linjer maa læses som et akro
stikon. Begyndelsesbogstaverne siger MIN ALLERKIERESTE. Hvis dette hentyder til Jesus,
er det fromt derefter at sige: ske din Vilje! Men
hentyder dette akrostikon til en anden, betyder
skriftordet resignation! I den latinske datering
maa U læses som V, for at det kan give 1651.
Den følgende salme har 10 vers og begynder
saaledes:
M ed deylig Blomster Engen var
»S tafferet oc beprydet
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O c i dens Volde Aabenbar
/ ndluctis mange dyder/
R oserne med herlig Luct
D reffuis aff Jorden meget smuct
T ilvoxte vden lyde.
Z iirlig var Engens skønne Ort
E n deylig Skov der voxte
E y med naturlig Hænder giort/
N æst ved stod kiønne Roser/
L illier mand der oc saae
/ orden med Grøde offuerlaa
E n liflig Sang mand hørde.
Saaledes fortsættes der i de fire første vers. De
fremhævede bogstaver siger MORTEN J. I det
følgende kommer ENSN, men der mangler et 0.
Disse bogstaver er latinske, og de er trukket lidt
ud fra den følgende tekst i linjen. De mellem
liggende begyndelsesbogstaver er' ligeledes truk
ket lidt ud foran teksten; det er ogsaa store bog
staver, men tekstens almindelige gotiske brødskrift
(fraktur). Sætter man disse bogstaver sammen,
siger de SIDZEL SPAØRRE. Hvis dette er et
navn, ser det ud, som om 0 ikke hører hjemme
der, og det kan ved en trykfejl være blevet gotisk
i stedet for det latinske 0, som mangler i JENSN.
Tilbage bliver navnet SIDZEL SPARRE. Skulde
det være hende, der har skabt uro hos Morten
Jensen? Er det ikke Jesus, men hende, der kaldes
»Den allerkæreste«, og skulde det være hende,
som allerede i den første sang kaldes den »Ædel
baarne«, som han »egentlig har været nær hos«
engang? Tilbage bliver det indtryk, at Morten
Jensen i sin ulykkelige kærlighed har haft megen
medlidenhed med sig selv, siden han saa ofte
kredser om sit eget navn.
1659 udkom et flyveblad uden navn og trykke
sted og uden anden datering end den latinske.
Titlen lyder:
«En Klage-Psalme for Gud/
Kand brugis i denne oc andre Krjgs Tjder:
Oc siungis som/ Aff Adams Fald er plat fordærffd
All vor Natur oc Sinde ec.
Componeret oc til Nytaarsgaffve dediceret alle
Kiøbenhafns Indvaanere/ oc alle i andre Danske
Slæder ved denne Krjg fortrængde oc Nødlidende
Christne.
Anno
VIrtVtI å Veterls qVo feLLe VaCabltVr annl
CVnCtls Christe feres VIVere MeLLe noVI.
Milde JEsu gif os det/ O milde JEsu!
Amen.«
Teksten bestaar af 19 vers og begynder saale
des:
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Ah huor vor Lycke vender sig
Det maa vi nu begræde!
Thi denne sorrigfulde Krjg
Borttager all vor Glæde/
Den ædle Fred/
Viicke veed/
Huad got den med sig gører:
Før vi den vist/
Som nu/ har mist/
Oc Krjgen seer oc hører.
Salmen indeholder en gribende skildring af
krigens ulykker. Landet er besat af fjenden, som
til eget brug bortfører markernes høst. Men det
er vor egen skyld. Kristne folk strider naadeløst
mod hinanden. Salmen slutter med en hjertelig
bøn om, at krigen snart maa ophøre, og at vi ikke
bliver ganske udslettede.
Balthazar Osten i Breslaw har skrevet en bog,
som i dansk oversættelse har følgende titel:
»M. Balthazar Osten Uratisl. Prædicker til S.
Ellefve Tusinde Jomfruer for Breslav CHRISTELIGE DAGE-VÆRCK Det er/ Salig Anledning
Hvorledes et Christen Hierte Dagens Tolff Ti
mer Med den HERRE JEsu/ ret skal anfange/
vel fremdrage/ oc Saligen ende:
Med tilhørende Andæctige Bønner paa hver
Time/ effter foregaaende Anledning at sucke oc
bede. Alt til en sand Kierligheds Opveckelse
imod den HErre Jesum/ oc voris Saligheds Be
fordring.
Enfoldeligen fordansket med Lyst oc Attraa Til
iVaadens Trofaste Størcke Langvarig.
oc til Trøcken forfærdiget
ANNO
O GYD DV VeLsIgne En HVer TIL
GLæDe efter Hiertes Begler.
Kiøbenhafn/ Prentet af Christian Wering Acad.
Bogtr 1681.«
Oversætteren skjuler sig bag forbogstaverne
NTSL, og han har dateret sit værk 1674. Men
bogen har ligget nogen tid i hans skrivebords
skuffe, inden han har skrevet dedikationen til
Knud Bedde til Waskergaard (Vaskærgaard?) og
frue Elena Catharina Kaas, hvor han underskriver
sig »Naadens Trøst Staar Lenge«, dateret
ANNO
Da vi med Glæde/ bør Tacke oc Bede
Gamle oc Unge/ Sige oc Siunge
O! GVD Være: EVIg Ære"
for Fred/
oC hølleste Lof I EVIgheD!
Dateringen finder man i de sidste tre linjer af
rimet, og vi kommer til aarstallet 1175. Forfær
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dede ser vi os om efter flere talgivende bogstaver
og finder et d i »Fred«, som skulde have været et
D, altsaa 1675. Navnet er stadig NTSL, men
med andre ord.
Vi søger efter approbationen. Jens Birckerod
har ofte røbet forfatteren, naar denne havde
skjult sig, og han har ganske rigtigt approberet
bogen, men først 30.dec.1680, og han er gaaet ind
paa spøgen, idet han siger, at bogen »af en Nid
kier Trofast Siæl Loffligen er udsat paa Danske.«
I en forholdsvis kort fortale til læseren leger
oversætteren stadig med disse bogstaver, som nu
ikke længere er et beskedent navneskjul, men et
drilleri. Det lykkes ham at faa anbragt i sammen
hængen:
Naturen Tager Synden Lettelig.
Nøden Tvinger Syndere Langsommelig.
Naaden trøster Syndere Lystelig.
Nocksom Troen Sees Lifagtig.
Men han kan ogsaa finde paa at vende dem om:
Lystelig Smage Trøstens Nadvere.
Om selve bogen er der ikke meget at tilføje,
Ostens fortale er dateret 1610. Den indeholder
ingen salmer, men adskillige religiøse enstrofede
rim. Den er delt op i afsnit efter dagens tolv ti
mer, som det fremgaar af titlen.
6. Gettorp, Jens Madsen.
Blandt de mange salmedigtere, der legede med
tal og bogstaver, indtager J.M.Gettorp en frem
trædende plads, om ikke ved sin digtnings kva
litet og omfang, saa dog ved sit legehumør, naar
han fik pennen i haand. Han blev født 1580 el
ler maaske 1579 i Gjettorp i Thy, gik i skole i
Thisted, senere i Lund, blev baccalaureus 1611,
begyndte sin skolegerning som hører i Lund og
fortsatte den som rektor i Landskrona 1613-17,
hvorefter han blev sognepræst i Østre Lyngby og
Kielne i Skaane. Han døde 0.1641.
Han fortæller gerne om sig selv og nævner de
vigtigste stationer paa sin livsvej i et vers, der be
gynder saaledes:
Cimbria me genuit: Tystadia tinxit ibidem:
Lundia culta auxit: Portua plura dedit.
Lundia deinde habuit me in ludo, chara,
synergon
Gymnasiarcha fui, bella Corona, tuus
Tandem Pastorem me hæc florida Rura
tenebant...
Det er dateret 1622, da han var 43 aar gammel.
Portia betyder nok København og Corona
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Landskrona, og det er især tiden der, som har
interesse. Her som andre steder holdt man guds
tjenester hver onsdag i fastetiden og gennemgik
Lidelseshistorien. Gettorp skulde ved disse guds
tjenester lede skolebørnenes kirkesang. Han fandt
da paa at sætte Lidelseshistorien paa vers, og til
hver onsdag indøvede han med skolebørnene det
afsnit, som skulde være dagens tekst, for at de
kunde synge versene firstemmigt eller seksstemmigt efter prædiken. Af hensyn til de mindre
stemmebegavede sang man de samme vers en
stemmigt i skolen hver dag i den paagældende
uge.
Saaledes opstod et langt digt paa 207 sapphiske
strofer: »Vor Herris Jesu Christi Pijnis oc Døds
Historie/ vdi Rijm befattet/ Dem til villie/ som
haffuer lyst til/ at siunge den vd. Naar den siun
gis eniste med en Stemme/ brugis den: »Wi tacke
dig O Gud vor Fader kiere.« Det første vers lyder:
Jeg vil din Histori/ min Broder kiere/
Jesu Christ/ opregne: Du mig regære!
Naderen: din Pinje oc Død tillijge/
Vil ieg fremsige.
Det vidner ikke saa stærkt om digterisk evne, at
man faar lyst til at synge 207 vers, men børnene
har altsaa kunnet, naar det blev fordelt paa syv
uger.
Børnene har nok syntes, at det var morsomme
re, naar man pinseaften skulde føre sommer i
by. Da var de iført hvide skjorter og havde bøge
løv og blomster i hænderne. En af dem blev valgt
til Majgreve, hvad der var en stor ære baade for
ham selv og hans familie, som gerne betænkte
skolen i den anledning. For majgreven var det
imidlertid en vanskelig opgave. Til festligheden
i 1613 havde Gettorp digtet »En tilbørlig Tacksigelse for den behagelige Fred« (efter Kalmarkrigen). Denne 5 sider lange tale til »Borgerne i
denne Stad« skulde fremsiges af majgreven, og
det var altid spændende om drengen slap godt
fra det.
Ved samme lejlighed 1614 blev talen til borger
ne erstattet af et allegorisk skuespil, en samtale
mellem den landflygtige »Retfærdighed« og en
vejfarende mand. Det næste aar 1615 er »Ret
færdighed« flyttet til verdens ende, hvor han nu
bor hos de tre søstre, Gudfryctighed, Sandhed og
Kierlighed, men Retfærdigheds tjener fører »En
merckelig Klagemaal« over den vold og uret, han
har lidt i sin tjeneste. Ved festen i 1616 er skue
spillene erstattet af »En aluorlig paamindelse til
Scholebøm« om, at de med flid i deres ungdom
skal saa den udsæd, som de i deres alderdom kan
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høste med glæde. Der falder en del skænd til den
halvvoksne, ørkesløse ungdom.
1617 blev Gettorp sognepræst i Lyngby og Kiel
ne, men folk i Landskrona mindedes i de følgende
aar disse sommerfester og bad ham om afskrifter
af hans taler og skuespil. Han syntes imidlertid,
at han nu havde nok at gøre, naar han baade
skulde være præst og bonde. Han har altsaa over
taget driften af præstegaarden, og det bærer
nogle af hans digte fra den tid vidne om. I stedet
for at forsyne Per og Poul med afskrifter, beslut
tede han sig til at lade sin samling trykke. Han
havde mange andre gode ting, som fortjente at
komme frem.
Hans bog fik navn og titel efter det indledende
lange passionsdigt, men der tilføjes et »Item«,
som indeholder en lang beskrivelse af bogens ind
hold, ledsaget af gode ønsker for venner, som skal
trives ved deres hænders gerninger, og for fjender,
som skal omvende sig, saa alle kan »boe tryggelige/ soffue rolige/ vandre glade: Oc endelig kom
me glade hiem til vort Fædeme Land.« Bogen er
smukt trykt Aff Salomone Sartorio Anno M.DC.
XXIII.
Efter det lange passionsdigt følger gendigtnin
ger af Ps. 119,1-46 og Ps.91, som 1616 er stilet til
Tage Thot, som dengang var befalingsmand paa
Landskrona slot, og hans hustru Kirstine Urup.
Den første har akrostikon THAGE THOTO, den
anden KIRSTINE WRUP. De gaar paa melodien
»Min Siæl nu loffue Herren«. Maaske har de
været vedlagt hans ansøgning om præsteembede,
men ellers er der ikke andet at sige om dem.
Saa kommer minderne om sommerfesterne
1613-16 med majgrevemes taler og skuespil. I for
bindelse dermed er det mærkeligste og morsomste
endnu ikke nævnt. Skønt talen til borgerne om
freden i 1613 er dateret i selve overskriften, date
rer han den bagefter 8 gange paa latin og 1 gang
paa dansk ved at forme sætninger, hvori han
fremhæver de bogstaver, som i det romerske alfa
bet har talværdi. Tæller man disse bogstaver sam
men, faar man hver gang 1613, f. eks. saaledes:
DoMInVs noVIt paCe beare pios.
O Christe GVDs Søn/ glff FreD I Vore Dage!
Det er lidt vanskeligere paa dansk, naar navneord
skrives med store bogstaver, men man tæller jo
kun dem, der har talværdi, altsaa ikke O, G, S
og F. De daterende sætninger er her formet saa
fint, at de alle drejer sig om Freden.
I 1614 bærer han sig ad paa samme maade.
Efter samtalen mellem Retfærdighed og den vej
farende mand følger først latinsk vekselsang mel
lem to kor, og tilsidst kommer hans bogstavdate
ring, som her bestaar af 15 sentenser. To af de
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latinske følges af danske oversættelser for at gøre
det sværere:
In Chrlsto qVI DorMIt, beatVs.
SaLIg’ ere De VIsseLIg/ soM soffVer I Herren.
MIserICorDIa lehoVæ sVper nos.
Christi BarMhlertlgheD Være offVer oss!
Talsummen i hver af disse sætninger er 1614.
Skønt overskriften ogsaa i 1615 er dateret, under
skriver han med 15 sentenser, som alle har tal
summen 1615. I 1616 forøger han antallet af saa
danne sentenser til 24.
Rektor leger. Det er en meget indviklet leg, en
slags kabale, som ikke let gaar op. Det er ikke
tænkeligt, at han har kunnet forme alle disse un
derskrifter samtidig med teksten til festen. Men
de er dannet i tiden derefter. Maaske har han
lagt en kabale hver aften.
Det er ingen kunst at tage en tilfældig tekst og
understrege en række bogstaver, til man naar den
ønskede talværdi. Det er heller ingen kunst at
forme en saadan tekst, saa den er aktuel. Nej,
kunsten bestaar i, at der ikke maa være flere tal
værdi-bogstaver end dem, der skal bruges. Af
bogstaverne M, D, C, L, X, V og I maa der ikke
være flere, end der skal bruges for at danne det
ønskede tal.
Der er i Gettorps bog nogle salmeparafraser,
og der er fra 1621 »En liden Tacksigelse« paa 19
sider, hvor han først takker for en god høst og
derefter nævner alle de mennesker, som har gjort
ham godt, lige fra kongerne Frederik I, med hvem
han dog ikke kan have haft personlig forbindelse,
til Christian IV, de kongelige prinser og prinses
ser, forskellige adelsmænd, professorerne ved uni
versitetet i København, superattendenterne, bor
gere og øvrighed i Landskrona, og ender tilsidst
ved hus og hjem og ager og eng.
Der er kun grund til at fordybe sig i en mindre,
men meget personlig ting, »En Schole-Barns Bøn«
fra 1619. Den har som akrostikon HANS MAT
ZEN, det er hans eget drengenavn. Versene er
uregelmæssige, ikke lige lange. Digtet slutter saa
ledes:
For tiuffu’ Aar siden/ oc fire dertil/
Denne Bøn er giort/ ieg sige vil:
Huad ieg i den aff Herren begeere/
Har ieg bekommet/ oc end vel meere:
Den sidste begæring staar enist tilbage:
At ieg omsider kunde ende mine Dage
Med Fred oc Hiertens Rolighed:
Jeg troer Gud vel/ Hånd vnder mig det.
Saa tilføjer han et Addita postrema, Anno Christi
1619. Da har han altsaa formet sin drengebøn
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paa vers, og han slutter med sine eteostika
M.DC.XIX, ialt 26 sentenser paa latinske eller
danske vers, f. eks. følgende sammenhørende dan
ske:
Forglfftlge SLange/ hVaD VILt DV bIDe?
VI gLæDIs lo fast: naar DV skaLt sVIDe.
DV fattige DleffVeL/ leg yncker Dig VeL:
GVD glffVe! Dig henDer sLet Ingen VskleL.
Man lægger mærke til, at hver linje siger 1619.
De rimer to og to. Der staar punktum efter de
to første linjer, hvori han ønsker, at Slangen skal
komme til at svide. Men i de to sidste linjer taler
han til sin egen barndom, du fattige djævel, som
han ønsker alt godt og ingen uskel. Det har han
altsaa tænkt saa meget over, at han har formet
26 eteostika.
Det sidste digt i bogen er dateret 1622, og naar
han nu var baade præst og bonde, fik han vel ikke
tid til at skrive mere. Bogen gik i trykken. Men
saa skete der noget stort. Ove Giedde kom hjem
fra sin aarelange rejse til Ostindien, og kort efter
holdt han bryllup paa Kronborg med Dorte Urne.
Den gode præst føler, at digteren svulmer i ham,
og han udbryder:
Her frem min Bog/ her frem min Pen.
Jeg vil nu diet’ oc skriffu’ igien/
Jeg kand det icke lade!
Gud giff/ Jeg kund ret finde paa!
Gud giff/ min Sang kund’ nu fremgaa
Ret liflig offuer made!
Det store digt fik overskriften »Den lange Rejse«,
men det er egentlig ikke nogen rejsebeskrivelse.
Det har et næsten salmeagtigt præg; han maa jo
bede til Gud for de stakkels hedninger i Indien.
Han maa undre sig over den trofasthed, som de
to forlovede har haft under den lange adskillelse,
og han kan tænke sig, at bruden har maattet give
mange pengegaver til de fattige for at faa sin
fæstemand hjem igen i god behold. Den brave
digterpræst er aabenbart ikke helt frigjort fra ka
tolsk teologi. Han er i hvert fald klar over, at
denne prægtige sang burde have været med i
bogen, som nu er gaaet i trykken. Han lader der
for sangen fremkomme som et særtryk i samme
format, uden trykkested, men tilsyneladende med
de samme typer, saa den kunde indbindes sammen
med bogen. Dette er sket i et eksemplar, som fin
des paa Karen Brahes bibliotek, men ikke paa det
eksemplar, som findes paa Det Kongelige.
7. Sthens datering af »Herre Jesu Christ«.
Efter at have set saa mange eksempler paa at
skrive aarstal ved at fremhæve talgivende bogsta
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ver saavel i latinske som danske tekster, vender vi
et øjeblik tilbage til Gettorp, mesteren i den kunst
at skrive eteostika. Hans bog rummer 179 saadan
ne fra aarene 1613-22. Og selv om han ikke har
opfundet metoden, har han bidraget til, at den
kom paa mode i tiden efter 1620. Der er ikke
langt fra Landskrona, hvor Gettorp var rektor, til
Malmø, hvor Sthen tre aar tidligere havde lukket
sine øjne. Det er ikke sandsynligt, at de to har
truffet hinanden, skønt Gettorp maa være kom
met til Lund, før Sthen døde. Derimod er det
sandsynligt, at Gettorp har kendt Sthens Vandrebog i en udgave fra tiden efter 1600, da den var
blevet forsynet med et stort salmetillæg. Der er
nemlig en af Gettorps salmer, der gaar paa melo
dien »Af højheden oprunden er«. I Vandrebogen
findes ogsaa salmen »Herre Jesu Christ«, se »Du
Herre Krist«, 1,5.283 ftStudiet af Gettorp har mindet mig om en sam
tale som jeg i 1953 havde med den norske salme
historiker Blom Svendsen. »Ved De, hvornaar
»Herre Jesu Christ« er digtet?« spurgte han mig,
maaske for at prøve en yngre kollega af. »Ja, det
tror jeg netop, at jeg ved noget om«, svarede jeg,
»for sidste aar besøgte jeg Skokloster og under
søgte det ældste bevarede eksemplar af Vandre
bogen og fandt ud af, at baade salmen og bogen
maatte stamme fra 1589, og det kommer derfor
ogsaa til at staa i den nye danske salmebog, som
er under udarbejdelse.« »Ja, vi ved jo nok, at sal
men har et akrostikon HANS ANNO, men hvor
dan forklarer man det?« spurgte Blom Svendsen.
Jeg refererede Chr.Ludwigs’ hypotese om, at aars
tallet kan have staaet paa Sthens manuskript.
»Det hjælper jo ikke noget, at der staar ANNO
trykt i salmen, naar man ikke kan læse aarstallet
i den trykte tekst«, sagde Blom Svendsen og fort
satte: »Hvorledes læser man et kryptogram?« Det
staar vel i slutningen, og man læser det maaske
bagfra«, sagde jeg. »Læs saa«, sagde Blom Svend
sen og rakte mig en gammel salmebog. »Det sidste
ord er Amen, M betyder 1000, det næstsidste ord
er Salighed, vi møder først D, som betyder 500,
saa møder vi L, som betyder 50«, sagde jeg. »Ja,
saa har vi nok af de store tal«, sagde Blom
Svendsen, »men tæl saa de smaa, i og v, i resten
af verset!« Det gjorde jeg og fik til min forbløf
felse 39, som ialt gav 1589. »Ja«, sagde Blom
Svendsen til slut, »men vi kan ikke anse teorien
for fuldt bevist, før vi finder et ældre eksemplar
af Vandrebogen, hvor disse bogstaver er fremhæ
vet.«
Vi finder nok ikke et saadant eksemplar, og ef
ter at jeg har tænkt meget over sagen, er jeg
egentlig overbevist om, at det slet ikke har eksiste
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ret. Det ældste, særdeles smukke eksemplar af
Vandrebogen er just trykt af Salomon Sartorius,
og det er paa titelbladet signeret, men udateret,
som hans skik var i de første aar. Det er altsaa
den samme Sartorius, som 1622 har trykt Steges
førnævnte bog og samtidig Gettorps bog, og der
har leveret bevis for, at han forstod sig paa tidens
talkryptogrammer. Han har i Vandrebogen, som
er trykt med fraktur, fremhævet akrostikon HANS
ANNO med latinske bogstaver. Hvorfor skulde
han have udeladt de fremhævede bogstaver i det
sidste vers, hvis de havde staaet i hans forlæg?
Og hans forlæg har sandsynligvis været en udga
ve, som Sthen selv har besørget, og hvor han har
tilføjet de store salmetillæg fra 0.1600, som slut
ter med »Huldericus Lithoxius S & F«. Sartorius
fik borgerret som bogtrykker 1611, aaret efter
Sthens død, og da maa originale udgaver af
Sthens bog have været tilgængelige. Og hvis Sar
torius ikke har trykt efter en saadan, gælder den
samme argumentation for hans forlæg.
En anden side af sagen er, hvorledes et saadant
vers vilde tage sig ud i en salmebog:
O glffue det Gud/
WI effter dine Bud/
Kunde oss saa sklcke tilsammen:
At WI met dig/
EVIndellg/
I Himmerig/
Kunde leffue I SaLIgheD/ AMen.
(Denne opskrift er en
rettelse til 1,5.285)
Vilde det ikke forstyrre andagten i bønnen, som
drager slutningen af det foregaaende? Og vilde
det ikke i en salmebog paa utilbørlig maade sætte
forfatteren i relief? Der er forskel paa en side i
en salmebog og et titelblad med et eteostikon, hvor
det er naturligt baade at datere og at understrege
sin begavelse. Saadan vilde Sthens Vandrebog,
som jo er en bønnebog, aldrig have set ud. Man
kan altsaa ikke med Blom Svendsen kræve, at ori
ginalteksten skal have set saadan ud for tilfulde
at bevise rigtigheden af hans hypotese.
Kunde Sthen da regne med, at man kunde fin
de og læse aarstallet, selv om det ikke var frem
hævet med store latinske bogstaver? Ja, det kunde
han netop, for man plejede at skrive tallene med
de samme gotiske bogstaver som den øvrige tekst.
Her er nogle eksempler fra de gamle salmebøger.
»Then cix Psalm« staar der i M29. 1536 skriver
Dietz i sin liste over trykfejl i M29: »Paa thet
viij. bladt paa then anden side oc then viij linie«.
I Malmøsalmebogen 1533 er alle tal skrevet med
gotiske bogstaver, saavel sidetal som tallene i det
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alfabetiske register, og slaar man op paa en tilfæl
dig side finder man disse bibelhenvisninger i mar
ginen: Zach.ix, Roma.v, i.Cor.ii, Gene hi, Esa
xlix, Deu xviii, Esaie Iv. Heller ikke i TV 1553
finder vi romertal eller arabertal. Bogen er date
ret M.D.Liii paa titelbladet, men med gotiske bog
staver, og slaar man op f. eks. paa »Det Iv. blad«,
finder man »Den xii Psalm«.
Bogtrykkerne nummererede arkene ikke med
tal, men med alfabetets store bogstaver, og naar
man var kommet gennem hele alfabetet, satte
man et lille bogstav efter det samme store, f. eks.
Hh, og i hvert ark satte man smaa gotiske »ro
mertal« omtrent til midten af arket, f. eks. Hh
iii. Det har læsere været vant til et par aarhundreder efter Sthens tid.
Men i den flotte og moderne Th 1569 begyn
der det at blive anderledes. I det alfabetiske regi
ster bruger Th arabertal, altsaa de nuværende. I
kapiteloverskrifterne bruges romertal I, V, X osv.,
og salmerne i hvert afsnit nummereres paa sam
me maade. Overskrifterne over salmerne er ikke
konsekvente. Et sted staar »Den 45. Psalme«, og
den samme kaldes et andet sted »Den XLV. Psal
me«. En salme af Luther er dateret M.D.xlj, først
store gotiske bogstaver for 1500, derefter smaa
gotiske bogstaver for 41. Paa samme maade tal
lene M.D.lxv og M.D.lviij. Her er noget ved at
ændres. Man finder baade store og smaa tal med
gotiske bogstaver, romertal og arabertal.
Sthen selv bruger i Vandrebogen arabertal, naar
han nummererer versene i en salme og ligeledes
naar han anfører Davidspsalmer. Men siderne i
bogen er mærket paa den sædvanlige, førnævnte
bogtrykkervis, og det samme er derfor tilfældet
med det alfabetiske register. Heraf kan man ikke
slutte, at hans læsere har glemt, at v betyder 5
og i betyder 1. Maaske er de ikke helt vant til, at
w betyder 10, men er de paa jagt efter et tal reg
ner de let det ud.
Hvor længe kan man regne med, at læserne for
stod talangivelser, der var skrevet med smaa go
tiske bogstaver? Saa længe som forfatterne brug
te dem! Dette er naturligvis individuelt. Men man
har et eksempel, som viser, hvornaar en anset te
ologisk forfatter fandt det praktisk at skifte skrivemaade. Det drejer sig om magister Rasmus Svend
sen Ottense, der var sognepræst og provst i Faxe,
en initiativtager med hensyn til skolevæsnet og
altsaa en mand, der havde haanden paa tidens
puls. Han udgav 1643 en stor »Haandbog« i to
tykke bind, ikke en salme- og bønnebog af den
slags, som man plejer at kalde Haandbog, men en
udlægning af alle kirkeaarets evangelier og epist
ler med tilføjelse af lige saa mange tilhørende sal
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mer. Den har vi desværre af pladshensyn maattet
udelade. Hvad der her vedrører os, er den mær
kelige iagttagelse, at han skifter skrivemaade, naar
han henviser til bibelsteder. I første bind skriver
han henvisning til kapitel og vers med smaa bog
staver i, v, x, 1 og c, mens han i sidste bind gaar
over til at bruge arabertal. Altsaa omkring 1640
har han fundet det praktisk at skifte, men da før
ste bind ogsaa udkom 1643, har han dog fundet
det forstaaeligt at angive tal med de samme smaa
gotiske bogstaver som hele den øvrige tekst.
Just paa den tid stod den »gettorpske« kunst i
fuldt flor. Det blev almindeligt at skrive danske
eller latinske sentenser og deri fremhæve talgiven
de bogstaver, som kunde tælles sammen og derved
røbe et aarstal. Sentenserne har jo en mening i sig
selv, som den uopmærksomme læser maaske kun
de lade sig nøje med. Men man vil dog gøre ham
opmærksom paa, hvor fiffig man har været. Og
man kan godt have grund til at være vigtig, for
kunsten er faktisk svær.
Sthen har imidlertid ment, at naar han med or
det ANNO lovede et aarstal, vilde en læser med
samtidens kendskab til salmebøger og bibelsk læs
ning og en smule kendskab til kryptogrammer let
kunne finde tallet. En skjult datering af et skrift
leder man efter i slutningen, og da allerede de to
sidste ord siger 1551, er det klart, at man kun skal
tælle de smaa bogstaver i og v. Allerede ordet
»Himmerig« siger 2002.
Vi har glemt hans læseres forudsætninger, som
endnu var tilstede 50 aar efter Vandrebogens
fremkomst. Vi har troet, at en skjult datering fra
den tid maatte bestaa i fremhævede bogstaver,
der ser saa mærkelige ud som storke i en hønsegaard. Men den datering var først paa mode se
nere, selv om den længe havde været kendt.
Der er det mærkelige ved Sthens slutnings
vers, at det er skrevet i vi-form, mens salmen el
lers er holdt i jeg-form. Jeg har ikke lyst til at spe
kulere paa, om Sthen til sin datering har haft
brug for to gange »vi«, som datiden skrev med
dobbelt v og altsaa tæller 22, i stedet for to gan
ge »jeg«, som kun tæller 2.
For det store ved Sthens salme er blandt andet
det, at han efter en saa personligt præget bøn og
bekendelse tilsidst tager os alle med og former et
saa jævnt, alment, grundkristeligt og moralsk vers,
at baade den vise og den enfoldige kan sige Amen
til det.
Vi glemmer, at han siger et aarstal. For det skal
ikke forstyrre os i vor bøn. Men vi glæder os over
at finde det, hvis vi søger efter Sthens data og
studerer hans kunst, hvormed han mente at kun
ne ære Gud. Der er fromme folk i nutiden, som
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næsten finder det forargeligt, at saadanne »kun
ster« findes i en salme. De synes, at saa kan den
ikke komme fra hjertet. Sthen mente nærmest det
modsatte. Naar blot teksten ikke lider under
kunsten, som det har været tilfældet ved mange
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af de kunstfærdige dateringer, vi har betragtet i
det foregaaende. Sthens salmer lider ikke under
hans kunst. Men som han ved ordet ANNO har
lovet, har han dateret sin salme paa en maade,
som dengang var almindelig og let forstaaelig.

THOMAS KINGO
Kingos Siunge-Koor I.
Den første udgave af Thomas Kingos »Aande
lige Siunge-Koors første Part« har som første ti
telblad et kobberstik, som fra oven og nedefter er
delt i tre felter. Midt i øverste felt er tegnet et
øre, omgivet af en punkteret trekant, der symboli
serer Treenigheden. Rundt om den er en straalekrans og følgende indskrift: »dend som giorde
øret, skulde hånd ikke høre.« Tilsammen ser dette
ud som flammen og glansen fra et lys, hvorpaa
der staar: »mit barn giv mig dit hierte«. I øver
ste hjørnefelt til venstre ses en engel, der hviler
paa sin sky og med sin højre haand lægger node
bogen i skødet og med venstre haand peger ind
imod lysglansen. I højre hjørnefelt ses musiceren
de engle.
I det midterste felt, som er delt i tre, findes
den foreløbige titel:
Thomas Kingos
Aandelige
Siunge-Koors
første Part.
Over titlen billedet af en kirke, hvorunder der
staar »Glad i Guds Huus«. Paa hver sin side af
titelfeltet staar en mand med to drenge og en
kvinde med to piger. Begge de voksne siger: »Gud
mit Hierte er bered«, og de er nok ogsaa enige om
at sige, hvad der staar langs deres sider: »En Fa
der skal lære sine børne din sandhed, dine døttre
skulle opfostris ved siden.«
Det nederste felt er ligeledes delt i tre. I mid
ten sidder en harpespiller, og ved siderne bedende
mennesker. Den ene ligger paa sit sygeleje og si
ger til Gud: »min haand er om natten udrakt.«
Paa den anden side beder to i et mørkt fængsel.
Det er Paulus og Silas.
Det er her skildret saa udførligt, fordi tilsva
rende kobberstik findes ogsaa i udgaven 1677 og
1684. Begge disse er helt nye stik, men helt igen
nem med de samme motiver nytegnede og med
de samme indskrifter.
Derefter følger det egentlige titelblad:

Thomas Kingos
Aandelige
Siunge-Koors
Første Part
Indeholdende 14. Gudelige
Morgen- og Aften-Sange/ tillige
med de 7 Kong Davids Poenitendse-Psalmer sangviis forfat
tede.
Prentet i Kiøbenhavn/ hos Daniel
Eichhorn/ Aar 1674.
Og findis tilkiøbs hos Christian Gertsøn.
Samtykke til Trykken er givet af Johan Wan
dal D. »Saasom jeg med største Sindets og Aan
dens glæde haver læst disse 14. Geist-rige og deilige Morgen- og Aften-Sange, sampt de 7. Kong
Davids fortreflige Poenitentzes Psalmer, vel og
arteligen udsatte af voris berømmeligste Danske
Skialdrer, og Guds Huses frugt-bringende tiener,
Mag. Thoma Kingo: saa eragter jeg dennem og
meget værdige ved Trykken offentligen at udgivis
til de hos os værende Christnes almindelige brug,
at de der ved kunde opvækkes og opmuntres
til en ræt Christelig Andagtes gudelige øvelser;
fornæmmelig i disse sidste Verdens Tider, da
GVDs sande Frygt hos de fleeste, dissvær! alt for
meget er forkølned........«
Vi regner med, at Kingos varige berømmelse
begyndte med udgivelsen af Siunge-koret, men vi
ser her, at han allerede ved dettes fremkomst vur
deredes som »voris berømmeligste Danske Skiald
rer«.
Kingos fortale, hvoraf et afsnit er berømt og
ofte citeret, gengives her i sin helhed. Saaledes
taler man til den enevældige konge, allerunder
danigst, men finder dog ord for en berettiget stolt
hed:
Dend Stoor-mægtigste, Høybaarne Monark
og Ene-Volds Herre,
Christian dend Femte,
Konge til Danmark og Norge, De Wenders og
Goters, Hertug udi Slesviig, Holstein, Stormam
og Dytmersken, Greve udi Oldenburg og
Delmenhorst etc,
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Min Allernaadigste Herre og Konge, ynsker jeg,
med det Ny Aar, alle Himmelens Velsignelser
at være og vorde fornyede, til et langt Liv, Lyk
saligt Regimente, Seyer og Salighed ævindelig,
af GUD Fader ved vor Frelsere og eniste Saliggiørere JESUM CHRISTUM.
ALlernaadigste Herre og Konge, jeg fordrister
mig til udi dybeste Underdanighed at sette Eders
Maytz. store Naun for udi dette ringe Skrift, og
det dermed udi Eders Kongl. Hænder at overgive;
Ikke som en dyrebar Verdens Gave, der saa stoor
en Monark kand andstaa; Men som en ringe Nytaars-gave, eller en liden Gudfrygtigheds Gave,
om hvilken jeg har giort mig selv dend underda
nigste tilliid, at jeg med tilbørlig ydmyghed tør
frembære dend, baade til GUds Altere og til
Eders Kongelige Throne: I forhaabning, at dend
hverken af Gud eller Eders Kongl: Maytz. skal
vorde forsmaad. Mit Forsæt, med dette mit Aan
delige Siunge-Koors første Part, haver alleniste
været dette: At jeg, GUD til Ære, og mine MedChristne til opbyggelse, kunde give dem anled
ning udi Morgen og Aften-Sange at ihukomme de
særdelis sukke, som de ikke allene for sig self,
men ogsaa for Guds Kirkis og vor reene Evange
liske Lærdoms floor og fremgang, saavelsom for
Eders Kongl. Maysttz Arve-Husis Lyksalighed og
det gemene bestis fremtarv ere skyldige at udøse;
hvilke særdelis stykker aldelis ikke udi nogen
Bede-Psalmer bør udelukkis. Maa det behage
Eders Kongl. Maytz som tilforne i saa stoor Naa
de haver optaged nogle faa af mine forige Riimskrifter, at vende fremdelis et naadigt Øye til
dette mit ringe arbeyde, skal jeg derved opegges
at anvende ald muelig fliid, til ikke allene dend
anden Part, men og fleere af mit Siunge-Koor at
forfærdige; Saa vi og her i Danmark, saavelsom
de Tydske og andre Landsfolk (af hvilke vi hver
ken have behov at laane, eller udi Riime-kunsten
det ringeste at eftergive) kunde have Psalmer og
Sange, til Gudfrygtigheds daglige øvelser, som
ikke ere taad og udlaant af deris: Thi de danskis
Aand er dog ikke saa Fattig og forknyt, at den jo
kand stige ligesaa høyt mod Himmelen som an
dris, alligevel at dend ikke bliver ført paa Frem
mede og udlændiske Vinger. Imidlertiid vil jeg
udi allerdybeste underdanighed befale mig og mit
ringe arbeyde udi Eders Mayttz Kongelige Gunst
og Naade, og af Hiertet dagligen bede, at GUD
vil lade Eders Kongl. Mayttz Aar vare frem og
frem, og bekræfte Eders Kongl. Maytz. Arvestool og Eders Mayttz Sæd ævindeligt, til sin
Kirkis beskiærmelse, og disse Rjgers og Landis
ævigvarende Velstand og Velsignelse, Saa som
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GUDS Befalning og dend allerunderdanigste
Pligt det udkræver,
af
Eders Kongl. Mayttz
Allerunderdanigste Undersaat,
og tro Forbeder til Gud
TH. KINGO.
U-værdige Sognepræst i Slangerup
Skrevet i Slangerup paa S.
Hans Evangelistæ Dag 1673.
Evangelisten Johannes blev fejret tredie jule
dag. Kingos fortale er altsaa dateret 27. dec.
1673, og hans bog kan med rette betegnes som
en nytaarsgave. Hans prosa er klar, koncis og ind
holdsrig, og hans stavning er moderne i forhold
til samtidens.
Efter dedikationen til kongen skriver Kingo et
forord »Til dend Gunstige og rætsindige Læsere«,
som egner sig bedre til fyldigt referat end ordret
gengivelse:
Gunstige og godhjertede læser! Du maa ikke
finde det underligt og urimeligt, at jeg har digtet
disse morgen- og aftensange og Davids pønitensesalmer til nogle melodier, som ellers af mange
synges med letfærdige ord. Jeg har dermed villet
gøre de velklingende melodier mere himmelske
og dit sind mere andægtigt. Hvis du nemlig fol
en melodis skyld er villig til at høre en sang om
Sodoma, maa det jo behage dig mere at høre en
sang om Sion. Jeg ved godt, at der kan findes no
gen, som forkaster dette mit ringe arbejde, fordi
det ikke er skrevet til de kendte kirkesanges toner.
Men derved har jeg ikke følt mig bundet, især
fordi vore forfædre, som har digtet vore kirkesal
mer, heller ikke har følt sig bundet til bestemte
melodier, men frit har brugt alle slags, ogsaa ly
stige og verdslige toner.
Men vil nogen sige, at sangene ikke kan læres,
fordi melodierne er for vanskelige, da er dette
kun ord-nisser til at kyse børn med. Vi finder i
vore salmebøger de vanskeligste melodier til me
get slette sange; det er for vidtløftigt at nævne
eksempler. Der er ogsaa i vore dages salmebøger
indført nye salmer med melodier, der er meget
vanskeligere, men man har straks lært dem for
ordenes sundheds skyld.
Skulde der være noget i rime-kunsten, som stø
der den skarpsindige læsers forfinede øre, skal jeg
være villig til at gøre indrømmelser, hvis det er
rigtigt, og gøre det bedre en anden gang. En ret
sindig læser vil tolke det med et kærligt sind, men
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et vrangvilligt og særsindet menneske vil forklare
det som hans sind og skik er.
Det er mig nok, at jeg ved, at mit ringe værk
har behaget nogle af de ædleste og lærdeste ho
veder iblandt os og særligt, at vor ædle og høj
ærværdige biskop Johan Wandal meget har op
muntret mig til at lade det trykke. Derfor skal
jeg heller ikke tage haanden fra ploven, men vil
vedblive at bringe mine rim-skrifter for lyset, om
Gud lader mig leve.
Imidlertid, gunstige læser, vil jeg ønske dig et
glædeligt og lyksaligt nytaar og bede troligt for
dig og for mit ringe arbejde, at Gud vil velsigne
Dig og Det, og jeg forbliver Din
ærbødigste og velvilligste
tjener i Herren altid
Th. Kingo.
Allerede før Siunge-Koorets første part udkom
havde Kingo gennem Griffenfeld, som han langt
ude var i slægt med, søgt om kongeligt privile
gium for bogen. Det fik han 21. okt. 1673. Konge
brevet er optrykt efter de to fortaler. Han (og
hans arvinger) fik eneret paa trykningen i 20 aar.
Man skulde tro, at Kingos morgen- og aften
salmer vilde være lækkerbidskener for de mange
boghandlere, som udgav salmebøger og haandbøger netop i disse aar, og at Kingos salmer i stort
tal vilde strømme ind i disse bøger. Men det skete
ikke. Boghandlerne tog sig i agt. Straffen for
overtrædelse af Kingos privilegium vilde første
gang være konfiskation af oplaget og en bøde paa
4 rigsdaler til hospitalet, anden gang det dobbelte
og tredje gang noget meget værre.
Efter kongebrevet findes endnu et æresdigt til
Kingo af »dend som udi hans Aandelige Sanges
Liflighed dagligen
Haver Sin Lyst.«
De fremhævede bogstaver betegner forfatteren,
formodentlig kgl. konfessionarius Hans Sørensen
Leth.
Saa kommer det vigtigste af det hele: selve
sangene. Se herom VI,s.388 f., hvor der er en
samlet fortegnelse. Og se i registret over salmerne
i slutningen af bd.V, hvor der henvises til origi
nalteksterne til de salmer, der er optaget i D,
KH og N.
Kingos Siunge-Koor II.
Ligesom første part af Kingos Siunge-Koor er
ogsaa anden part forsynet med et titelkobber, og
kunstneren har i dette tilfælde været dybt fortro
lig med den aandelige spænding i bogen, idet bil
ledet strækker sig fra Himlen til Helvede.
Øverst er Treenigheden symboliseret ved en

trekant, hvori der er antydet tre ens ansigter. Paa
trekantens sider staar »Hellig«, »Hellig«, og hele
trekanten er flankeret af to engle, som holder et
baand op, hvorpaa der staar: »Hellig est du Herre
Zebaoth«. Under baandet er der en række englehoveder, der dog er blevet tegnet som flyvende
hjerter.
Under Himlen er aftegnet de jordiske forhold:
i midten et stort kors, og ovenpaa korsarmene ri
der den unge Jesus, som holder den venstre haand
indbydende ned over menneskene, mens han i den
højre holder et lille hjerte med vinger, der nok
skal betyde, at det synger. Til korsarmene under
Jesu fødder er fæstet et klæde, hvorpaa bogens
titel er skrevet: »Thomas Kingos Aandelige Siun
ge-Koors Anden Part.« Korset med den tronende
Jesus og det nedhængende titelklæde er flankeret
af to mennesker. Den ene staar foran et krucifiks
og holder en skaal op som for at fange en draabe
af Jesu blod. Den anden har kun tørre kviste at
tilbyde. Som baggrund har de begge en mængde
mennesker, hvis hoveder fortoner sig i det fjerne.
Det er den syngende menighed.
Under menneskenes fødder begynder Helvede.
Paa den ene side styrter en sig hovedkulds i Djæ
velens gab, og der raabes: »Væ, Væ, Væ«. Paa
den anden side og paa den yderste rand af jor
dens gulv ligger en skikkelse med tørre kviste ved
sit hjerte og med den højre haand bønfaldende
rakt op mod Jesus. Underneden ordner et par
djævle med spyd de sorte hjerter i ilden.
Paa bagsiden af kobberstikket findes biskop
Baggers latinske approbatio, som er dateret 6.
sept. 1681. Derefter følger næste blad med smuds
titlen »Aandelige Siunge-koors Anden Part« og
endelig paa næste blad den egentlige titel:

Thomas Kingos
Aandelige
Siunge-koors
Anden Part.
eller
Siælens Opvækkelse
til
Allehaande Andagter
i
Allehaande Tilfælde.
Alting til Guds Ære.
Kiøbenhavn/ Aar 1681.
Til kiøbs hos Kongel. Mayst. Boghandler
Daniel Paulli boendis ved vor Frue Skole.
Denne titel er trykt paa en meget indviklet
maade med sort og rødt: Navnet med sorte begyn-
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delsesbogstaver og ellers med rødt, Aandelige med
sort, Siungekoors med rødt, men med sort begyn
delsesbogstav, som er trykt ovenpaa et ottekantet
billede af en konge med krone og scepter. Saa
ledes videre skiftende med sort og rødt.
Man finder forklaringen paa dette i bogens
slutning, hvor forlæggeren Daniel Paulli advarer
mod eftertryk og erklærer, at kun de eksemplarer
er ægte og lovlige, som er trykt med rødt og sort,
bærer hans navn og indledes med det ovenfor be
skrevne kobberstik.
Umiddelbart efter titelbladet følger dedikatio
nen til dronningen:
Dend
Stoormægtigste Høybaarne
Dronning
CHARLOTTA
AMELIA
Dronning til Danmark og Norge, de Wenders og
Gothers, Hertuginde i Schlesvig, Holstein, Stormarn og Dytmarsken, Fød-Landgrevinde til Hessen, Fyrstinde til Hirtzfeld; Grevinde til Olden
burg og Delmenhorst, Kazzenellebogen, Diez,
Ziegenhain, Niddag og Skauenborg.
Ynsker jeg Naade og Fred, med langvarigt Liv og
Lyksalighed til ald Kongelige Velstand paa
Jorden, og ævige Ære og Salighed udi Him
melen!

IQI

Tienere, som dagelig ynsker vort Jerusalem til
Lykke, fordi at Eders Majest. sætter sit Hierte
til dends Muur, til at forbedre dends Pallatzer.
Udi denne Lyst, som Eders Majest. haver til at
elske vort Sprog, seer jeg at Eders Majest. paa
en sær Heroisk og Heltemaade, giør mange af
dennem skamrøde, der haver (maa skee i tredive
Aar) ædt Fædemelandets Brød i Hans Majest.
Tieniste, og har dog ikke vildet lære tredive Dan
ske Ord. Enten det nu er vort gode gamle Danske
Sprogs Skæbne, at det skal agtis haant om af
dem, som vi agter høyt om; eller og de indbilder
sig (fordi de vil ikke forstaa det) at det er et
Vadmels Sprog, og derfor gid ej taget det paa
deris Silke-Tunger, det lader jeg staa ved sit
Værd denne gang. Og som jeg, for min Ringhed
og det Pund mig er betroed, tragter efter at legge
tilbørlig Værd paa vort kiære og ældgamle Mo
ders Sprog, sær udi aandelige Sange, og sær udi
andre Maader, som Tjden, nest GUds Hielp, skal
udviise, saa haver jeg taget mig dend allerunder
danigste Tilliid, at jeg denne mit Aandelige Siun
ge-Koors anden Part Landsens Moder, Eders
Majest. min Allernaadigste Dronning ville tilskri
ve, til et udødeligt Minde for Efterkommerne
hvor berømmelig og Dane-kiær en Dronning
Eders Majst. er, og til et allerunderdanigste Tegn,
at jeg udi alt det jeg formaar, og udi Hiertens
ydmygste Bønner er og bliver

Allernaadigste Dronning
Iblant andre mange Kongelige og kiendelige Naader, med hvilke Himlene, til allis Fomøyelse og
Forundring, saa overflødigen haver beriiget og
kronet Eders Majest. med, er ikke denne den rin
geste, at Eders Majest. med en fri og fuld Kiærlighed ey allene elsker vort Lands Folk, mens
ogsaa vort Sprog. Disse loulige Kongerigers tro
lydige Undersaatter bære det dagelig, med aller
underdanigste og Hierte-meent Berømmelse, paa
deris Tunger og Tale, at Eders Majest. haver
naadigst ladet sig behage at sætte saa naadigt et
Merke paa sit Kongelige Gemyttis Tilbøyelighed
til os, at vænne sig til at tale med vort Land, før
end Eders Majest. tog Kronen i vort Land. Saa
haver vi samptlig lært at kiende Eders Majest.
Hierte af Eders Tunge, førend vi hafde dend
Lyksalighed at kiende Eders Majest. af Ansigt el
ler Øyne. Og efter at det haver behaget GUd at
velsigne os med saa dannis og dyd-fuldkommen
en Dronning, haver Eders Majest. ey allene, som
en anden Esther, talt Got til allis Tarv og for hver
Mands Huus, mens ogsaa ladet see, at Eders
Majest. ofte udi vore Danske Meenigheder lader
sig af Ordets Prædiken fomøye og forlyste, hvor
over alle hierteligen glædis, og besynderlig GUds

Eders Majest.
Allerunderdanigste Tienere
og hiertelige Forbedere
hos GUD
Thomas Kingo.
Odense Bispegaard
den 1. Septembris
An. 1681.
Kongens privilegium.
Ogsaa forud for udgivelsen af Siunge-koorets
Anden Part ansøgte Kingo om kongens beskyttel
se for hans eneret til at lade bogen trykke. Han
fik igen privilegium for 20 aar fra 20. aug. 1681
at regne. Det gjaldt Kingo og hans arvinger eller
»hvo deris Samtøcke eller Tilladelse dertil hafver«. Og i dette tilfælde havde Kingo truffet af
tale med Daniel Paulli om udgivelsen. Men straf
fen for ulovlige eftertryk eller for besiddelse af
saadanne var meget strengere," end det havde væ
ret tilfældet med første part. Overtræderen skulde
bøde 500 rigsdaler for hvert eksemplar. Deraf
skulde angiveren have en tredjedel, og de to tred
jedele skulde tilfalde de fattige i Odense hospital.
Og desuden skulde overtræderen være underkastet
offentlig tiltale.
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»In Chorum Sacrum Thomæ Kingo« er fælles
titlen paa den følgende samling æresdigte til Kin
go i anledning af Siunge-kooret. Samlingen be
gynder elegant paa latin med en lovprisning af
Kingo, formet af digteren og historiografen Vitus
Bering. Derefter følger et temmelig tørt digt af
Johan Brunsmand, fordi Kingo lærte os at gøre
søde rim. Henrik Harder gør det kortere og bedre
paa latin. Jens Pedersen i Dalum er baade vidt
løftig og hjertelig og siger bl. a.:
Som Engle-fryde-koor i Himmel-sale klinger,
For KINGOS Siunge-koor i Jordedale springer
Saa Hiertet op og need. Hvem ey beveges
her,
Et Hierte, troer jeg, af Steen hånd i sig bær.
Tilsidst kommer en spøgefuld hilsen fra en tid
ligere studenterkammerat og nabopræst i Kregme,
Isach Enochsen, som snakker baade latin og
græsk.
»Register ofver disse aandelige Sange oc HierteSukke efter Ordenen.«
Med hensyn til dette register henvises til VI,s.
389 ff. Derefter følger et nyt titelblad og selve
bogens tekst 5.1-172.
»Register over Sangene, og Hierte-sukke effter
Bogstavemis Begyndelse.«
Nyt titelblad:
Melodierne
paa
Thomæ Kingos
Aandelige
Siunge-koors
Anden Partis
Sange.
Bekostet af Kongl. Majestæts
Boghandler/ Daniel Paulli.
Aar 1681.
Dette tillæg' rummer 8 melodier. Det er kun et
mindretal af bogens sange. Men til de øvrige og
til nogle af de 8 er der over teksten anført kendte
kirkemelodier. løvrigt maa det bemærkes, at der
forud for teksterne i bogen findes en
Erindring til de Music-elskende,
formentlig skrevet af Daniel Paulli:
»Eftersom det ikke kunde skee, at ved denne
første Tryck Noderne eller de ny Melodier ved
hver Psalme paa sin tilbørlig Sted kunde blifve
indlemmede, da ere Noderne for sig alleene pren
tede, som enhver, efter sin egen Behag, enten for
eller bag udi Bogen eller ogsaa for sig self kand
lade indbinde. Saa fremt GUd gifver Helbred,
saa lofvis hermed, at ikke alleene denne, mens

og den første Part, naar de i fremtjden skal igien
oplegges, da saaledis skal trykkes, at Noderne for
hver Psalme skal være at finde. Imidlertjd Gud
befalet.«
Man kan forstaa, at der er truffet aftale om, at
Daniel Paulli skal være Kingos forlægger.
Vinterparten.
Kongens befaling 1683.
Den 27. marts 1683 skrev Christian den Femte
til »Os Elskelig Velædle og Velværdig doet. Tho
mas Kingo, Superintendent over Fyens Stift« saa
ledes:
»Vor Naade tilforn. Viide maa Du, at efftersom Vi allemaadigst komme udi erfaring, hvor
ledes udi Psalmebøgerne j Vore Kircker findes
ey allene stor mangeil for Sange ofver Søndagenis
Evangelier og Epistler, men ogsaa stor Urigtighed
udi adskillige Sange, som derudi ere indførte, en
deel formedelst u-lærde Bogførere, der allehaande
udøgtige og ubeqvemme Sange sammensancker
og under adskillige Psalmebøgers Forme og Tite
ler af egen myndighed udi mengde lader trykke
og bortselge, endeel og fordi at saadanne Psalmebøger ey af Theologis ere giennemseet og ret
tede: da er Voris allernaadigste Villie og Befal
ning, at Du, det snariste muligt er, est betenckt
paa en ret Psalmebog af de gamle sædvanlige og
beste Kirkesange og Psalmer at sammenskrive og
indrette, saa og dend med endeell af dine egne
forbedre, paa det Vi en gang kunde have Vall udi
Vore Kircker paa gode og gudelige Psalmer til
Guds Æres og hans meenigheds opbyggelse. Dog
schall Du herudi flittigen tage udi Agt,
1) At de Psalmer, som till dend sædvanlige
Søndags Messe for Prædicken henhører, blive uforandrede, uden hvor det ved et ord, her og der,
endelig kunde giøris fornøden, og for aldt at see
till, at de Sange, som Lutherus self paa Tydsch
hafver sammenskrevet, deris meening ingenlunde
fragaaes. 2). At Begyndelsen paa Psalmebogen
skeer af Kircke Aarets Begyndelse, nemlig dend
første Søndag j Advent, og saa fremdelis indtill
Aarets ende, og det saaledis, at hver Søndag faaer
sine Sange ordentlig sammenføyede, baade af de
gamle og de, som du self over Epistler og Evangelia sammenskriver till at siunge loco Haleluja,
j Prædicke stolen eller pro exitu, hvilke skulle
være uden Vidtløftighed og effter de beste og
sædvanligste Kircke melodier, paa det de dess
snarere af dend gemeene Mand kan fattis og læ
ris. Og paa det Du saadan møye og fliid ey forgievis skall anvende, da have Vi allemaadigst be
vilget og tilladt, saasom Vi og hermed bevilger
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og tillader, at Du og dine Arfvinger allene, eller
hvo som din eller dine Arfvingers bevilling og
samtykke der till haver, maa udi femten nest føl
gende Aar, fra dette Voris Brevs dato at regne,
samme Psalmebog lade trykke og oplegge udi
Vort privilegerede Trykkeri udi Ottense eller hvor
Du eller de udi begge vore Riger Danmarck og
Norge behager, udi hvad Form beqvemmeligst
eragtis; dog at dend først bliver effter Voris aller
naadigste udgangne Forordning af dato 6 Maji
Anno 1667 igiennemseet og Samtykt, saa og ellers
med største fliid og correct Trygt, dessligeste for
en billig og lidelig [Priis] soldt og afhændt. Og
naar forne Psalmebog saaledis, som forskrevet
staar, ved Trykken er forferdiget, der vil Vi med
Vor sær Kongel. Befalning till alle Superinten
denterne udi begge Vore Riger det saaledis an
ordne, at ingen anden Psalmebog effter den dag
udi Kirckeme schall brugis, men at hver Kircke
og skole udi begge Vore Riger skall tilkiøbe sig et
exemplar. Wi ville og hermed ydermeere alvorligen hafve forbudet, at ingen, i hvo det vere
kand, sig maa tilfordriste denne Psalmebog at
lade efftertrykke, eller udi Vore Riger anden
steds fra trykt at lade indføre, under Voris Gene
ral Fiscals tiltale og med et tusind Rixdalers
straff for hver Exemplar de medbetræffis, som
Helten til Angifveren og Helten till Ottense Ho
spital schall være forfalden, saa og at ingen Bog
førere eller nogen anden udi Vore Riger og des
underliggende Lande og Provincier samme Psal
mebog uden din eller dine Arfvingers tilstaaelse
maa forhandle og bortselge under forbemelte
straf og tiltale. Dermed skeer Vor Vilje Befalendis Dig Gud. Skrevet paa Vort Slott Kiøbenhavn
den 27 Martii A° 1683.
Under Vort Cammer Zignet.
Christian.«
Kingo havde en stor embedsgerning. Til Fyns
stift hørte dengang ogsaa Lolland-Falster paa den
ene side og Als paa den anden. Det krævede lan
ge rejser, ogsaa besværlige sørejser. Men saa godt
som bispegerningen tillod, arbejdede han paa
den nye salmebog og fulgte gerne kongens for
skrifter, som han maaske selv havde haft nogen
indflydelse paa.
Han ordnede salmerne efter kirkeaaret. Det
var nu ikke hans eller kongens opfindelse. Mokke
havde i sin haandbog 1636 og siden i sin fuldkom
ne salmebog 1640 ordnet salmerne saaledes, og
det var siden slaaet igennem i de fleste boghand
lersalmebøger. Til 1. sønd. i Adv. henførte Kingo
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de faste salmer i den gamle gudstjeneste og sal
merne til de kirkelige handlinger. Efter kongens
ordre digtede han epistelsalmer og prædikestolsalmer og de frie salmer over evangelierne, som
kunde bruges ved gudstjenestens slutning. Maaske
havde det ikke været kongens hensigt, at han
skulde skrive nye salmer til alle epistler og evan
gelier, men det gjorde han nu, og han benyttede
til dem de kendte kirkesalmemelodier. Han ret
tede meget sparsomt paa de gamle salmer, og
med hensyn til Luthers salmer, hvor daarlige
oversættelser gjorde ændringer nødvendige, pas
sede han paa, at han ikke fjernede sig fra Luthers
mening. Saa vidt saa godt.
Men en ny digtekunst var slaaet igennem, og
til at bruge den var Kingo selv den ypperste.
Derfor havde han faaet denne opgave. De nye sal
mer lod han trykke i versform, saa man bedre
kunde faa øje paa metret og rimet. Til sine egne
salmer brugte han endda lidt større typer end til
de andre nye. De gamle salmer blev trykt i den
sædvanlige prosaform. Kingo vidste godt, at der
stadig stod en strid om den nye poesi, men kon
servatismen blev vel engang overvundet.
Han tog tilbørligt hensyn til censuren. Denne
skulde foretages af professorerne i det teologiske
fakultet, og dekanen i denne forsamling var Sjæl
lands biskop Hans Bagger. Saa vidt vi kan skøn
ne, opfordrede Bagger ham til en grundigere om
digtning af 24 af de gamle salmer, men Bagger
fortrød det senere, hvorefter Kingo vendte tilbage
til den gamle form. Dermed havde Kingo egent
lig gjort alt, hvad han skulde, og med hensyn til
sine egne salmer maaske mere, end han skulde.
Han havde faaet et privilegium paa 15 aar,
hvorved der maaske var tænkt paa 5 aar til at
gøre arbejdet og 10 aars salg af bogen til at dæk
ke omkostningerne ved trykningen og en rimelig
løn til hoveddigteren og redaktøren. Men da der
var gaaet 6 aar og kun halvdelen af salmebogen
var færdig, kunde Kingo indse, at der ikke vilde
blive dækning for baade omkostninger og hono
rar, og det maa have været grunden til, at han
foreløbigt kun gjorde halvdelen af salmebogen
færdig, skønt den skulde indføres til førstkom
mende advent. Naar denne halvdel var fundet
god, maatte privilegiet vel ændres saaledes, at
resten af salmebogen kunde klares.
Forordet til Vinterparten af salmebogen, tiden
fra advent til første søndag efter paaske, skrev
Kingo paa kongens fødselsdag den 15. april 1689.
Bogens titel ses s. 195.
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Dedikationen til kongen begyndte naturligvis saa
ledes:
Allerunderdanigste
Tilskrift
til den
Stoormægtigste/ Højbaarne Monark og Eenevolds-Herre/
Kong Christian
Den Femte/
Konge til Danmark/ og Nor
ge/ de Venders [etc.]
Indholdet gengives i et fyldigt referat:
Allernaadigste Herre og Konge
Fra Deres Majestæts første regeringstid har vi
alle været lykkelige over at være velsignet med
en saa ejegod, behjertet og aarvaagen regent, som
har befæstet sin trone paa Gudsfrygt og Retfær
dighed, to piller uden hvilke intet rige kan bestaa.
Deres Majestæt har som enevoldsherre og selv
myndig lovfører givet os baade den Danske og
Norske Lov og med hensyn til de ting, der hører
under den sande Gudsfrygt draget omsorg for
nyt oplag af den danske Bibel, givet os orden i
kirkestyrelsen gennem et nyt Ritual og en ny Al
terbog og endelig ved en sær naadig befaling la
det mig ved det pund, som er mig betroet, frem
stille en ny salmebog, hvoraf den første del, Vin
terparten, nu i allerdybeste underdanighed over
leveres i Deres Majestæts hænder.
Idet Deres Majestæt foruden saa megen anden
omsorg ogsaa har gjort sig tanker om denne sal
mebog, ser jeg, at Deres Majestæt har meget til
fælles med de bedste og mest gudfrygtige regen
ter. David tog ikke alene sit kongelige Scepter i
haanden, men ogsaa sin Harpe og skrev salmer og
sang dem og lovede, at han til sin dødsdag vilde
prise Gud. Josafat angreb Moabs og Ammons
børn, ikke saa meget med sit sværd som ved sin
og folkets lovsang, og det behagede Gud, ikke at
give sværdet, men den lovsyngende tunge sejren.
Den store kejser Konstantin regnede det efter sin
omvendelse for en ære at være forsanger i den
kristne menighed. Det er en af de klareste dia
manter i kejserlige og kongelige kroner, at de i
gudsdyrkelse er formænd for deres undersaatter,
hvorved de drager folket efter sig.
Den allerkristeligste, nu højsalige konge Chri
stian III, Deres Majestæts oldefader, som ved
Luthers tjeneste gav folket trøst og glæde gennem
den rene evangeliske lærdom, beskikkede en guds
tjeneste og en altertjeneste med kirkesalmer, som
vore landsmænd kunde forstaa. Mange lærde
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mænd hos os fik lyst til at forbedre denne frydetj eneste, snart ved at oversætte Luthers salmer,
snart ved med Guds Aand selv at digte salmer,
hvorved de har fortjent et berømmeligt efter
mæle.
Men da den poetiske kunst i de tider ikke var
saa øvet som nu, lod de gode salige mænd deres
rim løbe paa egen haand og tænkte mere paa
meningen end paa visse maal og letløbende sam
ling i verset og rimslutningen. Det var nu disse
dages manér og klingede meget vel, og det bør
være langt fra os at tale andet end godt om det,
som var saa velment. Ingen af os er heller saa
fuldkommen, at andre ikke kan overgaa ham.
Gud giver ikke et folk og endnu mindre en enkelt
mand paa en bestemt tid at kunne begribe alt,
men den ene dag skal kundgøre den anden vis
dom. Den beklagelige skæbne har de tidligere
danske salmebøger haft, at der var mangler baade
ved oversættelsen og ved udgivelsen, og forraadet
af salmer var ikke saa stort, at hver højtid og
hver søndag var dækket i nutid og fremtid.
Slutningen bør anføres ordret:
»Til saadan Mangel at [af] hielpe, haver Eders
Kongl. Mayest. effter Eders Høysal. Forfædres og
andre Gudfrygtige Kongers Exempel, draget en
høychristelig og berømmelig Omsorg, hvorfore
Herren selv være Eders Mayest. store Løn, og
stadfæste Eders Mayest. Kongelige Stool ævinde
lig, hånd lægge mangfoldige Aar til Eders Mayest.
Levnet med Ære, Seyer og ald Lyksalighed, og
lade Eders Mayest. fremdeles blive Guds Kirkes
Foster Fader, til at hanthæve og befodre dend
reene Guds Dyrkelse iblant os, og endelig, efter
at Eders Mayest. er mæt af Dage og Ære og ha
ver sat Eders Haand paa alle Eders Mayest. Fjen
ders Baghals, omkrone Eders Mayest. med Ærens
uforvissnelige Krone ævindelig, hvilket er dend
dagelige Hiertens Ynske af
Eders Kongl. Mayests.
Allerunderdanigste troe Tienere
og u-afladelige Forbedere hos
Gud
Th. Kingo.
Skrevet paa Eders Mayest.
Fødsels-Dag dend 15.
Aprilis. 1689.
Vinterparten blev autoriseret 25. jan. 1690, alt
saa først ni maaneder efter at Kingo havde skre
vet fortalen til kongen. Hvad var aarsagen til den
lange tøven? Maaske, at biskop Bagger havde for
trudt, at han tidligere havde opfordret Kingo til
at omdigte flere af de gamle salmer. Nu maatte
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Kingo i hast trække de omdigtede salmer ud af
bogen og trykke mange nye ark, hvori de gamle
tekster var optaget.
Der findes kun et eksemplar af Vinterparten
med den titel, som her foran er anført, udgave A.
Men der findes op mod en snes andre eksempla
rer, hvori titlen er formet lidt mere beskedent;
udgave B:
En Ny Kirke-Psalme-Bog/
Effter Kongl. Mayst. Allernaadigste Befaling
Og Kirke-Ritual indrettet, og sammendraget aff
SI. D. Morten Luthers, og andre Gudfrygtige
Lærde Mænds Sange og gamle Kirke-Psalmer,
saa og med en stoor deel til Høytideme, Sønda
gene og Fasten igiennem Forbedret
aff Thomas Kingo/
D. Biskop udi Fyen.
Hvis det forholder sig saaledes, vil det være
logisk at antage, at det var udgave B, som blev
autoriseret. Man har imidlertid ment, at det var
udgave A, mens udgave B kunde stamme fra den
tid efter 22. febr., da autorisationen blev tilbage
kaldt, og de omtrykte ark med de gamle salmer
kunde være et sidste forsøg fra Kingos side paa
dog at faa bogen anerkendt.
Den store katastrofe er nærmere omtalt i bd. VI,
s.394, hvortil der henvises. Efter Erik Norman
Svendsens undersøgelser, som der er omtalt, synes
det at staa fast, at Vinterparten ikke blev kasse
ret paa grund af sine fejl, og af dem kunde man
bagefter finde en mængde, men den blev kasseret,
fordi kancellisekretæren Bolle Luxdorph havde
skjult noget for kongen (»bringe mig Donter
for«), formentlig angaaende længden af Kingos
privilegium. Da Luxdorphs fjender fik færten af
det, benyttede de lejligheden til at fælde ham og
maaske til at antyde, at Kingo var medskyldig.
Maaske følte kongen siden, at sagen ikke var
saa slem; Luxdorph fik igen adgang til hoffet,
men fik ikke sin stilling tilbage. Kingo blev ud
nævnt til justitsraad. Men Vinterparten kunde
ikke reddes. Det kunde ikke gaa an at sige, at
kongen havde følt sig bedraget af sin sekretær.
Det kunde heller ikke siges, at bogen var faldet
paa grund af hofintriger. Og da bogen blev til
bagekaldt uden nogen forklaring, maatte man
lade folk tro, at bogen var faldet, fordi man var
blevet klar over dens fejl i sidste øjeblik, og disse
fejl begyndte man derfor flittigt at opsøge.
Men den havde sine fejl. Kunde man f. eks.
tænke sig at synge hans prædikestolsalmer med
samme melodi aaret rundt og aar efter aar? Det
var godt, at det gik, som det gik, selv om det var
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tungt for Kingo, og han blev slemt ramt ogsaa
paa pengepungen.
Tilsidst skal anføres de to kongebreve, hvoraf
det første betegner hans livs højdepunkt, mens
det andet kunde lære ham, at der ikke er langt
fra Capitol til den tarpejiske klippe.
Wi Christian den Femte [etc.] Giøre alle vit
terligt, At, eftersom Os Elskelig Ædle oc Velær
værdige Doet. Thomas Kingo, Superintendent
ofver Fyens Stift, hafver, efter Voris Allernaadig
ste Befaling, til Voris store Fornøyelse, allerede
forfærdiget dend Første Part af en Psalme-Bog,
som Vi allemaadigst ville, at skal brugis i Kirckerne udi Vore Riger, Da hafve Vi, udi Allernaa
digste henseende til det store Arbeyde, som hånd
dermed hafver haft, oc endnu maa hafve med
dend Anden Part at forfærdige, saa oc til den
Bekostning oc Forlæg, som hånd, paa dend at
lade trøeke, forud maa giøre, Allemaadigst for
undt oc gifvet saa oc hermed forunder oc gifver
hannem derpaa efterskrefne Privilegier oc Fri
heder, Nemlig:
1. Ville Vi hermed Allemaadigst hafve anordnet
oc befalet, at hver Sogne-Kircke her i vort Rige
Danmarck sig et Exemplar af bemelte PsalmeBog skal tilkiøbe, oc det til dend 11 Junii førstkommendis betale, Nemlig: For hver Part Sex
Marck Danske, naar det indbundet lefveris. Men
u-indbundet Fem Marck. (Kingo havde ansøgt
om en noget højere pris).
2. Skal denne Psalme-Bog til Første Advents Søn
dag i nærværende Aar 1690 i Kirckeme, til at
siunge efter, indføris, Og de andre Kirke-Psalmebøger dermed ophæfvis.
3. Oc paa det ald Undersleb derved dis bedre
kunde forekommis, saa maa ingen, uden hånd self
eller hans Arfvinger, eller oc hvem, som hånd
dette Voris Allernaadigste Privilegium vil ofverdrage, i Tyve nestfølgende Aar, fra dets dato at
regne, samme Psalme-Bog, i hvadsomheldst For
mat det være kand, enten samlet eller adskilt,
lade eftertryeke, eller eftertryekt i Vore Riger
indføre, under Et Tusind Rixdalers Straf for
hvert Exemplar nogen kand med betreffis, hvor
af halfdeelen til Angifveren, oc dend anden halfve Part til Qvæsthuset her i Voris Kongelig Residentz-Stad Kiøbenhafn skal være forfalden.
4. Maa ingen Bogfører fornefnte Psalme Bog selge,
men de alleene, som hånd udi hver Kiøbstæd
dertil self beskicker, som dend, ved rigtig Numer
paategnet, til des bedre Rigtighed, skal til de
Kiøbende fra sig lefvere, oc hvilcke Exemplaria,
som ey med hans Kaaberstycke oc tryekte Kaaber-
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Titel, tillige med rigtig Numer, findis betegnede,
skal holdis oc agtis for falske Exemplarier.
5. (Referat: Hvis der findes mistanke om, at der
noget sted findes ulovlige eksemplarer af salme
bogen til salg, skal rettens betjente være Kingos
fuldmægtige til hjælp ved ransagning i husene,
saa overtræderen kan blive straffet.
Alle gejstlige og verdslige myndigheder, som faar
dette privilegium tilsendt, skal lade det offentlig
oplæse og forkynde)
Gifvet paa Vort Slot Kiøbenhafn dend 25 Januarii Anno 1690.
Under Vor Kongelig Haand oc Zignet
Christian.
Til Stiftsbefalingsmændene i Danmark, 22. febr.
1690:
Voris allernaadigste Villie og befaling er, at du
Voris allemaadigst Udgangne trøgte forordning
dat. dend 25. lanvarij sidst forleden, Angaaende
En nye Kirke Psalmebog, som Vj til at forkyndis
under voris Cancellj Seigl haver ladet udskicke,
strax lader jndfordre fra Ambtmendene og Magi
straten i Kiøbstedeme uden forskiel, i din allernaadigst anbetroede District og tillige med det
exemplar som du self der af haver bekommet, j
Voris Danske Cancellj jndsender.
Uden et eneste forklarende ord gik Vinterparten altsaa ud af sagaen. Blot en befaling om til
bagekaldelse af kongebrevet og de udsendte eks
emplarer af bogen.
Man kan undre sig over de strenge straffe for
eftertryk, som indeholdes i Kingos privilegier for
de to parter af Siunge-kooret og siden for Vinter
parten. I det sidste tilfælde var der endda paabud
til rettens haandhævere om at bistaa ved ransag
ning hos boghandlere, som mistænktes for at have
ulovlige eksemplarer. Kingo havde selv bedt om
dette i sin ansøgning om privilegiet.
Men Kingos bøger udkom i en tid, hvor der
ikke fandtes lovgivning om litterær ejendomsret,
endda i en tid, hvor boghandelen florerede, og
hvor den ene boghandler uden blusel eftertrykte
den andens bøger, og hvor man laa paa lur efter
nye salmer for at optage dem i de fuldkomne
salmebøger. Naar der nu endelig kom en ny bog
med virkelig gode salmer, vilde forfatteren ikke
faa nogen mulighed for indtægt af sit arbejde.
Men takket være Kingos privilegier, blev hans
salmer ikke optaget i boghandlersalmebøgeme,
og man maatte købe hans egne bøger, hvis man
vilde have dem. Daniel Paulli, som blev Kingos
forlægger, siger at der fandtes saadanne eftertryk,
men de er i hvert fald sjældne.
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Det kobberstik, som omtales under punkt 4 i
privilegiet til Vinterparten, findes kun i tre af de
bevarede eksemplarer, hvor det ikke rigtigt passer
til formatet. Billedets mange enkeltheder fra
øverst til nederst er følgende: I den øverste kant
læser man: »Lofuer Herren I Himle og de Wande
Som ere ofuer Himlene. Halleluja!«. Dette ord er
ligesom alle de andre indskrifter hentet fra Ps.
148. Øverst ser vi vandene over himlene. Derefter
himlen med sol og maane og mange stjerner.
Under himlen ses de lovsyngende skarer, engle og
mennesker. Til højre holder en engel et baand
med indskriften: »Soel, maane, alle liuse stiemer
lofue hannem.« Til venstre holder to engle et lig
nende baand med ordene: »Lofuer hannem alle
hans engle og ald Hans hær.« Fra himlen kom
mer to engle flyvende ned og holder en opslaaet
bog, saa titlen kan læses: »DANMARKES og
NORGES Kirkers ny Psalmebog Samlet og ind
rettet af THOMAS KINGO D. BISCOP udj
Fyens Stift.« Lyset fra en femtakket stjerne strøm
mer ned over bogen. Forsamlet mellem to præg
tige søjlerader er den jordiske eller maaske blot
den nordiske menighed, som vender ansigtet mod
bogen og er forsynet med musikinstrumenter. For
sig selv i billedets forgrund knæler den bedende
konge, som har lagt krone, scepter og rigsæble
fra sig paa flisegulvet, og til højre en jemklædt
ridder, der ligeledes under bønnen har lagt sværd
og hjelm fra sig. Dette kirkebillede afgrænses for
neden af en indskrift i gulvhøjde fra væg til væg:
»I Konger paa Jorden, unge drenge og Jomfruer,
de unge med de gamle Skulle lofue Herrens nafuen.« Under denne adskillelse ser man to land
skaber, der er delt af havet. Til venstre ses en
smuk bakke, der staar med brede bøge, til højre
en by, hvis navn kunde minde om grundlæggeren
og hans nu regerende barnebarn. Man kan se af
de høje fjelde i baggrunden, at det maa være
Norge, og i baggrunden der staar solen op og
»forgylder klippens top og bjergets side.« Under
neden paa fodstykket staar: »Louer Herren paa
Jorden, i Hualfiske og alle dyb, berge og træer,
diur, orme og fugle«. Ps. 148. Et par hvalfiske pru
ster ude i havet mellem Danmark og Norge.
Søren Joncesøns Udkast.
Her er tale om et haandskrift, som kun findes
i ét eksemplar, en stor smuk foliobog paa Karen
Brahes bibliotek. Den har aldrig været trykt. Den
har ikke noget titelblad. Heller ikke nogen for
tale. Forfatteren nævner ikke sit navn. Men da
der i bogen findes fortræffelige salmer, der har
staaet i danske og norske salmebøger siden 1699,
er det af største interesse at undersøge den. Og
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det saa meget mere, som den oprindeligt blev
skrevet i dybeste hemmelighed.
Der er ikke noget titelblad, men paa det første
hvide blad i bogen har en lille gnidret haand no
teret: »Befalet at giøres 2. Nov. 91«. Og derefter:
»Ofverskreven d. 1. jan. 93«. Helt anderledes er
haandskriften i resten af den store bog. Her er
det tydeligt nok en professionel skriver, som har
ført pennen, men han har aabenbart haft fart
paa. »Befalet at giøres 2. Nov. 91« maa være no
teret af den egentlige forfatter, som ogsaa har no
teret datoen for aflevering af sit arbejde. Han har
ogsaa haft fart paa, siden han kunde skrive en
hel salmebog paa 14-15 maaneder, og saa har han
i hast faaet en skriver til at renskrive den, man
kan tænke sig en mand paa et bispekontor, for det
er jo en gejstlig bog.
Men hvem har befalet hvem?
En helt tredie haand, som ogsaa er unævnt,
har skrevet nedenstaaende, paa første blad, idet
hun har drejet bogen, saa hun kunde skrive paa
langs ad siden: Jeg siger »hun«, fordi skriftet fin
des i Karen Brahes bibliotek. Hun var en ivrig
bogsamler, arvede mange sjældne bøger fra sin
slægt, især fra sin morfaders søster Anne Gjøe.
Karen Brahe stiftede 1716 Odense adelige Jom
frukloster, som arvede hendes bogsamling, hvor
ved den blev bevaret for eftertiden. Hun har ikke
dateret, hvad hun skrev, men det har nok været
o. 1620. Hun skrev nemlig:
»uden tvil er H: Mag: Søren Jonæsøn, fordum
Dom-proust i Roschild dette verks author; thi
Hånd bekiender sielf i skrifvelsen til Censores, at
Hånd ingen ny psalmer haver giort, som Hånd
holdt for ufornødent, men alleniste har ofversadt
nogle af Tydsken paa Dansk; da dette arbeyd nu
igien H: Doet: Kingo dog er allemaadigst be
troed, blev alle disse M: Jonæsøns ofversatte psal
mer i Kirke-Psalmebogen indførte, som de og i
dette Mss: er at finde, hvilket ved conference
kand merkis.«
Der synes at være en del misforstaaelser, ja
endda grove fejl i dette notat. Om Søren Jonæ
søn skriver hun »fordum«, hvilket vel maa betyde,
at det er nogle aar, siden han døde. Det var 1717.
De følgende ord om, at salmebogsarbejdet igen er
betroet Kingo, lyder som om han endnu levede.
Han døde 1703. Det kan en begavet dame i Oden
se ikke være i tvivl om. Hun maa mene, at ar
bejdet i sin tid blev overdraget Kingo igen. Det
er en mere undskyldelig misforstaaelse. Hans navn
staar jo i den kirkesalmebog, hun har. Ved stik
prøver i bogen (men det kan ikke have været
mange) har hun set, at salmer med Søren Jonæ
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søns navn stemmer med teksten i hendes nyer
hvervede manuskript. Men det er forkert, at alle
hans oversættelser blev optaget i salmebogen. Det
gælder kun 8 af hans 25 oversættelser, og kun 6
af dem er tilskrevet Søren Jonæsøn i bogens for
fatterregister. Hun nævner hans skrivelse til Cen
sorerne. Den kender vi ikke, og det gør hun maa
ske heller ikke, men sammen med manuskriptet
kan hun have modtaget visse traditioner fra Sal
mebogskommissionen, og det er rimeligt, at han
har skrevet til den i 1697. Han har nemlig note
ret paa bladet: »Paa ny befalet at forandres d. 4.
Juni 1697«, »ofverskrevet d. 9. Aug. derefter«.
Han maa have faaet manuskriptet tilbage fra
kommissionen, som har villet have kontakt med
ham. I den sad nemlig hans svigerfader Esaias
Fleischer, der var præst ved Helligaandskirken,
men nu nylig var død.
Vi er nu i stand til at give en sandsynlig be
skrivelse af, hvad det skete, efter at Kingos Vin
terpart var tilbagekaldt. Fra sin afsatte forgæn
ger Bolle Luxdorph havde Mathias Moth, der
var sekretær for det norske kancelli, arvet det
danske kancelli og dermed salmebogsproblemet.
Det var jo klart, at det snart maatte rejse sig igen,
for at hele kirkelovgivningen kunde blive fuld
ført. Om et aars tid eller to maatte man røre ved
det igen.
Mathias Moth kendte Søren Jonæsøn. Han
havde været hovmester for Poul Hals, der var
Moths søstersøn. Han vidste maaske, at Jonæsøn
i sin ungdom havde skrevet et smukt digt om pro
feten Jonas. Han havde selv været med til at an
sætte ham som domprovst i Roskilde. Jonæsøn
var en fornuftig og besindig mand med en bety
delig klassisk dannelse. Maaske kunde han tage
sig lidt af salmebogssagen. »Befalet at giøres«,
skriver Jonæsøn. Hvem havde at befale ud over
kongen, og ham var det ikke. Det maatte være
Mathias Moth. Moth maa have sagt til Jonæsøn,
at dette skete i al fortrolighed, uden noget navns
nævnelse, hverken dit eller mit. Saadan skete
det. Man har ment, at Jonæsøns forslag derefter
er blevet kasseret. Af hvem? Det synes ikke at
have været forelagt nogen censur til offentliggø
relse, og det blev heller ikke nogensinde offentlig
gjort. Naar Karen Brahe taler om censores, er det
klart, at hun tænker paa den senere salmebogs
kommission.
Moth kan ogsaa have sagt til Jonæsøn: Nævn
ikke noget om Kingo. Tag ikke foreløbig nogen
af hans salmer med. Kingo er tabu. Det kan være
forklaringen paa, at ingen af Kingos salmer var
med i Jonæsøns udkast til en Kirkepsalmebog,
som det siden er blevet kaldt.
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Derefter kan Moth ganske stille have lagt ud
kastet til side, til sagen igen blev aktuel. Det var
ikke forkastet, men henlagt. Da sagen igen blev
aktuel, havde vinden vendt sig. Salmebogskom
missionen fik besked om at tage særligt hensyn
til Kingos salmer. Det syntes Moth maaske ogsaa.
Men der var dog saa meget godt i Jonæsøns
udkast. Moth var maaske den eneste, som kendte
det, og han kan have draget det frem fra arkivets
mørke og sendt det til kommissionen, slet ikke til
antagelse, men som et bidrag til overvejelse. Nyt
manuskript (»ny msc«) kaldes det i Salmebogs
kommissionens papirer. Kommissionen (eller
Moth) sendte det tilbage til Søren Jonæsøn. Der
var maaske noget, som han kunde overveje igen.
Men han rettede ikke meget paa det. Dengang
var Esaias Fleischer død (5. febr. 1697), saa han
har nok ikke været med til endeligt at udvælge
de salmer, som kommissionen udvalgte af det nye
manuskript, men de valgte godt.
Indholdet af Jonæsøns udkast til en kirkepsalmebog er omtalt i hans biografi, se VI,s.363 ff.
Her skal kun det vigtigste nævnes. Der er 266 sal
mer, hvoraf 30 har faet vedtegnelsen »uforandret
indført«. Han har foretaget sit udvalg af salmer
i Cassubes fuldkomne salmebog 1677. Af nyere
danske salmer har han kun optaget 6 af Anders
Bording, hvis elegante form har tiltalt ham. Han
har fundet dem i Brunsmands »Den siungende
Himmel-Lyst«, en af de faa salmebøger, som
stod paa hans boghylde. De gamle salmer bear
bejdede han metrisk, for han var ogsaa tilhænger
af den nye digtekunst. Da han mente at have
faaet salmer nok, fire til hver søndag og hellig
dag, tog han et overblik over situationen. Der
manglede maaske noget af den nyere tyske digte
kunst, især nogle festsalmer. Han gennemsaa en
af de nyeste tyske fuldkomne salmebøger, Liineburger-salmebogen af 1686 med 2002 salmer, og
herfra oversatte han 25, hvoraf de 8 blev optaget
i salmebogen. De er alle nævnt VI,s.367 f. Vi kan
her særligt nævne Helligaands-salmerne, som har
gjort Søren Jonæsøn til vor største pinse-sanger
før Grundtvig.
Af de gamle danske salmer, som Søren Jonæ
søn har bearbejdet metrisk, optog kommissionen
kun en i salmebogen, nemlig H. P. Resens »O
hjertekære Jesus Krist«. Den trængte ogsaa til
istandsættelse. Men kommissionen var mere kon
servativ end Søren Jonæsøn og kunde nøjes med
meget færre ændringer i de fleste salmer.
Søren Jonæsøn ordnede salmerne efter kirkeaaret, som det var skik, siden Moltke begyndte
at udgive salmebøger. Han har ogsaa kunnet for-
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staa paa Vinterparten, at kongen ønskede en sal
mebog ordnet saaledes. Men han har medtaget
mange flere afsnit. Han begynder med salmer til
morgen og aften, maaltiderne og bededagene.
Derefter kommer de faste salmer til hver søndag,
de urørlige, som alle er »uforandret indført«.
Først derefter kommer hovedafsnittet med salmer
til hver søndag. Saa sluttes der af med mindre
afsnit: katekismussalmer, bedesalmer, bodssalmer,
takkesalmer, dødssalmer og forskelige aandelige
salmer, herunder Bordings 6. Kun Bordings og
de 25 nye oversættelser fra tysk var ikke hentet
fra Cassubes fuldkomne salmebog 1677.
Som et eksempel paa, hvorledes Søren Jonæ
søn bearbejdede de gamle danske salmer skal her
nævnes »Du Herre Krist«, hvor vi kan sammen
ligne med originalteksten og Hammerichs nu
kendte bearbejdelse. Se 1,5.283 ff1. Du, Jesu Christ, Min Frelser est,
Jeg haabis til din Naade
Jeg troer paa dig, forlad ey mig
Elendelig.
Dit ord mig best kand raade.
2. Din Villie lad mig lyde ad
at ieg dig ret kand dyrke
Du est min Gud, lær mig dit Bud
Aid min tid ud,
Du mig i troen styrke.
3. Fomøyet er ieg, Jesu kier
Med hvad du mig vil skicke.
Dig, Jesu min, Jeg slutter ind
I siel oc Sind,
Oc fra mig slipper icke.
4. Saa inderlig Jeg trøster mig
Alleene ved din Naade.
O Jesu sød, du for din død
Hielp mig af Nød
Oc frels mig af ald Vaade.
5. Min tro oc lid ieg ald min tid
Har sat til dig, O Herre!
Du est min trøst, dit ord oc røst
I ald min brøst
Min hiertensfryd skal være.
6. I angst til dig, Jeg vender mig
Du kand Mig best husvale
Den du est med, mod ald fortred
Er tryg i fred
Dig vil ieg mig befale.
7. Nu veed ieg vist, O Jesu Christ
Du mig ey vil forlade
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Du siger saa kald du mig paa
Hielp skal du faa
I ald din Sorg oc Vaade.
8. O give Gud Vi dine Bud
Saa holde maa tilsammen,
At vi med dig Evindelig
I Himmerig
Faa Saligheden Amen.
Saadanne bearbejdelser gjorde ikke noget ind
tryk paa kommissionen, som optog den gamle
tekst uændret. Hos os blev salmen først metrisk
bearbejdet 1850, og i Norge synger man endnu
den gamle tekst.
Hvor tørt det kan blive ved selv smaa metriske
korrektioner, kan man se eksempler paa. I Søren
Jonæsøns forlæg Cassube 1677 hedder det:
LOffvet være du JEsu Christ/
at du Menniske vorden est/
fød aff en Jomfru reen oc klar/
Thi glæder sig alle Engle Skar/
Kyrieleis.
Søren Jonæsøn ændrer det saaledes:
Dig skee lof O Jesu Christ
At du Mennisk vorden est
Fød af en Jomfru reen oc klar,
Thi glædis alle Engle Skar
Kyrieleis.
Tre linjer er blevet taktfaste, og med reduktionen
af stavelser er ogsaa den livfulde ynde forsvundet.
Kingo haaber endnu.
Efter at Vinterparten var tilbagekaldt, holdt
Kingo sig i ro i nogle aar, men han havde ikke
opgivet haabet om, at bogen maatte komme i
brug.
Den 22. nov. 1695 skrev han til grev Reventlow
og bad ham være hans fortaler hos kongen. Jeg
fattige mand (saadan skrev han, det var en al
mindelig supplikant-formular) har sat en stor del
af mine midler i den salmebog, som nu i fem aar
har ligget i mit hus til stor skade for mig og mis
undere til latter.
Der er intet i bogen, som strider mod religio
nen.
Der var en lille ting, som nogen ved hoffet
stødte sig paa, og det lod jeg straks ændre i alle
eksemplarer (titelbladet?).
Jeg fulgte kongens instruks og lod bogen revi
dere af biskop Bagger.
Længe har jeg maattet tie og bie, men lever
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dog i haabet om, at kongen vil kaste et naadigt
øje paa min flid og lydighed med salmebogen.
Mange længes efter den, men tør ikke købe den
af frygt for, at der er noget i den, som strider
mod den sunde lære, eftersom den blev nedtrykt.
Tal for mig hos Kongen. Jeg har dog stadig
hans befaling om at indrette en salmebog, og
kirkeritualet forudsætter denne bog.
Bed derfor hos kongen om tilladelse til at ind
føre den i menighederne og om, at jeg fortsætter
arbejdet med sommerparten, som derefter maa
censureres af det teologiske fakultet. Jeg vil ogsaa
gerne sende Vinterparten til censur igen, om der
er noget deri, som nogen kunde støde sig paa.
Den 15. jan. 1696 dristede han sig til at skrive
til kongen.
Han minder om, at kongen har befalet ham at
indrette en ny salmebog og givet ham en instruks,
som han har rettet sig efter. Mod hans forhaabning var der nogen, som stødte sig over et eller
andet i Vinterparten. Det er aldrig blevet ham
forelagt, saa han kunde svare derpaa. Han vilde
heller ikke have ulejliget kongen med denne hen
vendelse, hvis han ikke nyligt havde faaet nyt
haab om, at kirkedøren vilde aabne sig for hans
bog. Kirkeritualet henviser jo gang paa gang til
denne bog.
For at al den tumult, som hans bog har vakt.
maa standses, beder han kongen om, at det teolo
giske fakultet maa undersøge
1) om han har efterlevet kongens befaling og
instruks,
2) om der er noget at bemærke til de ændrin
ger, der er sket efter første tryk,
3) om at fakultetet maa give kongen indberet
ning derom og i lige maade maa efterse sommer
parten, naar den bliver dem tilsendt,
for at kirker og menigheder maa have unifor
mitet, og jeg maa blive beskærmet af kongens
privilegier til erstatning for mine hidtil lidte tab,
idet jeg dog ikke vil begære, at nogen kirke af
sine midler skal være forpligtet til at købe bogen.
Han underskriver dette brev 15de januarii 96.
Men han tøver endnu et par uger med at sende
det, og da noterer han paa det:
»NB. Sendt til Dr. Peter med Posten d. 2den
Februarii.«
Doctor Peter er kongens konfessionarius Peder
Jespersen, der nød respekt fra alle sider og kald
tes en »sandheds elskere«, der ogsaa turde paatale
hoffets synder og laster. Kingos hensigt med at
sende brevet til ham var nok, at han kunde give
kongen det i »en god stund«. Peder Jespersen var
fætter til Petter Dass. De var venner fra ungdom
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men i Helgeland. Til ham dedicerede Petter Dass
sine katekismusviser, og Dr. Peter sørgede for at
de blev udgivet. Samtidens to største nordiske dig
tere stolede paa Dr. Peters venskab.
Den 18. jan. 1696 skrev Kingo til Henrik Bornemann, som var Baggers efterfølger paa Sjæl
lands bispestol. Han skrev altsaa, mens brevet til
kongen endnu laa hos ham og maaske før han
havde fundet den udvej at sende det til Dr. Peter.
Men foranledningen til begge breve var nok den
samme.
Til Bornemann skrev han, at han af en fornem
rejsende ven fra København havde hørt, at hans
ulyksalige salmebog maaske igen skulde censure
res af det teologiske fakultet. I den anledning
minder han Bornemann om
1) at han er den første efter reformationen,
som har kongens befaling, som ikke er tilbage
kaldt (nemlig til at skrive salmebog)
2) at han har fulgt kongens instruks, og kirke
ritualet forudsætter denne salmebogs indførelse,
3) at han har fulgt myndig censur, selv om no
gen, som har stødt sig over et eller andet, mener,
at han har korrigeret,
4) at han har haft stor bekostning og mindst
har tænkt sig, at det skulde volde saa stor alarm,
idet de forrige bisper havde ønsket denne salme
bog, og de gode mænd, som udarbejdede Kirke
ritualet, var enige med ham om, at han skulde
paatage sig arbejdet med salmebogen,
5) at man søger at paavise saadan eller saadan,
at der er »en haanhed« ved hans arbejde, som
noget, der aldrig burde lægges i vaabenhuset for
Guds menighed.
Hvis der sker noget i denne sag ud over det,
som jeg mundtlig har hørt, har jeg den tillid til
Dem, at De meddeler mig det med Deres sæd
vanlige oprigtighed.
Afsluttende betragtninger om Vinterparten.
Enhver maa naturligvis være klar over, at kon
gen ikke selv har fundet paa, at Kingo skulde
skrive salmebog, og kongen har heller ikke formet
den instruks, som skulde følges. Vi ser af brevet
til Bornemann, at alt dette allerede var overvejet,
da man var ved at udarbejde kirkeritualet, og
Kingo har dermed selv været med til at forme
den instruks, som han skulde følge.
Efter Vinterpartens fald har man nu i fem aar
haft frit spil til at kritisere Kingos arbejde og fin
de forklaringer paa, at det gik, som det gik. No
get af denne kritik er kommet Kingo for øre. Han
har maaske ikke fulgt sin instruks. Hans forhold
til de gamle salmer synes at være noget tvetydigt,
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og det har maaske ikke været censureret. Dette
afviser Kingo
Han klamrer sig til, at kongens befaling til ham
ikke formelt er tilbagekaldt. Det er let at se, at
dette ikke har nogen vægt. Han klager over, at
han har haft en stor bekostning. Han har anskaf
fet sig et helt trykkeri og ansat en trykkeribesty
rer og derefter trykt et stort oplag af salmebogen,
som nu ligger til ingen nytte. Det er dog en ting,
man burde tænke paa.
Men nu er han maaske ved at komme i tanker
om noget, som ingen hidtil har talt med ham om.
Han bruger i brevet til Bornemann det ejendom
melige udtryk, at man i hans arbejde søger at fin
de »en haanhed«, som ikke burde lægges i Vaa
benhuset for Guds menighed. Han ved ikke af,
at han har haanet nogen eller noget.
Hans modstandere synes nok, at han er for selv
bevidst. Man er maaske irriteret over, at han selv
har skrevet over halvdelen af bogens salmer. Nu
har man haft tid til at tælle dem op. Han har
skrevet »Th. Kingo« 136 gange. Der er for meget
»Kingo« i den bog. Dertil kommer, at alle de ny
modens salmer er trykt i versform og hans egne
desuden med lidt større typer end de andre. De
skal fremhæves. De gamle salmer, som vi har el
sket, deriblandt Luthers, er trykt i prosa; er det
ikke en haanhed mod de salmer, som vi har sun
get i hundrede aar?
De gamle salmebøger var altid trykt som prosa.
De nye digtere trykker deres egne bøger i vers
form, saa man kan se deres stavelse-tælle-kunst
og lægge mærke til, at de rimer og bruger kun
stige ord, som vi ikke forstaar. Vi kan jo lade
være med at købe dem. Men her kommer nu en
ny salmebog, som vi alle skal købe, og den er
trykt paa to maader, baade prosa og vers. Vi vil
ikke sidde i kirken og blade i salmebogen og blive
irriteret over, at Kingo sætter minus ved de gamle
salmer og plus ved sine egne. Det er en haanhed.
Vi vil have en salmebog, hvor det altsammen er
prosa som sædvanligt i enfoldige ord.
Saadan noget har man naturligvis ikke sagt til
Hans Højærværdighed, Biskop Kingo. D. Maaske
er han ved at finde ud af det.
Til Kingo har man sagt, at han var vor største
nulevende digter, ja kyndige folk mente, at man
heller ikke tidligere har haft nogen større. Han
havde faaet en slem dukkert, og det maatte egent
lig nu være nok. Naar tiden er inde til at lave ny
salmebog, og det skulde den snart være, for vi
sidder stadig i et kaos af uensartede salmebøger,
saa skal vi have mange af Kingos gode salmer
med. De andre nye digtere staar ikke maal med
ham, og de kan maaske undværes. løvrigt har
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Kingo jo stadig sit trykkeri, selv om det mest
ligger stille.
Med saadanne brydninger mellem kritik og be
undring var en ny afgørelse ved at forme sig.
Kingo som digter.
Man har sagt, at Kingos yndlingsbillede var
solen, Brorsons var rosen, og Grundtvigs var fug
len. Der er nok noget rigtigt i denne karakteri
stik. Vi tænker straks paa nogle af Kingos mest
kendte linjer:
Nu rinder solen op
af østerlide,
forgylder klippens top
og bjergets side.
Det billede har han kun set i fantasien, da det
blev tegnet for ham af en kær stemme. Men han
har i hvert fald selv tegnet solbilledet magtfuldt
i sin paaskesalme
Som den gyldne sol frembryder
gennem den kulsorte sky.
Vi finder mange andre solbilleder hos ham. Det
falder ham naturligt at sige til Jesus: »Min sol,
min lyst, min glæde!« Et smukt billede finder vi
i den syvende morgensalme:
Nu ser jeg solen at fremtræde
sin buegang med lyst at gaa.
Man ser det med øjnene og føler ordene saa godt
paa tungen. Der er tillige det pudsige ved disse
linjer, at de først kommer i det femte vers. Sal
men maa være skrevet om vinteren, for den be
gynder med, at Kingo med sin morgensang vil
»gøre vold oppaa den stjerneborg«, for at hans
tak kan trænge helt ind i himlen. Saadan en vin
terdag gaar solen tidligt ned. Derfor hedder det
i den tilsvarende aftensang
Se, hvor sig dagen atter skynder,
i Vester-vand sig solen toer.
Men den femte morgensang er nok skrevet ved
midsommer, naar solen staar op før Kingo. Han
maa sige to gange op! til sig selv, før han rigtigt
vaagner.
Op, op i søde Jesu navn
og lad din øjenbryn ej slumme meer.
Min sjæl, du est endnu i havn,
og solen stikker paa dit hus og ler.
Hver morgenstund fornyer Gud sin pagt,
hans sol forgylder nattens sørge-dragt.
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Altsaa, han vaagner ved at solen skinner ham ind
i ansigtet, skinner paa det ler, hvoraf han er
skabt, og han finder, at han endnu er i havn hos
Gud, frelst fra natten og det, som holder til i
mørket. Den tredje aftensang begynder:
Den prægtig sol, som hele verden glæder,
saa sædelig hen fra vor syn aftræder,
og natten bæller ud, som af en ørk!
I de to sidste eksempler, og mange andre, frem
kalder billedet af solen sit modbillede: nattemørket. Og det er et gennemgaaende træk, at dagen
begynder med en tak til Gud, fordi han har be
varet os i mørket, og dagen slutter med en tilsva
rende bøn. Mørket er saa grueligt, som solen er
skøn. Kingos mørke er meget mere sort, end det
mørke vi kender. Ikke blot fordi vi har elektrisk
lys, som kloge folk har bemærket, men fordi vi
ikke tror paa djævelen. Men Kingo ved, at der
lurer mange farer i mørket, og djævelen kan pla
ge et menneske med onde drømme og nattesyner.
Derfor beder han om englevagt eller om, at Gud
vil være hos ham om natten, og det er dejligt,
naar han om morgenen kan udbryde:
Nattens skrækkelse er borte,
død og djævel for mig svandt,
som mit levned vilde korte.
Han synger et halleluja til Gud, »som paa hæn
der vilde bære mig fra Mørkets Hærskab ud«.
Det er modsætningen mellem solens lys og nat
tens mørke. Solen er saa skøn, fordi mørket er
saa stort. Lad os sætte en streg under modsætnin
gerne i den store paaskesalme:
Som den gyldne sol frembryder
gennem den kulsorte sky
og sin straale-glans udskyder,
saa at mørk og mulm maa fly,
saa min Jesus af sin grav
og det dybe dødsens hav
opstod ærefuld af døde
imod paaske morgen-røde.
Verset er magtfuldt komponeret, og det er hele
salmen. Men læser man den eftertænksomt igen
nem, selv i vor nuværende salmebogs forkortning,
maa man undre sig over, hvor meget mørke der
er i den. I det andet vers, som er et af de lyseste,
træffer vi dog døden og helvedmørket. I det tredje
vers møder vi »al min smerte« og mindes Jesus
i »Dødsens fæle vraa«. I det fjerde vers gennemgaar man alt det, som kan plage et stakkels men
neske:
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Ligger jeg i syndsens bøje,
ligger jeg i armod ned,
ligger jeg i sygdoms køje,
ligger jeg i usselhed,
ligger jeg fortrængt, forhadt,
og af verden slet forladt,
skal jeg hus i graven tage,
o her er dog haab tilbage.
Syv linjer med al slags elendighed, men dog en
med haab. Dette haab bliver begrundet i de føl
gende vers, men i hvert vers understreges det, at
det har kostet Jesus dyrt. Selv i det niende vers,
hvor Kingo efter sin skik slutter med bøn, her en
bøn om Helligaandens vejledning, ser man den
mulighed, at man kan falde i dødens svælg igen.
Først i det tiende vers er alt blevet lyst: Tak
fordi du lod dig føde og forkyndte os dit ord,
tak fordi jeg er blevet døbt og kan faa syndernes
forladelse ved dit nadverbord, tak fordi du vilde
lide den bitre død for mig, og tak for din op
standelse, som viser, at din død ikke var et neder
lag, men en daad. Tak fordi du nu er indehaver
af Himlen, hvor jeg skal se og finde dig. Et vers,
som betegner en koncentration af frydefulde fakta.
Der er andre af Kingos kendte salmer, der hen
ter poetisk og dramatisk styrke ved, at modsæt
ninger stilles op mod hinanden, f. eks. »Far ver
den, far vel«, hvor et vers om verdens forfængelig
hed i salmens første del svarer til et vers om glæ
den i Abrahams skød i den sidste del. Her sker
der dog dette, at salmebøgerne ødelægger paral
lelismen ved at udelade mest af den sidste del.
Det sker, fordi salmen er for lang, og saa især af
den grund, at den sidste del er poetisk svagere
end den første. Der er mere »stof« til at male
verden; der er flere farver paa paletten; himlen
er saa ensfarvet lys. Dantes Himmel er ogsaa ke
deligere at læse end Helvede.
Anderledes virker modsætningen i »Sorrig og
glæde de vandre tilhobe«, fordi »Himlen« kun er
repræsenteret ved det varierede omkvæd i sidste
linje af hvert vers. Her er det ene farverige bil
lede efter det andet af menneskelivets skuffende
lyst, og efter hvert billede staar med vægt blot
dette: Himlen alene!
Men allerstærkest virker modsætningerne, naar
Kingo griber i sin egen barm og røber, hvilke
modsætninger han selv maa leve med. Her maa
vi bruge Kingos egen ortografi:
Aldrig er jeg uden Vaade,
Aldrig dog foruden Naade:
Altid har jeg Suk og Vee,
Altid kand dog JESUM see:
Altid trykker mine Synder,
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Altid JEsus Hielp tilskynder:
Altid er jeg udi Tvang,
Altid er jeg fuld af Sang:
Nu i Sorrig, nu i Glæde,
Nu i fald og nu i Sæde:
Ofte fuld af stor Uroo,
Altid fuld af JEsu Troo!
Saa er Sorg og Glæde lenked,
Saa er Begeret iskienked
I mit Levnets Omgangs Skaal,
Slig er mine Levnets Maal!
Men, O JEsu, jeg vil græde,
Hielp Du til at Troens Glæde
Fra min Synd og Sorrig maa
Altid Over-vegten faa!
Et andet virkemiddel, som Kingo behersker, er
gentagelsen. Her har vi »aldrig, aldrig, altid, al
tid«, som virker saa stærkt, at vi faar en overra
skelse, naar det holder op. »Som den gyldne sol«
har ordet »tak« i syv linjer efter hinanden, alle
vægtige i deres indhold, men den sidste linje er
i hvert fald ikke svagere uden dette ord.
Beslægtet med gentagelsen er noget, man maa
ske kunde kalde opregningens energi; man dynger
det ene eksempel ovenpaa det andet. I »Sorrig
og Glæde« er det den hemmelige smerte bag det,
som synes at være den store lykke. I »Far verden
far vel« opregnes alt det, som verden beundrer,
en mands dygtighed, rigdom og guld, ære, yndest
og gunst, venskab og tro, kødelig lyst. Det er
altsammen forfængelighed. Eksempel efter eksem
pel forøger tankens vægt.
»Hvad er mit arbejde? min møje? min sved?
Forfængelighed!« Man har sagt, at Kingo ikke
kunde sige saadan om sig selv. Han var alvorligt
optaget af sit kald og huskede det i sin bøn. Han
kunde have sin part af lysten til penge, ære og
kongegunst, men han kunde ikke fordømme sit
kald. Jeg tror, han tager sig selv med, sin bispestilling, sit digterkald, som han i sine skrivelser til
kongen kalder »det pund, som er mig betroet«.
Jeg begrunder det med, at Kingo i det første vers
siger »jeg« i almindelighed som indledning til
salmen; andet vers er uden personlig adresse, men
i det tredje vers begynder han paa eksemplerne,
og her siger han »mine aar«, og det er da ingen
synd at blive ældre, men han mener mit liv, og
han siger min bekymring, min sorg, mit arbejde,
min møje og sved, og det er altsammen noget, vi
fra de foregaaende mange sider ved, at han har
haft, og vi har ogsaa mærket, at han var forfæn
gelig, - men i alle de følgende eksempler siger
han du og dig og dit. Han begynder fordømmel
sen af verden med at fordømme sig selv, idet han

KINGO SOM DIGTER

her bevidst afstaar fra at tage den dobbelthed
med, som han har skildret i »Aldrig er jeg uden
vaade«.
Mens vi er ved denne salme, er det værd at be
mærke ordvalget. Her er mange mærkelige, sjæld
ne og malende ord. En del af dem kender man
fra sin barndoms dialekt, for de er alle danske.
Det kan maaske være upassende at sige om en
salme om verdens forfængelighed, at den er flot.
Men lad os saa sige, at den og en del andre er
eksempler paa det, man dengang kaldte Kingos
»grandiloquentia«. Det ser ud til, at det er no
get, man har sagt i salmebogskommissionen, eller
at det var en kendt indvending mod Kingos sal
mer, og det kan maaske være grunden til, at
denne salme ikke kom med i salmebogen.
Lad os paany overveje, hvad Kingo svarede paa
beskyldningen for grandiloquentia. For det første
siger han ganske stille: det er dog dansk; for det
andet siger han, at den menige mand ofte for
staar mere, end de lærde regner med. Og indven
dingen maa derfor være kommet i anledning af,
at salmebogskommissionen skulde tage særligt
hensyn til den gemene mand. For det tredje siger
han, at der »er endnu hos de enfoldigste gemeene,
meere en Tone i Kirken, end nogen vis Forstand,
af det der siunges eller skulle ret forstaaes.« Det
maa betyde, at den jævne mand alligevel faar
noget ud af det, der synges i kirken, selv om or
dene begrebsmæssig er dunkle for ham. Maaske
mener Kingo med ordet »Tone«, hvad vi kalder
stemning. En salme, som ikke klart forstaas i en
keltheder, kan dog skabe en stemning af glæde
eller sorg, af anger eller opmuntring. Man kan
vist roligt sige, at alle kirkegængere pinsemorgen
synes, at Grundtvigs »I al sin glans nu straaler
solen« er en dejlig salme og faar noget ud af den,
men i hvert fald vil det store flertal ikke kunne
sige, hvad der egentlig siges i den. Jeg kan ikke
i øjeblikket finde tilsvarende eksempler hos Kin
go. Men der er noget, der tyder paa, at Grandilo
quentia er blevet sagt i forbindelse med Kingos
passionssalmer. Er følgende begyndelse maaske
grandiloquentia ?
Hører til, I høje Himle,
Hører til I engle-kor!
Hører, o I folk, som vrimle
Og som jordens klod bebor!
Høre, hver som høre kan,
Hver som sans har og forstand,
Alt det, som har aand og øre,
Lave sig nu til at høre.
Det er ganske vist højstemt tale, men ikke uforstaaelig for den jævne mand, naar han en gang
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aarligt med Kingo som vejleder gennemgaar det
drama, som Jesu lidelseshistorie er. Hør nu her,
at Jesus synger! Hvad tænkte I da, kære apostle,
da I sang sammen med Jesus om udfrielsen af
Ægypten? Jamen, kære Jesus, nu synger du jo
for os alle om, at du ved din lidelse vil udfri os
fra synd og død! Saadan gør Kingo den danske
menighed samtidig med begivenhederne i nadver
salen, i Gethsemane, hos ypperstepræsten, hos Pilatus og Herodes og tilsidst paa Golgata. Det er
højstemt tale, for hjertet er dybt bevæget, men
det er rimeligt at kalde Himmel og jord til vidne
paa det, der sker, for de har aldrig set noget lig
nende.
Det endte da ogsaa med, at Kingos passionssal
mer kom med i salmebogen som et særligt tillæg,
fordelt paa de syv uger i fastetiden.
Dette at gøre de syngende samtidige med det,
som fortælles i evangeliet, er en metode, Kingo
ogsaa kan bruge udenfor lidelseshistorien.
Se, hvor han gaar
den Himmel-avlings mand,
og sæden saar
i alle sjæle-vraar
og i alle hjerte-land.
Og idet han gør sædemanden i Math. 13. til en
Himmel-avlingsmand og de fire slags sædejord
til hver krog i hjertet paa alle slags mennesker,
har han i faa ord givet en dyb udlægning af evan
geliet. Det er gjort af en stor digter.
Et af de smukkeste eksempler paa »samtidig
heden« har vi i salmen »Se, hvor nu Jesus træ
der«. Her er i de første vers opfordringer til at se
paa Jesus i den situation, derefter ligefrem en
præsentation: »Her er han, som ...« og saa sva
rer den samtidige:
O Jesu, gid jeg kunde,
som jeg saa geme vil
dig ære nogenlunde,
o hjælp mig selv dertil.
Jeg geme mine klæder
vil for dig lægge ned,
jeg med i flokken træder,
som er med tak bered.
Jeg bær og mine palmer
til ærens konge frem,
jeg sjunger mine salmer,
o Jesu hør dog dem.
Disse vers kan tillige være et eksempel paa den
enfold og enkelhed, som Kingo kan udvise, naar

KINGO SOM DIGTER

206

han skriver salmer for den gemene mand. Men
ellers kan hans billedrigdom være overvældende
og overraskende, især i Siungekorene, hvor han
ikke behøver at tage noget hensyn, men kan tum
le sig frit. Han finder mange smukke ord for
Guds naade. »Din usigelige naade staar i hvert
mit fode-fjed.« Det er lidt sværere at forstaa,
hvad han siger, naar han »finder Guds naade i
min ringe busk at bo«. Det vilde være smukt, om
han saa Guds naade i hver busk paa hans vej.
Men der staar »min ringe busk«, som leder tan
ken hen paa en anden busk, nemlig den bræn
dende tornebusk, hvori Gud aabenbarede sig for
Moses. Ogsaa i Kingos lille busk har Gud aabenbaret sin naade. I den første af Davids pønitensesalmer siger han, at den spot, han har drukket,
»har som møl mit ansigt ædt, at det sørge-rynker
drager og er gammelt vorden slet«. Tanken sva
rer godt til Ps. 6, men billedet af det mølædte
ansigt med sørgerynkerne er opfundet af Kingo.
I »Sorrig og elendighed«, som er en af de salmer,
hvori sørgerynkeme er dybest, ender fortvivlelsen
med, at synderen griber efter Judas’ strikke: Skal
jeg selv mit liv afskære? Skal jeg slet til Helved
gaa?
Nej, o nej! min sjæl, o nej!
Rejs dig lidt, og se du stylter
med de mange synde-bylter,
hen ad troens trøstig vej!
Billedet er tragisk gribende. Finder man det lidt
komisk, er komikken af samme slags, som naar
man griner af en krøbling.
Til billedrigdommen kommer en rigdom paa
sjældne ord. Man skal vogte sig for at blive Sa
tans »nam«. De første islændinge var landnamsmænd, derfra kender man endnu ordet. Satan har
nemlig en fange-fælde. Mangler Kingo et pas
sende ord, finder han en ordsammensætning, som
træffer det rigtige. Satan har en tusind-kunstig
snare. Men heldigvis har Gud en himmel-mægtig
haand.
Du est Gud før jorden skabtes,
før end bjerg og tue blev,
førend jeg i Adam tabtes,
var jeg paa dit tanke-brev.
Naar man er noteret paa Guds tanke-brev, sender
han sine engle ud til hjælp for dem, som skal
arve frelse. Kingo siger taknemligt:
Guds engle har paa alle mine veje
haand-baaret mig fra fald og fode-stød.
Man har sagt om Kingo, at han var »sukkets«
mester. Det hentyder til, at han navnlig i sine

evangeliesalmer efter det fortællende afsnit slaar
over i bøn og i et kort suk samler det, som tek
sten giver anledning til at bede om. I »Nu kom
her bud fra englekor« hedder det:
O søde Jesu, lad din Aand
mig kraftig overskygge,
bered mit hjerte ved din haand,
at du der i kan bygge,
at jeg kan ogsaa aandelig
undfange dig
og aldrig fra dig rygge.
Efter at den tolvaarige Jesus har talt med de
skriftkloge i templet, slutter Kingo:
O Jesu, gid du vilde
mit hjerte danne saa,
det baade aarl’ og silde
dit tempel være maa;
Du selv min hjerne vende
fra verdens kloge flok,
og lær mig dig at kende,
saa har jeg visdom nok.
Paa fastelavns søndag har vi teksten om Jesu
daab, hvoraf Kingo drager den følgeslutning:
Saa er vi da Guds poder
i Jesu plantet ind,
hans kirke er vor moder,
Guds Aand vor trøst i sind!
Guds pagt udi vor daab
skal Himlen os oplukke
og Satan nederbukke,
det er vor tro og haab.
Efter lignelsen om de fire slags sædejord hedder
det:
O Gud, du ser og kender,
hvad art af jord jeg er;
mit hjerte-land sig vender
mod verden, og det bær
saa lidt udaf den grøde
og frugt, du venter dig;
mit hjerte det maa bløde,
naar jeg betænker mig.
I passionssalmernes slutning tager Kingo ofte
skylden for det, der er sket med Jesus. Saaledes
ogsaa efter domfældelsen:
Mine synder dommen skrev
og dig hen til døden rev!
Hvor jeg ser din dom og vunder,
ser jeg alt mit segl der under.
I den 29 vers lange passionssalme til Langfredag,
er salmens midtpunkt, hvad Pilatus skrev paa
korset. Derved sukker Kingo:
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Skriv dig, Jesu, paa mit hjerte,
O min konge og min Gud,
at ej vellyst eller smerte
dig formaar at slette ud;
denne opskrift paa mig sæt:
Jesus udaf Nazaret,
den korsfæste, er min ære,
og min salighed skal være.
I »Gak under Jesu kors at staa« indskyder Kingo
sit suk efter hvert af Jesu syv ord.
I begge dele af Sjungekoret indskyder han saa
danne suk mellem de lange salmer. Nogle af disse
suk er siden blevet inddelt i strofer og regnes der
efter selv for salmer. Den førnævnte »Aldrig er
jeg uden vaade« er et af disse suk. En del af de.
korte morgen- og aftensalmer er optaget i vor
nuværende salmebog og slutter saaledes, at man
kan tale om sukket i sukket:
Skriv paa min seng og sove-træ:
Her hviler han i Herrens læ,
hvis synd er skjult i Jesu saar,
han her en nattehvile faar!
Der han slog verden af sit sind,
da lukte han sin Jesum ind.

DEN FORORDNEDE
NYE KIRKE-PSALME-BOG
Populært kaldet Kingos Salmebog.
Kongens befaling.
C 5V:B:T: Saasom Vj allemaadigst haver for got
befunden een fuldkommen Salmebog at lade ind
rette; Saa er Voris allernaadigste Villie oc befa
ling, at I med fliid igiennemgaar oc effterseer
saavel dend Salmebog, som Os Elskelig Doet.
Thomas Kingo, Biscop over Fyens Stifft, Anno
1689, haver ladet udgaa, som andre brugelige
Salmebøger, oc deraf udvelger de gode Gamle oc
Nye Salmer, som plejer at brugis ved tiennisten
i Kirken oc anden Gudfrygtigheds øvelse, oc af
Doet. Morten Luther oc andre Gudfrygtige Lærefædre, effter dend Aussburgiske Confessions reene
oc eenfoldige Lærdom, ere forfattede, til at love,
bede oc tacke dend Ævige Almegtige Gud, oc
deraf udelucke alle nyeligen indførte Salmer, som
enten af indhold eller Stiil kand synis u-beqvem
til gemeene oc eenfoldige Christnis Andagt at opvecke, Om oc i fomefnte Gamle Salmer skulle
findis nogle ord eller Sententzer, som af voris re
ligions fiender vrangeligen kunde udtolkes, eller
oc ej vaare saa tydelige effter nu brugelige Sprogs
art, at de af dend gemeene Mand kand forstaais,
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da skulle I saadanne ord oc Sententzer paa føyeligste oc eenfoldigste maade rette oc forbedre,
hvor omrørte fornødenheder det udkræver, for
uden at giøre nogen u-nyttig forandring effter
verdslig Veltalenheds regler eller poesi, som i
ringeste maade kunde besverge eller hindre de
eenfoldige i deris andegtighed; Oc naar Salme
bogen saaleedis er fuld færdiget, haver I Eders
approbation derunder at tegne, oc samme med
Eders hænders underskrifft at bekrefte, oc os til
videre Vores allernaadigste resolution allerunder
danigst at tilstille.
Iligemaade haver 1 at efftersee dend Alterbog,
som afgangne Doet. Hans Bagger, haver ladet
udgaa, oc dend Alterbog, som tilforn i brug veret
haver, oc derom give Os Eders allerunderdanigste
betenkende, hvilken I formeener i Kirkerne best
at kunde brugis, paa det oc derudj een uniformi
tet kunde treffes; oc haver I denne Eder anbe
falende Commission saaleedis at handle, som I
med een god samvittighed for Gud Almegtigste,
oc dend ærbare Verden agter at forsvare; Dereffter I Eder allerunderdanigst haver at rette/;
Befalendis Eder Gud; Skrevet etc. Hafniæ dend
17 Martij 1696.
Ved dette kongebrev blev den kommission ned
sat, som skulde udarbejde den nye forordnede
salmebog. Brevet blev sendt til følgende:
Biskop, doet. Henrik Bornemann.
Doet. Peder Jespersen, kgl. konfessionarius.
Doet. Hector Gotfried Masius, professor, tysk
hofpræst.
Doet. Hans Wandal, professor.
Doet. Hans Bartholin, professor.
Mag. Johan Adolph Bornemann, sognepr. v. Frue
kirke.
Doet. Barthold Botsach, 1. diak. v. Petri kirke.
Mag. Michael Henrichsen, sognepr. v. Nicolai
kirke.
Mag. Esaias Fleischer, sognepr. v. Helliggeistes
kirke.
Mag. Christian Bremer, sognepr. v, Petri kirke.
Mag. Albert Fogsen With, sognepr. v. Trinitatis
kirke.
Den samme dato blev følgende brev afsendt til
Kingo:
V:B:T: Saasom Vj allemaadigst haver for got
befunden en ny Salmebog at lade indrette, som
i alle Kirkerne i begge vore Riger skal brugis; Saa
have Vj til dend ende, allemaadigst anbefalet
Voris Geistlige her i Voris Kongl. Residentz Stad
Kiøbenhafn med flid at igiennemsee saavel dend
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Salmebog som du Anno 1689 haver ladet udgaa,
som alle andre Salmebøger, deraf de beste Sal
mer at udvelge, oc en fuldkommen Salmebog
forfatte; Oc som Os allerunderdanigst er foredra
get, at du paa din Salmebog at lade trycke, nogen
bekostning skal have giort, Saa ville Vj dig privi
legium allemaad. forunde, at du den ny Salme
bog, som af bemelte Voris Geistlige indrettet vorder, maa til trycken lade befordre, oc alleene i
Tie aar selge; Dereffter du dig allerunderdanigst
kand vide at Rette. Befalendis etc.
Hafn. 17 Martij 1696.
Dermed fik Kingo baade glæde, oprejsning og
erstatning, blandet med skuffelse og et vist maal
af kritik. Skuffelsen var den, at Vinterpartens
fremtid som kirkesalmebog var helt udelukket.
Glæden og oprejsningen var den, at Vinterparten
bestemt blev nævnt som det første grundlag for
den nye salmebog og derefter noget ubestemt
»andre brugelige salmebøger«. Han fik erstatning
for sine udgifter paa Vinterparten ved at faa 10
aars privilegium paa en bog, som han ikke selv
havde skrevet.
Desuden fik Kingo sin kritik, idet brevet til
kommissionen siger, at den skal »udelukke alle
nyligen indførte salmer, som enten af indhold el
ler stil kan synes upassende til at vække enfoldige
kristnes andagt«. I de gamle salmer maa kommis
sionen rette ord, som kan misforstaas paa grund
af uklarhed eller alder, naar det er nødvendigt,
men de maa ikke dermed gøre nogen forandring
»efter verdslig veltalenheds regler eller poesi«.
Der fik Kingo engang til sin kritik. Og det bliver
igen fastslaaet som det vigtigste, at den gemene
og enfoldige mand ikke maa besværes eller hin
dres af sproget i sin andagt, naar han læser i sin
salmebog.
Kommissionen fik til opgave at foretage et kon
servativt fremskridt.
Man kan ogsaa sige, at der omkring den enfol
dige del af menigheden blev plantet et læbælte,
som standsede de skiftende tiders lette vindstød.
Men kom en Kingo stormende og trængte sig
igennem hegnet med kunst og kraft, blev han
budt velkommen indenfor paa grund af sine san
ges positive indhold. Kingo kan være flot, men
naar han tager sin bispekaabe af og lægger den
paa vejen, hvor nu Jesus træder, saa synger han
som den enfoldigste:
O Jesu, gid jeg kunde,
som jeg saa geme vil,
dig ære nogenlunde,
o hjælp mig selv dertil.
Efter at afgørelsen om den nye salmebog var
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truffet, takkede Kingo grev Reventlow for hans
hjælp i denne sag, og dagen efter, d.28.marts, tak
ker han ogsaa biskop Bornemann, som har givet
ham nærmere oplysninger. De kommitterede har
ønsket at faa eksemplarer af Vinterparten, og
Kingo lover at sende 12 og beder biskoppen hil
se »de gode Mænd, mine høyærede gode Venner,
Brødre i Herren.«
»Effter den Kongelig Befaling, som ieg havde,
og endnu haver, er P.Bogen, saa vidt deraf udgaaet er, bleven indrettet, og er deraf ingen Edi
tion udgangen uden den første, af [hvilken] ieg
lod uddrage de [6] Sange, som effter Sl.Dr.Bagers tvende Skrifvelser og Paamindelser, bleve
forandrede, som ieg kand beviise, og lod dem
føre i deres gamle Klædning igien, dend ieg al
drig tænkte at afføre dem, dersom ey Facultatis
Theolog. Decanus, med hvilken ieg paa den Tid,
saavel effter Kongl.Forordning som den til mig
naadigen ergangne Befaling, eene hafde at hand
le, mig dertil hafde tilskyndet. Gud veed og kiender at det har været mig et [ærget] Foster.«
Kingo kredser stadig om det punkt, hvor der
kunde være nogen uenighed eller nogen uklarhed
om, hvorvidt han havde fulgt kongens instruks.
Det var biskop Bagger, der samtidig var teologisk
dekan, der fungerede som den censor, Kingo
maatte rette sig efter. Det var ham, som fik Kin
go til at pille ved de gamle salmer. Det var ham,
som atter fortrød det, hvorefter Kingo vendte til
bage til den gamle tekst, som han aldrig havde
tænkt sig at forlade.
Naar Kingo skriver dette til Bornemann, er det
i haab om, at han lader det gaa videre til kom
missionen. Han regner med, at kommissionen vil
bevare det gamle, og han vil understrege, at han
er enig med den. Han peger videre paa, at Vin
terparten følger kirkeaaret søndag efter søndag.
Han har ikke udeladt nogen af de gamle og mest
brugte salmer, for saa vidt som de hørte denne
aarstid til. Ogsaa paa de punkter er de enige.
Han har indført nogle »baade gamle og nye skik
kelige sange«. Det vilde han gerne sige noget me
re om, hvis han fik at vide, hvornaar kommissio
nen igen skal samles. Han ved godt, at kommis
sionen ikke har faaet besked om at forhandle
med Kingo. Det »beroer alleene paa den Godhed
de vil lade see for mig deres Medbroder, i den
fælles Kiærlighed vi hinanden ere medforbundne.«
Bornemann har meddelt kommissionen indhol
det af dette brev. I et brev til Stiftsbefalingsman
den D.Schult i Odense, ser vi, at Kingo er i Kø
benhavn den i4.april 1696, hvor han har glædet
sig over de store helligdages hvile, men i de kom
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mende søgnedage vil det vise sig, »enten mit saalænge Stormslagne Skib« vil strande eller ikke.
Vi kan forstaa, at Kingo og kommissionen fik
et frugtbart møde. De maa være blevet enige om,
at Kingo skulde sende nye salmer til Sommerpar
ten, og han har maaske skrevet nogle af dem i de
forløbne fem venteaar.
Nyt kongebrev 13. juni i6g6
V:B:T: Saasom Vi den 17 Martij sidst afvigt
allemaadigst haver anbefalet Eder een fuldkom
men Salmebog at indrette effter samme allemaadigste befalings videre formelding; oc Vi gierne
ønsker, at samme Christelige Verch, det snareste
mueligt, maa fuldbyrdis oc til ende bringis, Saa
er Vores allernaadigste Villie oc befaling, at j
med ald Iver oc flid derpaa saaledis arbeider, at
bemelte Salmebog til Paaske nestkommendis af
Eder kand vere fuldferdiget oc os til videre Vores
allernaadigste resolution allerunderdanigst over
leveris, oc tilstedes Eder at føre de Salmer, som
i udj dend Ny Salmebog vil bruge, i saadan een
orden til alle Søn- oc Helligdage, som i det best
oc beqvemmeligst eragter; I det øvrige haver i
Vores til Eder forhen om Salmebogens Indrettel
se allemaadigst ergangne befalning i alle sine ord
oc clausuler allerunderdanigst at følge oc i agt
tage. Dereffter I Eder allerunderdanigst haver at
rette; Befalendis etc.
Hafniæ den 13 Junij 1696.
Dette kongebrev giver besked om, at manu
skriptet til den nye salmebog skal være færdigt til
næste paaske, saa der er ikke lang betænknings
tid. Endvidere at salmerne skal ordnes efter kirkeaarets søndage. Det kan kommissionen have
spurgt om, foranlediget af Kingos bemærkning i
brevet til Bornemann; der stod ikke noget derom
i det første kongebrev, som egentlig kort og godt
kan forstaas saaledes, at man skal lægge Vinter
parten til grund for udvælgelsen af salmer og
blot tage afstand fra den nye poesis unoder af
hensyn til den jævne og enfoldige kirkegænger.
I begge disse kongebreve bruges udtrykket »en
fuldkommen salmebog«. Det er tidligere blevet
brugt om bøger, som optog det størst mulige an
tal salmer, men her har det skiftet betydning i
retning af det kvalitative. Og meningen er i hvert
fald: den bedste, den rigtige, ja endog den eneste,
som maa bruges i kirken.
Det fremgaar ikke af det allerede omtalte, at
meningen maaske kan være en anden. Det dukker
efterhaanden op, at salmebogen skal deles i to, en
kirkesalmebog og en autoriseret salmebog til hus
>4
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andagt, og disse to kan saa tilsammen kaldes en
»fuldkommen salmebog«.
Under besøget i København i april maaned,
hvor Kingo mødtes med salmebogskommissionen
havde han især glæde af at træffe professor, dr.
Hans Wandal, og de fortsatte siden med at drøfte
salmebogsarbejdet skriftligt. Der er bevaret nogle
breve fra Kingo til Wandal, og vi kan forstaa, at
der er sket meget i kommissionen, som vi ikke
faar at vide; vi kender kun Kingos bemærkninger
til et enkelt af dens medlemmer. Men det staar
klart, at Kingo ikke har spillet fornærmet over,
at han ikke kom til at udarbejde den endelige
salmebog, men gik ind i et meget positivt samar
bejde, der naturligvis især drejede sig om salmer
til sommerparten. Vi har ogsaa et stærkt indtryk
af, at kommissionen tog et vidtgaaende hensyn til
Kingo. Det hele samarbejde synes at have et mere
harmonisk forløb, end man kunde have ventet.
Men vi forstaar, at Kingos store embedsgerning
ikke levnede ham megen tid til at skrive de sal
mer til sommerparten, som kommissionen havde
ønsket, navnlig naar man kun havde et aar til ar
bejdet.
Det var Wandal, som aabnede korrespondan
cen med et brev d. 13.juni. Af Kingos svar d.17.
juni ser vi, at Wandal har mindet om »aandelige
Suk eller Takke Psalmer over en del af epistlerne
til G.sønd.e.Trin.«. Kingo lover at sende dem sna
rest, for han har de fleste færdige. Han har ogsaa
en del færdige om evangelierne og nogle af de to
vers, som skal synges, naar præsten gaar paa præ
dikestolen. Han vilde geme vide noget om »Methoden« (det vil formodentlig sige salmernes op
stilling), saa han kunde forhøre sig noget om pa
pir til bogens indretning, da han jo skal trykke
den. Han vil geme vide, om man tænker sig at
udelade nogen af hans salmer i Vinterparten, el
ler om »Passions Psalmer i Fastens Uger ey maa
indføres, da hafde ieg det til stor Effterretning.«
Den lo.okt. skriver Kingo, at han af Wandals
brev af 3.okt. kan forstaa, at kommissionen ikke
har faaet nogle salmer, som var afsendt d.28.aug.
til prof. Vorm, som aabenbart skulde bringe dem
videre. Man benyttede undertiden paalidelige rej
sende, som kunde være hurtigere end postvæsenet,
men som aabenbart ogsaa kunde glemme. Det
drejede sig om salmer til søndagene mellem paa
ske og pinse og en over pinsedags epistel. Kingo
vilde geme vide, om man havde approberet dem,
og om han skulde fortsætte, men det gør han nu
alligevel, naar han har tid og lejlighed. »Jeg vil
nok formode, nest Jesu Hielp, at vil følge Com
missionen med mine Psalmer at forfærdige, at de
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til dend Termin, som Hans Majestæt har fore
skrevet, skal være klar.«
Kingo skriver 28.nov. til Hans Wandal, at for
skelligt arbejde har taget hans tid og tanker, som
han hellere vilde have brugt til at skrive de love
de salmer, men hvis han havde vidst, at kommis
sionen havde afsat plads til at indføre salmer fra
hans haand, vilde han have taget tiden dertil,
hvor knap den end havde været. Det drejer sig
vistnok om salmer fra Vinterparten, som kommis
sionen geme vilde have med, om Kingo vilde æn
dre noget, som han var villig til, hvis Wandal vil
de meddele ham, hvad det var. I den kommende
uge skal han se at faa nogle salmer færdige og
sende dem med posten eller et andet sikkert bud.
Hans passionssalmer ligger ham meget paa sin
de. At de ikke er fordelt paa fasteugerne, som
man plejer (at inddele lidelseshistorien) i de kø
benhavnske kirker, kan vel ikke være nok til ogsaa
at jage dem ud fra andre kirker, som med tiden
vilde bruge dem. Maaske passer inddelingen i an
dre stifter, eller præst og menighed kunde bruge
dem til en tekst, hvor de passer.
1627, 28.jan. skriver Kingo til Wandal og tak
ker for hans medvirkning til, at passionssalmerne
bliver optaget blandt de andre; det betager ham
nogle af de passioner, som længe har trykket ham.
Den Grandiloquentia, som støder nogle, er dog
dansk, og kan godt forstaas af danske, endogsaa
den gemeene mand, der tit har mere fattelse, end
somme lærde tager sig i vare for. Der er sunget
meget i mange aar i vore kirker, som hverken lær
de eller gemeene har kunnet finde en mening i,
før det langt om længe er blevet udgransket af
forstandige, men de enfoldigste gemeene har op
fattet det mere som en tone i kirken end en vis
forstaaelse af det, som synges eller skulde ret for
staaes. Det overlader Kingo til Wandals gode dom
og betænkning.
De forhen lovede salmer til aftensangstjeneste
skal vist komme i næstfølgende uge, da jeg bliver
stadig hjemme.
Disse korte refererende uddrag af Kingos breve
til Wandal er kun smaa glimt og giver ikke noget
samlet billede af kommissionens arbejde. De gi
ver heller ikke nogen oversigt over de bidrag,
Kingo har sendt til kommissionen. Vi kan heller
ikke drage den slutning, at Kingo kun har sendt
de salmer, som vi finder i sommerparten af den
senere salmebog. Kommissionen kan meget vel
have udeladt noget af det, Kingo har sendt, lige
som den udelod meget af Vinterparten. Vi ved
heller ikke, om sommerparten i det store hast
værk er blevet færdig fra Kingos haand, men det
kan vi nok tvivle om. Vi ved heller ikke, hvem
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der har haft særlig indflydelse i kommissionen;
vi kan maaske slutte noget om, at det kunde være
Wandal, fordi det var ham, som havde kontakt
med Kingo, men vi faar saa lidt at vide gennem
korrespondancen. Wandal var desuden ikke særlig
gode venner med biskop Bornemann, som var
kommissionens formand. Men Kingo arbejdede
altsaa med til det sidste, og der blev taget hensyn
til ham.
Da kommissionen var ved at være færdig, op
stod der nogen usikkerhed med hensyn til pas
sionssalmerne, og det fremkaldte et kongebrev af
iS.april 1697.
Brevet lader kongen sige »at I udi slutningen
haver føyet nogle Passions Psalmer, som ickun
skulle brugis paa de steder, hvor de allereede i
Kirkerne findes indførte.« Men kongen har ikke
givet nogen ordre angaaende passionssalmer.
Kommissionen bør derfor overveje, om disse sal
mer ikke kunde bruges overalt i riget og derfor
optages i bogen paa passende steder, eller om de
her skal forbigaas og i stedet optages i den anden
part af salmebogen, som den endnu skal forfær
dige. Med salmerne i kirkerne maa der i hvert
fald være »een Liighed« i vore riger. Kommissio
nen skal derom indstille til kongen.
Her hører vi for første gang om, at den nye
salmebog skal bestaa af to parter, en til brug i
kirken og en til andagt i hjemmet. Det er egent
lig en logisk følge af, at kirkesalmebogen skal ord
nes efter søndagene.
Kommissionen afleverer kirkesalmebogen
En dag i slutningen af april, datoen er ikke
nævnt, afgav salmebogskommissionen beretning
og indstilling til kongen om den nye salmebog.
Den skulde ikke til censur, for censorerne sad i
kommissionen. Kongens befaling gik ud paa, at
de selv skulde approbere bogen med deres under
skrifter og sende den til kongen til resolution.
Beretningen gengives her i fyldigt referat:
Efter Deres kgl. Majestæts allernaadigste befa
linger af 17.marts og 13.juni 1696 har vi under
skrevne i gudsfrygt forsamlede med al mulig flid
gennemset Thomas Kingos salmebog af 1689 og
andre brugelige salmebøger. Der fandtes en stor
mængde salmer, hvoraf dog kun faa hidtil har
været brugt i kirkerne ved den offentlige guds
tjeneste, men de fleste var alligevel kendt af den
menige mand. Derfor har vi haft grund til at ind
rette en fuldkommen salmebog ved først at ud
vælge til gudstjeneste i menigheden de bedste
aandrige salmer saa vel som lære- og trøste-sal
mer blandt de gamle og nye, som bedst egnede
sig til kirkelige handlinger og passede til kirke-
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aarets tekster. Dernæst har vi af de salmer, der
blev tilbage, udvalgt de salmer, der egnede sig til
gudfrygtigheds øvelse i husene og ved allehaande
lejligheder udenfor kirken. Paa den maade maa
den fuldkomne salmebog bestaa af to parter, den
første som er en kirkesalmebog, den anden som
er en husandagts-salmebog. Nu kommer vi med
den første part med det allerunderdanigste ønske,
at den maa behage Deres Majestæt, eftersom vi
derved saa vidt muligt har efterlevet de fore
skrevne regler.
Vi har dermed sigtet paa:
1) At de bedste, brugeligste, tildels ældgamle
salmer, som Luther og andre gudfrygtige lærefædre har forfattet, fremdeles maa blive i brug
ved gudstjenesten, især af hensyn til den jævne
mand, som nu i saa lang tid har været vant til
dem.
2) Dog har det været uundgaaeligt at rette og
forbedre adskillige steder, hvor meningen ikke var
klar nok til opbyggelse, eller ordene ikke syntes
at stemme med troens rene lærdom, eller af troens
modstandere kunde udlægges forkert. Vi har gjort
disse ændringer saa lempelige, at de ikke skulde
blive for paafaldende i de enfoldiges øjne. Vi har
af samme aarsag ladet noget staa i kendte salmer,
som ikke angaar troens artikler, skønt det ved
nøjere udforskning kunde synes saa, og vi har ikke
lagt saa stor vægt paa at faa verset og rimet godt
som paa at forme en god mening i tydelige ord.
3) Det samme gælder med hensyn til Kingos
og en del andre nye salmer, hvoraf vi til brug i
kirken har optaget dem, som i sig selv er gode til
hellig opbyggelse for de enfoldige. Andre har vi
taget med, for at der kunde være salmer til hver
søndags tekster, som Deres Majestæt befalede 13.
juni 1696.
4) Endelig har vi i almindelighed i dette værk
sigtet til, at den jævne mand og de enfoldige
(som er de fleste i enhver menighed) ikke skulde
besværes i deres andagt med alt for mange slags,
eller med alt for dybsindige salmer. Alt det, der
vedrører sangen i kirkerne skal ske til den Høj
lovede Treenige Guds lov og pris og tjene til an
dægtig paakaldelse.
Derefter følger selve salmeforslaget, som sluttet
med en her forkortet tiltale og underskrift:
Allernaadigste Herre og Arfve Konge.
Ofverskrefne Collection af Psalmer til alle Søn
dage, Fester og Bededage, samt andre Gudelige
forretninger j Kirckeme det gandske Aar igiennem, af os underskrefne ... forfattet, hafve Vj ...
indstillet til . . . videre resolution etc.
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H.Bomemann.D. PJespersøn.
Hans Wandall D. HG Masius D.
I.Bartholin. B Botsaccus D. JA Bornemann.
Michael Henrichsen Tistorff.
Christian Bramer. Alb Fogson Wit.
Dette salmebogsmanuskript er straks autoriseret
ved de nævnte underskrifter. Derfor er der kun
ubetydelige forskelle mellem det og den trykte
salmebog, men nogle faa skal dog noteres.
Kingos salmer er i marginen mærket med D.K.
Enkelte steder er det dog glemt. Denne marke
ring er naturligvis sket for at understrege, at man
har fulgt kongens befaling om at tage et særligt
hensyn til Kingo. Ved Søren Jonæsøns salmer er
i marginen noteret »ny msc«. Andre saadanne an
tydninger er der ikke, og der er heller ikke som
i Vinterparten anført forfattemavne under sal
merne, men i stedet har man i salmebogen ind
rettet et højst ufuldstændigt forfatterregister for
saa vidt, som man mente at kende forfatterne.
Her er Søren Jonæsøns navn nævnt ved 6 af hans
8 oversættelser. Disse salmer af Søren Jonæsøn og
Kingos salmer i sommerparten er de eneste nye.
Alle de andre har tidligere været trykt i Vinter
parten eller ældre salmebøger.
Kommissionens overvejelser i april om anbrin
gelsen af Kingos passionssalmer er endt med, at
de skal optages i kirkesalmebogen med følgende
overskrift: »Efterfølgende Passions Psalmer brugis
paa de Slæder, hvor de allerede findis i Kirkerne
indførte, i efterfølgende Orden.«
løvrigt er der kun smaa forskelle. Fastelavns
søndag er anført »Enhver som tror og bliver
døbt«. Teksten er slettet i salmebogen, fordi den
tidligere er anført. Tredje paaskedag er først opskrevet begge vers af »Hil, Jesu, dig«, men det
sidste vers er atter overstreget og er derfor ikke
med i salmebogen. i.sønd.e.P. staar »O Jesu,
Præst af Ævighed«. 3.s.e.P. staar: »De 2de første
Vers af »Jeg løfter høyt«. I salmebogen: »Det
første Vers«. 4.s.e.Tr. staar: »Hiertelig Jeg nu len
gis«. ig.s.e.Tr. er anført: »Christe du est baade«.
Teksten er udeladt i salmebogen, fordi den er
trykt tidligere.
Den væsentligste forskel er, at man i det auto
riserede manuskript har glemt en salme, som
skulde have været med, fordi den var forordnet;
den kom ind tilsidst, før passionssalmeme.
En Psalme/ som er forordnet at siunges i Kon
gens Slots-Kirker/ naar Kongen er rejst af Lan
det.
Siunges som:
Beholdt os HErre/ ved dit oord.
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Guds hellige Ængle lejre sig
Omkring var Konge mægtelig/
Og selver hannem vel bevar
U-skad og frelst udi al far’.
Salmen er skrevet af Jesper Brochmand 1644 *
»Trende Kircke-, Skole- oc Huus-Bønner i denne
farlige oc besverlige Krigs-Tid.« Dens fire vers er
lidt ændrede her i salmebogen.
Det kan ingen steder ses, hvornaar eller hvor
fra kommissionen har faaet Søren Jonæsøns Ud
kast. Hans navn er ikke nævnt, før det fremkom
mer i salmebogens forfatterregister. Hans manu
skript kan være fremskaffet, fordi Esaias Flei
scher har kendt det. Men det er maaske lige saa
troligt, at Mathias Moth i stilhed har leveret det,
ligesom han i stilhed fik Søren Jonæsøn til at ud
arbejde det. Nu har han ved at forelægge det
skaffet Søren Jonæsøn den ære, som tilkommer
ham.
Der er en anden ting, som nu staar klart; den
1.maj 1697 har Kingo, som det nedenfor nævnes,
faaet kommissionens salmebogsmanuskript til
trykning. Naar Søren Jonæsøn i sit manuskript
har noteret: »Paa ny befalet at forandres d.4.Juni
1698, ofverskrevet d.g.Aug. derefter«, maa det
være Kingo, som staar bagved. Enten har han foreslaaet tekstændringer eller bare villet give for
fatteren lejlighed til et nyt gennemsyn inden tryk
ningen af de udvalgte salmer.
Kongebrev i.maj i6gj
Kingo skal trykke salmebog og graduale
V:B:T: Vi tilskikke dig herhos en Psalmebog,
som endeel af Vores Geistlige her i Staden efter
Vores allernaadigste befaling haver sammensam
let og i Orden bragt, hvilken Vi den 17 Martii
Anno 1696 allemaadigst haver bevilget, at du til
trykken maa lade befordre, og derhos allemaadigst
tilsagt, at ville give dig privilegium paa den i Tie
Aar alleene at lade selge; thi er Vores allemaadigste Villie og befaling, at du strax og ufortøvet
den anordning giør, at bemelte Psalme Bog med
forderligste kand vorde trykt, og det med saadan
stiil og i saadanne formater som det for Meenige
Mand tienligst og mageligst kand eragtes; tagen
des derhos i agt, at i slæden for den titel, Psalmer
at bruges paa de slæder, hvor de allerede findes
i Kirkerne indførte, vorder sat Psalmer over pas
sionen, hvilke kand bruges i Meenighederne Fa
sten igiennem, ved uge Prædikerne og paa bede
dagene efter en hver steds ledighed. Og som Vi
allemaadigst ville, at ved enhver Kirke i Slæder
ne, saa og ved en hver Hovet Kirke paa Landet
i begge Vore Riger, skal være en Psalmebog; saa
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haver du til den ende saa mange Gradualer med
tilhørige noder paa hver Psalmes Melodie at lade
forfærdige, paa den maade som Vores Elskel.
Kiere hr Far faders Faders, Salig og høiloflig ihu
kommelse, Konning Friderich den andens Gra
dualer findes at være indrettede, at fornævnte
Kirker hver en af saadanne Gradualer kand be
komme, og naar Psalmebogen saaledes er trykt,
haver du den dig tilsendte project uskad i Vores
danske Cancellie igien at indskikke. Derefter du
dig allerunderdanigst haver at rette. Befalendes
dig Gud. Skrevet etc.
Hafn.d.i Maji 1697.
1697,21.juli. Kingo til Wandal
Wandal har spurgt, om Kingo vil paatage sig
trykningen og udgivelsen af den anden part af sal
mebogen. Kingo svarer, at hvis den anden part
skulde være et anhang til kirkesalmebogen, var
der haab om, at den ogsaa fik indgang i kirken,
men hvis den bliver en bog for husandagten ale
ne, vil det blive baade besværligt og bekosteligt
for ham. Men da der ikke fra hans side skal
mangle noget for at fremme sagen, maa kommis
sionen gerne for hans regning antage en skriver;
Kingo vil skaffe papir og sørge for rimelig beta
ling. De salmer, han har forbedret, har længe væ
ret i brug ved manges andagt, saa han haaber, de
faar frit løb i fremtiden. Han sender de to første
ark af kirkesalmebogen i oktavformat til kommis
sionen for at spørge om nogle steder, hvor der
synes at være skrivefejl i det autoriserede manu
skript. Han har bestilt noder til gradualet i Liibeck og nye typer til duodeeformatet. Imens fort
sætter han med at trykke oktavsalmebogen.
1697,31.juli. Kingo til GeheimeRaad Moth
Kingo fortæller om begyndelsen af trykningen,
det samme som i brevet til Wandal. Han har be
stilt papir fra Holland, og det var dyrt. Endvi
dere nye typer til duodec og noder til gradualet
fra Liibeck. Det er store bekostninger og udlæg,
men han stoler paa Guds og kongens naade og
Deres Excellences gunstige befordring.
Dette tyder jo paa, at geheimesekretæren er in
teresseret i salmebogssagen, og at det er ham som
staar bag Søren Jonæsøns arbejde og dettes ind
levering til kommissionen.
1697,1 i.aug. Kingo til Wandal
Svaret paa Wandals brev af 27-juli er desværre
blevet forsinket, fordi Kingo har haft tandpine.
Han beder Wandal sige til de kommitterede, at
han skal gøre sig umage for, at salmebogen bliver
rigtigt trykt, og hvis der er noget tvivlsomt i ma
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nuskriptet, skal han indsende det til deres betænk
ning. Kingo har ladet sin amanuensis sende en
anvisning til den skriver, studiosus Aldewelt, som
skal renskrive den anden part, samt besked om,
hvor han kan tage papir. Hvis de salmer fra Vin
terparten, som ikke blev optaget i kirkesalmebo
gen, maa komme med i den anden part, saa for
andrer jeg dem efter Deres sidste forslag.
Det bliver besværligt for mig, hvis kirkesalme
bogen, som jeg efter kongens befaling arbejder
paa, ikke maa komme i brug, før den anden part
er trykt færdig. Det tager lang tid, fordi der skal
trykkes tre formater, i oktave, duodecimo og der
til gradualet i folio. Hvis de saa skal ligge færdige
hos mig, indtil husandagtssalmebogen bliver trykt,
vil det være til stor skade og fortræd. Jeg vil ger
ne derom have Deres gode raad og betænkning.
Jeg er meget i tvivl om den sag, fordi jeg før har
lidt skibbrud.
Hilsen til Deres dydige Kiæriste. (Wandal har
tidligere sendt hilsen til Kingos K, hvilket betyder
Kiæriste, hvilket betyder Hustru).
i697,i8.sept. Kingo til Wandal
Kingo takker for brevet af 4.sept. og takker
kommissionen, fordi den i anden part vil optage
de salmer, som ikke blev optaget i kirkesalmebo
gen. Han sender nogle ændringer i de salmer, som
Wandal har specificeret indtil salmebogens (Vin
terparten?) pag.266 v.4, som ganske er omsat
(sidste vers af »Den rette Dydens Moder«?). Re
sten vil jeg sende med det første sammen med de
salmer mellem paaske og pinse, som jeg sendte
sidste aar, men ikke blev optaget i kirkesalmebo
gen. Jeg vil geme høre Deres mening om dem.
Jeg skal senere sende flere, som ikke dengang var
færdige, og regner med at fortsætte til kirkeaarets
udgang, saa det maa nok vente med at indføre
dem i anden part, indtil de er færdige og kan
følges ad. Jeg beder broderligt kommissionen om
at meddele mig, om der er noget at bemærke ved
salmerne paa de følgende sider, da jeg gerne vil
rette mig derefter.
Endelig understreger han kraftigere end i det
foregaaende brev, at det tager lang tid med at
trykke kirkesalmebogen i de tre formater. 6 ark
er færdige i oktav, og bogtrykkeren har lovet ham
to ark om ugen. Han har først for 8 dage siden
faaet typerne til duodec og sender det første ark
med for at lade kommissionen se formen og sti
len, men noderne til gradualet venter han med
hvert skib. Hvis de tre udgaver skal ligge færdige,
til husandagtssalmebogen ogsaa bliver færdig, bli
ver denne skade maaske større end den første.
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i6g7,i8.sept. Kingo til GeheimeRaad Moth
Samme dag skriver Kingo til Moth om de sam
me emner. Det er nok det sidste punkt, som sær
ligt ligger ham paa sinde, hvad man kan se af
den uskyldigt-snedige indledning. Men ogsaa et
par af de andre emner har faaet en særlig be
handling, hvorfor de skal anføres ordret:
»Noderne til Gradualen (som skal være af de
nu brugelige store Noder, hvorefter des lettere
kand læres at siunge) haver længe været betinget,
dog ey endnu ankommen, men ventes med første
Skiberum og magelige Vind, og saasnart det før
ste Ark deraf kand blive sæt, skal det og vorde
fremsendt, om Ed.Excell. saa lader sig behage.
Med Octaver og Duodecer vil jeg stræbe om Gud
vil at faae et Partie færdig til Hs.Kongl.MsLt. først
tilstundende Fødselsdag [15.april] den Gud lade
lykkelig komme og offte igienkomme! men Gra
dualen kand ieg ey love saasnart: der haver nogle
vildet giøre [sig] dend Tanke at Kirke-Psalmebogen ey maae udgaae eller afhændes, førend den
anden Part, som skal høre til Huus-Andagter og
blev færdig, hvilket vilde blive mig en stor Skade,
som stikker udi Forlag til Papiir, nu det allesteds
falder dyrt, saavelsom til nye Stiil, og paagaaende
store Trykkeløns Bekostning, om ieg endnu videre
skulde vente effter noget Vederlag førend ieg
kunde bøde noget af min første Skade, og derover
siden være udi med den sidste. Ieg vil intet tvivle
at io Ed.Excellen. gunstigen anseer min Møye og
Bekostning, at ieg dog ey slet skal forliise oleum et
operam; og som ieg vist lever udi det Haab, saa
lever og døer ieg etc.
T. Kingo.
P.S. Ieg vil og vist formode Eders Excellences
gunstige Befordring til et kraftigt og beskiermende Kongeligt Privilegium.
Nu gaar der mere end et aar, men endelig den
20. dec. 1698 er manuskriptet til Husandagtsal
mebogen færdig, og det overleveres til Kingo med
et nyt kongebrev i samme stil og med samme ind
hold som brevet af 1. maj 1697. Kingo skal tryk
ke den. Han faar privilegium paa at sælge den i
1 o aar. Han skal straks tage fat paa at trykke den
i formater, som passer sig for den menige mand,
og bagefter sende manuskriptet tilbage til kan
celliet.
Kingos første ønske, at husandagtsalmebogen
skulde være et anhang til kirkesalmebogen, blev
altsaa ikke opfyldt. Han havde haabet, at den an
den part derved vilde smutte med ind i kirken.
Saa havde man dermed kunnet synge hans mor
gen- og aftensalmer i kirken; det kunde man ikke

KINGOS GRADUALE

214
nu. Men hans andet ønske, at kirkesalmebogen i
saa fald straks maatte udkomme, saa han kunde
faa noget økonomisk udbytte af den, gik i opfyl
delse. Trykningen af de to formater var saa vidt
fremskreden, at han kunde undertegne forordet
til kongens sidste fødselsdag 15. april 1699. Folioudgaven af gradualet kom lidt senere.
Stormægtigste Monarck,
Allernaadigste Herre og Konge.
Dend uafladelige omsorg, som Eders Kongelige
Mayestets GUDS FRYGT Og RÆTFÆRDIGHED drager; ey allene for Guds reene Ords Dyr
kelse udi Hans Kircke at hanthæve, fodre og for
fremme, men og med gode Lover og Ræt Eders
Mayestets Riger og Lande at styre og Regiere,
er Eders Kongl: Mayest: troe Undersaatters usi
gelige Glæde, der ved Guds Naadige Forsyn maa
sidde under saa mild og mægtig En Monarkes
Skygge og Beskiærmelse: Men og der for uden et
klart og Kongeligt Speyl, der viiser alle Regientere og Potentater et ræt og livagtigt Billede, saa
vel hvordan Guds Kirke og Christi Aandelige
Brud skal uden Sminke gaa frem udi sine rette
Hellig Dags Klæder, høre det Ord alleene, som
er hans egen Munds Ord, ofverleveret og befattet
udi De hellige Prophetiske og Apostoliske Skrif
ter, bruge De Tvende Høyværdige Sakramenter,
aldeles efter Christi egen Indstiftelses maade,
hvor om Eders Kongl. Mayest. Lov og Kirke Ri
tual efter Guds reene Ord og dend beste Kirke
skik saa alvorligen og ordentligen alting med
Kongl. og høy Christelig Nidkierhed befaler og
beordrer. Og paa det at intet skal fattes til Guds
Meenigheds Glæde at formeere, og Siælene at
opmuntre til at Siunge og Lege vel for HErren
i deres Hierter til Guds Ære og deres Saligheds
opbyggelse, haver Eders Kongl. Mayest. i sin
Christmilde Regierings tiid, efter høyoplyste Kon
gers og Helgens Exempel, saa vel i det Gamle
som Ny Testamente, været betænkt paa en Ny og
forbedret Psalme-Bog til Kirkens Nytte udi begge
Eders Kongl. Mayest. Høyloflige Riger at lade
indrette, og En Deel de fornemste Geistlige udi
Kiøbenhafn at lade eftersee, hvilken Jeg og, efter
Eders Kongl. Mayest. Allernaadigste Befalning
med Endeel Psalmer, efter det Pund mig af Gud
betroet er, hafver forbedret, og efter at de paa
Eders Kongl. Mayest. videre Naadigste befaling
vaar efterseet til Trykken befodret; foruden dend
Gradual, som Eders Mayest. i sær til Hofved Kir
kerne udi begge Riger vil have beskikket, som og
allerfoderligst naaer sin Endskab ved Trykken.
Jeg ofverleverer derfor i allerdybeste Underdanig

hed Eders Kongl. Mayest. denne Psalme-Bog, om
det fremdeles maa behage Eders Kongl. Mayest.
Salfvede Haand at gifve dend forlov at indlegges
i Guds Kircke til Guds udødelige Nafns Ære, og
de trolefvende Christnes Aandelige brug i Eders
Kongl. Mayest. Riger. Gud, som er alle Kongers
Konge Velsigne Eders Kongl. Mayest. fremdeles
med Lyksaligt Regimente, Ynskeligt og langvarigt
Liv og Sundhed, til det Kongl. Huuses uophørlige
Floer og fremgang, og lade under Eders Mayest.
og Eders Kongl. Mayest. Sæds Regiering, sit Hel
lige Ord og reene Lærdom hos os vinde og vare
saa lenge Verden staar, til sit Nafns udødelige
Ære, Undersaatternes Velstand, Sinds og Samvit
tigheds Ævige Glæde, hvilket er dend Daglige og
allertrohiertigste ynske, af
Eders Kongl. Mayest.
Allerunderdanigste Tienere
og uafladelige Forbedere,
Th. Kingo D.
Skrevet i Odense Bispegaard, paa
Eders Kongl. Mayest.
Fødsels Dag dend 15
Aprilis Aar 1699.
Omtrent fem uger senere, pinseaften 1699, kunde
Kingo underskrive forordet til Gradualet.

Gradual/
En Ny Almindelig
Kirke-Salmebog/
Under behørige Noder og Melodier;
Efter Hans Kongl: Maj:ts allernaadigste Befal
ning af de Fornemmeste Geistlige i Kiøbenhavn/
til Guds Tieneste paa Søndagene/ Festerne/ Bede
dagene/ og til anden Gudelig Brug i Kirkerne udi
Danmark og Norge/ af gamle Aanderige Sange/
ordentlig indretted og flitteligen igiennemseet/
med mange ny Salmer forbedret/ og i ligemaader
efter Kongl.
Befalning til Trykken befodret
Af
Thomas Kingo D.
Biskop udi Fyens Stift.
Odense/
Trykt i Hans Kongl. Majestæts privilegerede
Trykkene af Christian Skrøder/
ANNO M.DC.XCIX.
Stoormægtigste Monark,
Allernaadigste Herre og Konge,
(forkortet referat og omskrivning):
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I
Den utrolige glæde og saligheds nytte, som
Guds kirke nyder af religionens forbedring ved
Guds udvalgte redskab Morten Luther, kraftigt
beskærmet af Christian den Tredie og hans efter
kommere paa tronen, kan ingen, som frygter Gud
og ærer kongen, skønne nok paa. Vi fik ordets
klare lys, begge de højværdige sakramenter, ret
færdiggørelsen af tro og deraf flydende trøst til
evig salighed. Kirken fik sit modersmaal igen og
dejlige salmer i stedet for gregorianske sange, som
almuen i Norden ikke forstod. Det var kommet
saa vidt, at folk skulde læse Fadervor og Ave Ma
ria paa latin uden at vide, hvad de sagde. Det
kunde der siges meget om, men jeg vil blot i dy
beste underdanighed minde om den glæde, der
fyldte Guds børns hjerter i Norden, da den latin
ske Mumle-Sang og Munke-Skraal forsvandt fra
kirker og klostre, og sange af Luther blev oversat,
og sange af vore egne landsmænd blev digtede og
indført i kirken af Deres kongelige oldefader.
Hans søn, Deres højsalige hr. faders farfader,
Frederich den Anden, som var sig selv lig i nid
kærhed for Guds ære, hans kirkes gavn og sine
undersaatters velfærd, tog efter Davids eksempel
kirke-harpen i haanden, og da han 5. nov. 1569
laa i lejr mod fjenden udenfor Varberg, og med
vaaben i den ene haand og cn snar skrivers pen
i den anden, befalede han en af mine formænd,
Niels Jespersøn at indrette en Gradual og Hans
Thomissøn en salmebog.
Iblandt Deres Majestæts mange regerings-byr
der, saa mange triumfer over Deres fjender, saa
stor en omsorg for Deres undersaatter gennem kri
stelige og velbegrundede love, har omsorgen for
Guds kirke altid ligget Dem paa hjerte, saavel
det rene Guds ords prædiken, som sakramenternes
betjening efter Kristi indstiftelse, og sang og or
dentlige ceremonier, hvorom Deres Kirke-Ritual
vil tale til efterkommerne og gøre Deres Maje
stæts regering udødelig og priselig til verdens
ende.
Da Deres opmærksomme øje har set, at Gra
dualen og Hans Thomissøns salmebog i Deres
faders og farfaders tid nogle gange har været op
lagt og nu er slidt af ælde og ikke mere findes i
kirkerne, var et nyt oplag nødvendigt. Det har
behaget Dem at antage min ringhed til noget af
dette arbejde, at befale en del af de fornemste
gejstlige i Kiøbenhavn at gennemse gamle og nye
sange og derefter befalet mig at trykke saavel
denne Gradual som den mindre kirkesalmebog,
som jeg nu overgiver i Deres hænder i det haab,
at De vil aabne døren for dem til Guds hellig
dom. Saa slutter jeg med dette allerunderdanigste
ønske:

GUD, aabne Dørren til fornøysomt Liv og
Glæde
Til Sundhed, og bestyrk det Kongelige Sæde
For Konning Christian dend Femte, lad hans
Kraft,
Fra Himlens Salver faa langvarig Leve-saft!
Lad Hannem Harpen siae og i Guds Kirke
synge,
Forny Ham i din Aand og lad ald Svagheds
Tynge
Aflettes ved din Haand, sæt hans Regiering i
En nyttig Sammen-Lyd og deylig Harmoni!
Lad intet, uden Aar og seenlig Ælde, hente
Vor Fromme Konge fra sit Naadig Regimente,
Og naar Hånd vexle skal dend Verdslig
Krone hen,
Sæt Ham da Ærens paa, blant Engle-Sang
igien!
Eders Kongl. Maj:ts
Allerunderdanigste, tro Tienere
og uafladelige Forbedere
Th. Kingo.
Odense Bispe-Gaard
Pindse-Aften Aar 1699.
Trods Kingos gode ønsker fik Christian den
Femte ikke mange gode aar endnu. Han døde 25.
aug. 1699. Hans sidste regeringshandling i salme
bogssagen var at udstede patent d. 21. juli om
indførelse af den nye salmebog og samme dag at
give Kingo eneret paa trykningen i ti aar.
Det hedder i Patentet:
». . . eftersom Vi til Guds Tienestis Befordring,
samt Kirke-Sangenis desto bedre Lighed udi Vore
Riger Danmark og Norge, allemaadigst haver for
got befunden en ny Gradual og Kirke-Salmebog
at lade forfatte, som og af Os Elskelig Doctor
Thomas Kingo, Biskop i Fyens Stift, efter Voris
allernaadigste Befaling til Trykken er befordret
og beqvemme Exemplarer, saavel in folio, som
oktav- og duodes-Form, til Kirkemis Brug og hver
Mands Nytte og Gudfrygtigheds Øvelse, oplagt;
Da haver Vi allemaadigst for got eragtet at an
ordne og befale, som Vi og hermed anordner og
befaler, at samme ny Kirke-Salmebog i Kirkerne
over alt i begge vore Riger Danmark og Norge,
naar Kirke-Aaret, som er den første Søndag i Ad
vent, tager sin Begyndelse, skal indføris, og da til
Guds Tienestis Forretning i Kirkerne og Meenighedeme begyndis at brugis og i alle Maader
følgis.«
Det bestemmes videre, at alle hovedkirker skal
købe et eksemplar af gradualet og hver anneks
kirke et eksemplar af oktavsalmebogen. Gradua
let skal koste to rigsdaler uindbundet og oktav
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salmebogen uindbundet en rigsdaler. Et fjerdingaar efter at Stiftet (som køber ind i fællesskab)
har faaet sine eksemplarer, skal betalingen erlæg
ges til Kingo, hans arvinger eller ordre.
Alle biskopper, provster, præster, skole-betjen
te, klokkere, degne, substitutter og gejstligheden
i almindelighed skal rette sig efter dette. Biskop
perne skal omhyggeligt drage omsorg for, at hver
kirke er forsynet med salmebog, naar den skal
tages i brug. Og alle grever og friherrer, stiftbefalingsmænd, biskopper, amtmænd, landsdom
mere, præsidenter, borgmestre og raad, som mod
tager dette patent, skal straks lade det oplæse og
forkynde.
Kingos privilegium indeholder følgende:
I betragtning af det store udlæg og den bekost
ning, Kingo har haft paa salmebogen, som man
nu kan faa i folio, oktav- og duodec-formater, be
vilger kongen ham eneret til at trykke og sælge
salmebogen i ti aar, og ingen maa driste sig til at
forhandle disse bøger uden dem, som Kingo der
til beskikker. Endnu mindre er det tilladt at eftertrykke disse bøger eller indføre dem trykt andet
steds, saa længe privilegiet varer. Overtrædere
maa betale 100 rigsdaler for hvert solgt eksemplar
med halvdelen til angiveren og halvdelen til
Odense hospital. Kingo maa ikke tage mere for
gradualen og oktavudgaven af de kirker, der er
pligtige til at købe dem, end der er fastsat i pa
tentet, men de øvrige eksemplarer maa Kingo og
hans arvinger sælge, som de bedst ved og kan.
Dermed er den dramatiske og langvarige til
blivelseshistorie for den saakaldte Kingos salme
bog afsluttet.
Og dermed er i det hele taget Christian den
Femtes enestaaende lovgivningsarbejde blevet af
sluttet umiddelbart inden kongens død. Den
»Danske Lov« ligger udenfor denne bogs hori
sont. Kirkeritualet kom 1685 og blev indført
pinsedag næste aar. Alterbogen kom 1688, salme
bogen og gradualet kom 1699. Dette store ratio
naliseringsværk havde en overordentlig soliditet
og bidrog til at skabe den orden og »enshed«, som
enevælden tilstræbte.
Kingos salmebog.
Den forordnede kirkesalmebog, som populært
kom til at hedde Kingos salmebog og paa disse
blade ofte vil blive forkortet til K, udkom fra be
gyndelsen i tre udgaver, en folioudgave, som er
forsynet med noder, og derfor kaldes Gradualet,
en oktav og en duodecudgave. Teksten er ens i
disse udgaver.
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Den latinske sang i kirkerne, som Niels Jesperssøn havde anordnet i sit Graduale, hvor det var
muligt at gennemføre den med latinskolemes
hjælp, var forlængst gaaet af brug, og nu gennem
førtes i stedet en ordnet luthersk kirkesang ude
lukkende paa modersmaalet, en dansk salmemes
se. Den tager ogsaa gennem melodierne et særligt
hensyn til »den gemene mand«. Mens Kingo i
Siungekoorene frit vælger sine melodier og ingen
lunde lægger nogen da-mper paa sin digteriske fri
hed, er det ganske klart, at han med sine melodier
i gradualet indskrænker sig til et repertoire, som
den jævne mand kan overkomme. Der henvises
her til den udgave af gradualet, som Samfundet
Dansk Kirkesang udgav 1967, hvori melodiforhol
dene er oplyst af Henrik Glahn. Derfra skal i
korthed anføres nogle enkeltheder.
Kingo gør kun brug af 123 melodier til 300
salmer, mens Hans Thomissøn har ca. 205 melo
dier til 269 salmer. Af Hans Thomissøns melodier
har Kingo benyttet 89. Nogle af Kingos 34 nye
melodier er hentet hos Arrebo 1627; andre stam
mer fra Mogens Pedersøns »Pratum Spirituale«
1620. Der er særlig grund til at nævne to melo
dier, som Kingo gør brug af, nemlig Friderichsens bryllupssalme »I Jesu navn skal al vor ger
ning ske«, se 11,5.367 ff., som Kingo bruger til
hver søndag i prædikestolsalmen. Den var oprin
delig brugt til en tysk vise »Gleich wie das Feur«,
men paa dansk er den først trykt i Romdorphs
julesange, se s. 95. En anden melodi, som Kingo
f. eks. bruger til alle sine passionssalmer, er »Som
Hiorten med tørst befangen« (Jesus, dine dybe
vunder), som stammer fra det franske Psalter
og herhjemme først møder os hos Willumsen
1640 (se s. 88 f.).
Her vil vi særligt fordybe os i teksterne. Den
nye salmebog kom til at indeholde 300 salmer.
Dette runde tal kan næppe være helt tilfældigt.
Man maa have sigtet paa det ud fra de forudsæt
ninger, man havde. Vinterparten indeholdt 267
salmer, hvoraf halvdelen var Kingos. En lignende
sommerpart vilde have sprængt de dengang rime
lige rammer. Hans Thomissøns bog havde 269
numre. Hvis man nu sigtede paa at nedskære Th
til halvdelen, forøge antallet til 300 og dele for
øgelsen mellem Kingo og de indsungne salmer fra
de forløbne 130 aar! Saadan har planen formo
dentlig slet ikke været fra begyndelsen, men idet
man salme efter salme valgte ud af hensyn til
kvalitet og tradition, har man følt, at dette tal
nærmede sig.
Af de 300 stammer 123 fra Th, naar man med
regner prosaoversættelsen af Tedeum, »O Gud,
vi love dig«. Det er den ældgamle arv, skønsomt
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udvalgt, herunder de faste salmer, som ikke maat
te røres, og Luthers næsten hellige.
Fra tiden mellem Th og Kingo stammer 82
salmer. Kommissionen nævner i sin indberetning
til kongen, at den har fundet en stor mængde sal
mer, som var kendt af den menige mand, skønt
de ikke brugtes ved kirkens gudstjeneste. De er
kommet til den menige mand gennem boghandler
nes salmebøger, bønnebøger og haandbøger. En
del af dem egnede sig meget vel til brug i kirken,
og resten kunde henvises til husandagtsahnebogen.
De 82 repræsenterer altsaa ikke just den æld
gamle kirketradition, men hensynet til, hvad fol
ket synger. Folket havde ikke valgt saa daarligt.
Sthen tegner sig for 11 salmer, det største antal
af en enkelt mand.
I gradualet og de ældste salmebøger finder
man et register over salmernes forfattere, for saa
vidt som man kendte dem. Det viser, at kendska
bet til forfattere fra denne periode var næsten
lig nul. Hans Thomissøn satte navn over de sal
mer, han kendte forfatterne til, og disse navne har
man i reglen faaet med i forfatterregistret i K.
Det er naturligt, at man har husket Kingos samt
de fleste af Søren Jonæsøns. Men kommer man til
de 11 af Sthen, finder man en enkelt, som er dig
tet af Hans Christoph. Roskild. Det er »Ak, leven
de Gud«. Det er det eneste dunkle minde om, at
Sthen har levet og digtet salmer. »Sjunge vi af
hiertens grund« siges at være digtet af Hans Thomæsøn. Til de andre salmer af Sthen kendes in
gen forfatter. Først 1846 lærer man paany Sthen
at kende gennem BH.
Saa er det ikke saa mærkeligt, at man ikke
kender nogen forfatter til de 9 salmer fra Ravns
»Aandelig Vandkilde« eller de 8 salmer fra
Erickssøns »Brandenburgisk Bønebog«. Af Arrebos
3 optagne salmer er kun noteret med navn »Min
Gud, hvo skal her som en gæst«, af Resens 4 sal
mer har man noteret »Ære, lov og pris i højeste
trone«. Man ved, at »Guds godhed ville vi prise«
er digtet af Eber, men at Katholm har oversat
den, siges ikke. P. J. Hegelund er glemt, men
Morten Hegelund huskes, for han er nævnt i Th.
Brunsmand er glemt. Endog Jens Pedersen, nabo
præsten i Dalum er glemt. De var dog nævnt i
Vinterparten. Dette register kan næppe være ud
arbejdet af Kingo, men af en amanuensis, der
ikke vidste, hvor han kunde finde oplysninger.
Saa kommer vi til de nye salmer i bogen, Kin
gos egne og Søren Jonæsøns.
Fra Vinterparten, som kommissionen skulde
tage særligt hensyn til, stammer 56 salmer, her
under Kingos oversættelse af Luthers »Vi Kristus
love hver og een«, hvor den gamle oversættelse i
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saa høj grad trængte til en afløser, at man gjorde
en undtagelse fra reglen. Fra Vinterparten stam
mer ogsaa Kingos »Saa er da dørene tillukt«, men
da den blev optaget i K noget forkortet med be
gyndelsen »O Jesus, præst i evighed«, tæller vi
den ikke med her. Altsaa 55 fra Vinterparten, Alle
de andre nyere digtere, som Kingo i Vinterparten
havde bragt i forslag, blev fejet af bordet med
undtagelse af Brunsmands »Hvi vil du dig saa
klage« og N. C. Arctanders »Jesu, dine dybe vun
der«.
Fra Kingos »sommerpart« blev optaget 32 sal
mer, som kommissionen fik direkte fra digterens
haand lidt efter lidt. Med undtagelse af den før
nævnte »O Jesus, præst i evighed«, som tælles
med her, har de ikke været trykt før i K. Vi ved
fra Kingos breve til prof. Wandal, hvordan han
pressede paa for at faa de flest mulige salmer
fra Vinterparten med enten i K eller i husandagts
salmebogen, og det blev kun til 55. Saa er det for
holdsvis meget, at der kom 32 med fra sommer
parten, og det skyldes naturligvis, at K var ord
net efter kirkeaaret, og man vilde have sommer
parten forsynet med kingosalmer nogenlunde som
vinterparten af bogen. Hvis Kingo har sendt flere
salmer til sommerparten end de i K optagne, er
de gaaet tabt. Vi har hørt i et brev til Wandal
om salmer, som var afsendt 28. aug., men ikke
var naaet frem d. 3. okt., men kunde være syltet
af prof. Vorm. Det drejede sig om salmer til ti
den mellem paaske og pinse, men disse søndage
synes at være godt dækket i sommerparten.
Endelig er der de 8 nye salmer af Søren Jonæ
søn. Kommissionen havde mærket dem med »ny
msc.«, men i forfatterregistret er Søren Jonæsøns
navn noteret ved de 6. Glemt er »Gud Helligaand, i tro os lær« og »Jeg arme synder træde
maa«. Resens salme »O hjerte kære Jesus Krist«,
som Søren Jonæsøn har restaureret, er ikke nævnt.
87 af Kingo, 8 af Søren Jonæsøn, ialt 95, det er
den nye tilvækst i K, og det viste sig at være det
mest holdbare.
Men det runde tal var ikke helt holdbart. Nogle
aar senere, formodentlig 1708 i anledning af Fre
derik IVs rejse til Italien, blev det forordnet, at
Jesper Brochmands salme »Guds hellige engle
lejre sig« skulde synges i »Kongens Slots-Kirker/
naar Kongen er rejst af Landet«. Den blev derfor
optaget i slutningen af salmebogen forud for Kin
gos passionssalmer. Da man derved ogsaa maatte
pille ved registret, optog man i dette tillige »O du
Guds lam, som bar«. Den var ikke med i regi
stret i første omgang, fordi det ikke var en egent
lig salme, men et led i litaniet. Da dette led
skulde synges ved bededagene om fredagen efter
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prædiken, var det praktisk at have med i det alfa
betiske register. Nu var der altsaa 302 numre.
Ved en kgl. anordning af 18. marts 1729 ind
førte man som nr. 1 i salmebogen Luthers versifi
cerede omdigtning af Tedeum, »O store Gud, vi
love dig«. Men man lod foreløbig ogsaa den gam
le prosatekst blive staaende med et »NB. Denne
Psalme bliver ikke mere synget i kirken«. Saa var
der 303 numre i en overgangstid, hvorefter den
gamle tekst blev udeladt, og man blev ved de
302.
Ved dette mærkepunkt i salmehistorien ser vi
tilbage paa salmebøgernes stamtræ i bogens be
gyndelse. Det viser os en lige linje fra reforma
tionstiden til K. Indholdet af Malmøsalmebøgerne og Hans Tausens blev uden brud med fortiden
samlet op i Th og forøget af Hans Thomissøn i
samme aand og stil. Nye og store mængder af
salmer strømmer ind gennem enkeltmands bidrag
til de konkurrerende boghandleres bønnebøger,
udkaarne eller fuldkomne salmebøger, og et ud
valg af dette blev samlet i K med en klar bevidst
hed om, at man vilde bevare det bedste af den
ældgamle arv, indføje, hvad menighedens brug
havde anerkendt, og endelig tilføje det værdiful
de, som samtiden havde skabt. Striden paa Kin
gos tid stod ikke om salmebøgernes aand og ind
hold, men om en ny kunstnerisk dygtighed, som
med Kingo blev anerkendt. Men K gennemførte,
hvad Th ikke havde formaaet, nemlig at forsyne
bogen med salmer til hver søndag. Det var Molt
ke, som først havde lagt op til det, og dette prin
cip havde i den grad sejret, at det i K blev gen
nemført uden diskussion.

Salmebogen ordnet til gudstjeneste.
Hvorledes blev dette nu praktiseret? Der var
tre normale gudstjenester hver søndag, froprædiken, højmesse og aftensang. Hver havde sin form,
dels med faste salmer, dels med tilføjelser i visse
tidsrum og ved højtiderne.
Froprædiken begynder efter ældgammel skik
med Tedeum, indtil 1729 prosa, »O Gud, vi love
dig«, men sunget med særlig melodi, som er an
ført i gradualet, derefter med oversættelse af Lu
thers versificering »O store Gud! vi love dig«.
Derefter synges »Nu bede vi den Helligaand«.
Prædiken.
Til slut cn kort salme, f. eks. den der er anført
som udgangssalme ved samme dags højmesse.
Her kommer særlig i betragtning de salmer, som
vi nu kalder Kingos evangeliesalmer.
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Hvis der er altergang, har denne samme form
som ved højmessen. Ved højtiderne har hele fro
prædiken samme form som højmessen.
Højmessen.
Højmessen begynder med Kyrie. Der er tre
kyrier at skifte med efter aarstiden, se III,s.202 f.
Straks efter kyrie synges »Aleneste Gud i Him
merig« (Gloria).
Epistlen læses for alteret.
Efter epistlen synges den salme, som Kingo har
skrevet over epistlen »pro loce Halleluja«, dvs. i
stedet for det latinske Halleluja, som Niels Jesperssøn har bevaret til hver søndag. Kingo har i
Vinterparten skrevet 35 af disse salmer, men kun
10 blev optaget i K. Andre salmer er angivet i
stedet.
Efter epistelsalmen synges normalt »Nu bede
vi den Helligaand«, men paa visse tider er der
undtagelser. Fra jul til kyndelmisse synges »Nu
lader os alle takke Gud« og derefter tre gange
det første vers af »Lovet være du, Jesus Krist« og
den tilhørende sekvens en gang, se III,s.26i. Fra
paaske til Kristi himmelfartsdag og derefter til
pinse synges »Kristus Jesus for os ofret«, hvori
man et par gange indskyder »Krist stod op af
døde«, men efter himmelfartsdag dog »Krist til
Himmels monne fare«, se nærmere V,s.38.
Nu læses evangeliet for alteret.
Og menigheden synger trossalmen »Vi tro alle
sammen paa een Gud/ Himmels Skabere«.
Præsten gaar i prædikestolen.
Menigheden synger et eller to vers, som er an
givet til hver søndag. Hertil har Kingo i Vinter
parten skrevet 35 salmer, hver paa to vers, alle
paa melodien »I Jesu navn skal al vor gerning
ske«. Af disse har K kun optaget de 15. De andre
er blevet erstattet med et eller to vers, som er ud
draget af andre salmer, som andetsteds er optaget
som helhed. Til K har Kingo sendt 8 af disse
prædikestolsalmer til sommerparten, undertiden
kun paa et vers, men stadig paa samme melodi.
Før evangeliet læses paa prædikestolen synger
man fra jul til kyndelmisse det første vers af »Et
lidet barn saa lysteligt«, men i selve juledagene
synger man verset tre gange. Fra paaske til Kristi
himmelfart synger man første vers af »Krist stod
op af døde«, men i paaskehelligdagene tre gange.
Paa Kristi himmelfartsdag synger man tre gange
verset »Krist til Himmels monne fare«, men søn
dagen derefter kun een gang.
Efter prædiken er der ligeledes paa disse be
stemte tider særlige vers: Fra jul til kyndelmisse
een gang »Lovet være du Jesus Krist«, i selve
juledagene tre gange. Paa nytaarsdag synger man
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hele salmen »Guds godhed ville vi prise«, og sid
ste halvdel af sidste vers gentages tre gange:
I Jesu Christi navn/
Vi bede dig saa saare/
Giv os et fredeligt aare/
Dig til ære og os til gavn.
Fra paaske til Kristi himmelfart første vers af
»Krist stod op af døde«, i paaskedagene tre gan
ge. Paa Kristi himmelfartsdag »Krist til Himmels
monne fare« tre gange, søndagen derefter kun een
gang. I pinsedagene tre gange »Krist den hellig
Aand sende«.
Paa Mikkelsdag og paa taksigelsesfesten synger
man »O Gud vi love dig« og efter 1729 »O store
Gud, vi love dig«. Paa Allehelgens dag synges
hele salmen »Lover Gud, I fromme kristne«.
Paa alle søndage synger man efter prædiken
sidste vers af »Nu er os Gud miskundelig«. Det
optræder derfor ofte i tidligere salmebøger som
enkeltvers:
Ære være GUd Fader i himmerig/
Som alting haver at raade/
Desligest hans Søn evindelig/
Som frelst haver os af vaade/
Og lofvet være den Hellig Aand/
Som giver os af sin naade/
Den ære haver været af evig tiid/
Og bliver foruden al ende/
GUd os sin naade sende!
De faste salmer gør det muligt at lære hele
gudstjenesten udenad, og de tidsbestemte varia
tioner af kendte ting tjener til at understrege aa
rets gang.
Hvis der er bamedaab, synger man bagefter
Kingos »Enhver som tror og bliver døbt« eller
første og maaske sidste vers af »Kristus kom selv
til Jordans flod«. Eller man synger det fjerde vers
af »Mit barn, frygt den sande Gud«, og hvis der
er altergang efter daaben, synger man tillige det
femte vers af samme salme. Mens der ofres med
barnet, kan man synge mere af salmen »Kristus
kom selv« eller »Gud Fader og Søn og H.Aand«.
Ved og under Communionen synges »Jesu søde
hukommelse«. Der er vers nok, ialt 48. Eller man
synger »Hjælp Gud, at jeg nu kunde«, eller man
synger tre gange verset »O Guds Lam uskyldig«
med den tre gange varierede slutning »Forbarme
dig over os/ o Jesu/ Miskunde dig over os/ o Jesu/
Giv os din Fred/ o Jesu«. Eller man synger »Jesus
Kristus er vor salighed«.
Efter Communionen synges det første vers af
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»Gud være lovet altid og benedidet« eller man
synger Kingos to vers »O Jesus, søde Jesus dig«.
Højmessen slutter med, at velsignelsen læses
fra alteret og man synger den til dagen anord
nede slutningssalme.
Søndag Aftensang begynder med en salme, som
er anordnet til denne søndag, og derefter »Nu
bede vi den Hellig Aand«. Efter prædiken synges
det fjerde vers af »Var Gud ikke med os denne
tid« (det er verset »Ære være dig Gud i evig
hed«), Derefter slutter gudstjenesten med den
dertil anordnede salme.
Ved Tolv-Prædiken om søndagen synger man
det samme, som man ved højmessen synger, naar
epistlen er læst for alteret. Efter prædiken synges
højmessens anordnede slutningssalme.
Men foruden disse søndagsgudstjenester er der
de ugentlige Bededage om fredagen og onsdagen,
og ved dem kan der ligeledes være baade fropræ
diken og højmesse. Ved fredagens froprædiken
synges »Beklage af al min sinde« eller »Udi din
store vrede«, men paa Langfredag synges »O Gud
vor Fader i evighed«. Efter en af disse indled
ningssalmer synges »Nu bede vi den Helligaand«.
Efter prædiken synges det stykke af litaniet »O du
Guds Lam, som bar«. Paa Langfredag synger man
i stedet »Det hellige kors vor Herre selv bar«.
Ved fredags højmesse synger man først »O
Herre Gud benaade mig/ for din store barmhjer
tighed« eller »Ak levende Gud/ jeg bekender for
dig« eller »Jeg arme synder træde maa«. Efter en
af disse indledninger synger koret »Kyrie Eleison, Kriste Eleison, Kyrie Eleison«. Saa læses
epistlen fra alteret, og man synger »Fader vor
udi himmerig«. Evangeliet læses for alteret, og
man synger »Nu bede vi den Hellig Aand« eller
det, man synger paa visse tider om aaret.
Efter prædiken følger den lange litani-bøn med
menighedens svar, eller maaske er det det ene
kor, som svarer det andet, indtil bønnen slutter
med fredsbønnen »Gud give vor Konning og al
Øvrighed Fred og god regiment«, men man kan
ogsaa slutte med verset »Vor Herres Jesu Christi
Fred« eller et andet lignende vers, i fastetiden et
vers om Jesu lidelse. Ved Communionen bruges
de samme salmer som om søndagen, og efter vel
signelsen fra alteret synger man hveranden fredag
»Forlen os med fred naadelig« og hveranden fre
dag »Behold os/ Herre/ ved dit ord«, men i faste
tiden dog »O vi arme synder/ vore misgerninger«
eller »Jesu Krist/ dig takke vi« eller »Jesus, dine
dybe vunder«.
Onsdagsprædiken har samme form som freda
gens. Der er ogsaa angivet salmer før og efter
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»aabenbart skriftemaal«. Endelig er der en daglig
morgengudstjeneste, Syvslæts-Prædiken, hvor man
begynder med en af de salmer, som var anord
net den foregaaende søndag. I fastetiden synger
man den meget lange »O menneske, begræd din
synd saa stor«, som deles saadan, at det svarer til
inddelingen af lidelseshistorien, som man prædi
ker over.
Hvis man har haft taalmodighed til at gennem
læse hele denne ugentlige gudstjenesteordning
med fire gudstjenester om søndagen, to hver ons
dag og fredag og en daglig morgengudstjeneste,
og hvis man yderligere betænker, at dette er kort
lagt og beskrevet i enkeltheder og derefter ved
kongelig befaling indført i Danmark og Norge,
har man grund til at undre sig over enevældens
ensretning. Og det er ganske rigtigt, at enevælden
har bogført og befalet trivslen af dette kirkeliv,
men det meste af det er gammel arv. Den luther
ske reformation har lagt aand til, og ortodoksien
har sat det i system. Man kan lægge mærke til de
anordnede salmer. Det er de gamle. I alle de
gentagelser, man møder i gudstjenestens former,
spiller Kingos nye salmer kun en lille rolle. Bort
set fra passionssalmerne synes nutiden, at Kingos
største indsats finder man i de salmer, som i Vin
terparten har overskriften »en anden over Evan
gelium«, og det vil i gudstjenesteordningen sige
slutningssalmen. Disse slutningssalmer lagde Kin
go selv saa stor vægt paa, at han ofte digtede to.
K har kun optaget en halv snes stykker af dem
ligesom af epistelsalmeme. Her har vi dog faaet
enkelte af de allerbedste med, »Nu kom her bud
fra Englekor«, »Se, hvor nu Jesus træder« og
»Gak under Jesu kors at staa«. Selve mestersal
men »Som den gyldne sol frembryder« er af Kin
go selv bestemt til tolvprædiken i købstæderne og
ellers til aftensang, og K har anbragt den til 2.
paaskedag. Man har i K haft raad til at undvære
salmer, som vi nu sætter højt, f. eks.:
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gudstjenesterne og deres brug af salmer. De kun
de naturligvis kun gennemføres under de større
forhold i byerne, hvor man havde mandskab der
til, og hvor det var muligt at samle nogen til saa
forskellige gudstjenester. Paa landet var det na
turligt at samle sig om højmessen og aftensangen
om søndagen. Det er salmebogen ogsaa indrettet
efter. Kommer vi til aarets almindelige søndage,
træffer vi kun et mindre antal salmer, som skal
supplere de faste salmer i højmessen.
Første advents søndag. Højmesse.
Epistelsalme: »Herre Christ/ Gud Faders eenbaarne Søn« eller: »Kom hedningers Frelser
sand«.
Naar præsten gaar i prædikestolen: Det før
ste vers af »Guds Søn er kommen af himmelen
ned«.
Til slutning: »Fryd dig, du Christi bruud«.
Aftensang:
Til indgang: »Af højheden oprunden er«.
Til slutning: »O stiemers Skaber i himmelske
huus«.
Eller denne: Kand siunges som: Jesu søde hu
kommelse. »Vær glad/ du hellige Christenhed«.
Anden søndag i advent. Højmesse.
»Vaager op i Christen alle/ Vaager« eller:
»Herre Jesu Christ sand Menniske og Gud«.
Naar præsten gaar i Prædikestolen: De to første
vers af: »Løft op dit hoved al christendom«.
Til beslutning: »Jeg beder dig/ min Herre og
Gud«.
Aftensang: Til indgang:
»Luk øjne op! O Christenhed« (Kingo).
Til beslutning: »Mit haab og trøst og al tillid«.
Dette lille antal salmer er altsaa hver søndag
nok til at udfylde de faste rammer. Og saa ved
man fra Nordkap til Kongeaaen (men ikke læn
gere sydpaa), hvad man samtidig synger i kirken.
Nye salmer i K (»Kingos salmebog«)

Min sol, min lyst, min glæde.
Det runde himlens stjemetelt.
Hvor saligt var det ægtepar.
Hvad er det for en snekke.
Guds naade og aarvaagenhed.
O Herre Gud, din lære.
Mig lyster nu at træde.
Hvor lifligt er det dog at gaa.
Men naar salmebogen kun skulde indeholde 300
salmer, maatte man naturligvis undvære meget af
det, som først med tiden blev kendt og anerkendt.
Paa salmebogens første sider har man skildret

Normaliseret stavemaade.
Fra Vinterparten
Alle ting er underlige
Bryder frem, I hule sukke
Den dumme aand
Eja hvor vel du ved min tarv og trang
Enhver som tror og bliver døbt
Er skibet nu
Følg, Jesus, med
Gak under Jesu kors at staa
Hil, Jesus, dig
Hvo kan ej glædes hjertelig

222

Hvordan end Pilatus hinked
Hvor gaar det dog
Hvor stor er dog den glæde
Hvor tryg est du
Hører til, I høje Himle
Hør under stor
Ingen højhed, ingen ære
I kristne, hvo I ere
Jesus, som skal verden dømme
Kom, Jesus, nu
Kommer I, som vil ledsage
Lad andre hen i trældom gaa
Lov og tak og evig ære
Luk øjne op, o Kristenhed
Længe haver Satan spundet
Mørket skjuler jorderige
Nu kom her bud fra englekor
Nu kommer vaar
O Jesus, søde Jesus dig
O kæreste sjæl, op at vaage
Op, glædes alle, glædes nu
Op hjerte, hu, op sjæl og sind
Op sjæl, bryd søvnen af
Op sjæl, følg med
Over Kedron Jesus træder
O vingaards mand
O ægtestand
Pengene, som Judas slængte
Rettens spir det alt er brækket
Se, hvor han gaar
Se, hvor nu Jesus træder
Se, nu er Pilatus gangen
Som den gyldne sol frembryder
Sover I ? hvor kan I sove
Store Gud og Frelsermand
(Saa er da dørene tillukt)
Søde Jesus, festens fyrste
Søde synd, du vellyst-engel
Saa har al verden da den trøst
Saa skal dog Satans rige
Til Herodes Jesus føres
Trods kors og død
Vi Kristus love hver og een
(ny oversættelse af Luther)
Vil dog Himlen intet tale
Vælder ud, I øjnestrømme
Vær trøstig, Zion, Jesu brud
Kingosalmer, som først fremkom i K i6gg:
Den naade, Gud har os beteed
Den naade, som Gud haver gjort
Det intet krænke skal mit sind
En liden stund vil Jesus kun bortgaa
Fra Himmelen hid til os ned
Gak sorg og klag
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Give Gud i Himmerige
Gaar du igen
Hvor dejlig skal Guds kirke staa
Hører, verdens øer, hører
Jeg glæder mig, o Jesus, ved min daab
Jeg, Jesus, maa begræde
Klar op mit hjerte, sjæl og sind
Kom, talsmand, kom
Min Jesus, du min sjæles trøst
Min sjæl og aand, opmuntre dig
Min sjæl, om du vil nogen tid
Min sjæl, vær lystig, glad og fro
Nu bør ej synden mere
Nu nærmer sig vor pinsefest
O Jesus, gaar du da din vej
O Jesus, præst i evighed
(Forkortelse af: Saa er da dørene tillukt)
O Jesus, verdens Frelsermand
O kære sjæl, fald ydmyg ned
O kære sjæl, frygt aldrig mer
O kære sjæl, luk op din mund
O Sjælehyrde, Gud og mand
O sjæl, som tror
O store Gud, din kærlighed, Jeg aldrig
O søde Gud, din kærlighed, Den haver
Saa from og god min hyrde Jesus er
Vor Gud er idel kærlighed
Salmer af Søren Jonæsøn, først trykt i K
Den idræt Gud er tækkelig
Gud Helligaand, i tro os lær
I døden Jesus blunded
I kristne, som bekende
Jeg arme synder træde maa
O Helligaand, du skat saa skøn
O Helligaand, kom til os ned
Ve mig, at jeg saa mangelund
Salmer som K har fundet trykt i private
salmebøger fra perioden igyo-iGgo
Anders Christensen Arrebo: Se VI,39 ff.
Af ganske hjerte, sjæl og mod
Min Gud, hvo skal her som en gæst
Herren han er min hyrde god
Sten Bille: Se VI,60 f.
Jeg raaber fast, o Herre
Som en hjort tørstig og bange
(Forordnet senere: Jesper Brochmand: Guds hel
lige engle lejre sig)
C.A.Erickssøn: Se VI,166 ff.
Bevar mig, Herre, og hos mig vær
Fromme kristne, haver et frit mod
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Herre Gud, du som min Fader est
Hjertelig kær haver jeg dig, Herre
I alskens fare, jammer og nød
O højeste Gud og Fader god
Trofaste Gud, Herre Jesus Krist
Ære, lov, pris og herlighed
P.M.Ofvid: Se Vll.naff.
Dig takke vi, o Herre Krist
Opstanden er Kristus vor Herre
Hans Hansen Ravn: Se VII, 170 ff.
Ak Gud, du kæreste Fader min
Fra Gud vil jeg ej vige
Frisk op, min sjæl, forsage ej
Jeg haver min sag til Gud hjemstilt
Kriste, som est høvding i engleskare
O Gud, rig af barmhjertighed
O trofaste Gud, o Jesus min Herre
Paa dig haaber jeg, min Herre fromme
Udi min angst og nød
Rasmus H.Rerav: Se VII, 175 ff.
Guds Søn han sagde selv disse ord
Herren i din nød høre dig
Hans Poulsen Resen: Se VII,178 ff.
Al verden fryde sig denne tid
O Herre Gud, hvor gaar det til
O hjerte kære Jesus Krist
(Jonæsøns bearbejdelse)
Ære, lov og pris i højeste trone
P.J.Roskilde: Se VII,199 f.
Kriste, lad din ædle fred
Mit barn, frygt den sande Gud
Hans Christensen Sthen: Se VII,258 ff.
Af højheden oprunden er
Ak levende Gud, jeg bekender for dig
Alene paa dig fortrøster jeg mig
Den lyse dag forgangen er
Et trofast hjerte, o Herre min
Guds naade jeg altid prise vil
Herre Jesus Krist, min Frelser du est
O Gud, efter dig mig forlænger
O Gud skee lov til evig tid
O Jesus, livsens Herre
Sjunge vi af hjertens grund
Forfattere, som kun er repræsenteret
med én salme:
Niels Heldvad: Se VI,295 f.
Bevar os altid, o Jesus Krist
N.L.Arctander: Se VI,31 f.
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Det er Guds vilje, det er hans bud
Rasmus Katholm: Se VI,378 f.
Guds godhed ville vi prise
P.f.Vinstrup: Se VII,353 f.
Herre Jesus Krist, al verdens trøst
Johan Brunsmand: Se VI, 134 ff.
Hvi vil du dig saa klage
J.Friderichsen: Se VI,193 f.
I Jesu navn skal al vor gerning ske
Jacob Madsen: Se VII,52.
Jeg vil din pris udsjunge
N.C.Arctander: Se VI,31.
Jesus, dine dybe vunder
/. /. Poscolan: Se VII,154 f.
Jesu søde hukommelse
P. J. Hegelund: Se VI,292 f.
Med sørgen og klagen hold maade
Hans Pedersen: Se VII,131 f.
Nu velan, vær frisk til mode
Peder Nielsen: Se VII, 106 f.
Naar jeg betænker den tid og stund
Jens Pedersen: Se VII,132 f.
O gode Gud og Fader, hør
Ukendte forfattere. Første forekomst:
Th 1586:
Jesu Kriste, livsens port
Kristus, vor Herre og skaber kær
Lovet være Herren, Israels Gud
Vor Herre Jesus Krist, Guds Søn
Udkaarne Psalmer 1620:
Den, som mig føder, det er Gud min Herre
Hvo sig fortrøster paa den højestes magt
Som hjorten med tørst befangen
Udi din store vrede
Udkaarne Psalmer, Sartorius ca. 1620:
Fra døde opstod den Herre Krist
Jeg beder dig Fader i Himmerig
Lover nu Herren
Til Himmels for den Herre sand
Gryderups salmebog 1632:
Jeg takker dig ret hjertelig
Fryd dig, du Kristi brud
Udkaarne Psalmer 1642:
O Jesus, for din pine
Paa Gud alene
Eja mit hjerte ret inderlig jubilerer
Moltkes Haandbog i6gg:
Hjertelig mig nu længes
Min Gud jeg prise vil med flid
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O fromme og trofaste Gud
Vreden din afvend, Herre Gud af naade
Moltkes fuldkomne salmebog 1654:
Ak, Gud min Herre, gør mig bistand
Ak, Herre from, hvor stor og grum
O Gud jeg vil dig prise
Moltke 1664:
Herre Jesus Krist, mit levneds lys
Cassube 16J5:
Det er forvist paa tiden snart
Brugen af Kingos salmebog.
Den forordnede kirkesalmebog medførte, at
gudstjenesteform og kirkesang blev ens i Danmark
og Norge. Man kunde regne med, at den samme
salme blev sunget paa samme tid lige fra Kongeaaen til Nordkap. Det var svært at faa tilladelse
til undtagelser fra denne regel, og det pønsede
man heller ikke paa. Hvad der stod i K om guds
tjenestens forløb, blev betragtet som baade vel
betænkt og selvfølgeligt i mange aar. Saadan be
gyndte det.
Men K gjaldt ikke for hertugdømmerne. Her
havde man en tysk kirkeordning fra 1542, som
havde medført tysk gudstjeneste baade i Sydsles
vig og Mellemslesvig helt op til linjen FlensborgTønder, desuden ogsaa i de nordslesvigske køb
stæder og nogle af flækkerne, hvor man sang ty
ske salmer ved dansk gudstjeneste, ja endog i
landsogne som Rinkenæs, Holebøl og Burkal. Men
i de fleste landsogne kunde dette ikke lade sig
gøre. Biskop Josua Schvvarz var imidlertid ivrig
efter at følge enevældens skik og arbejdede for at
indføre K i de helt danske sogne, da man ikke
havde nogen anden dansk salmebog. Præsterne
tog ved lære, og man har et eksempel paa, at en
præst, Petræus i Felsted, uddelte 30 salmebøger
i sit sogn. Efterhaanden blev K udbredt over
Nordslesvig. Jeg har et eksemplar af K fra Tøn
der 1765, som er sammenbundet med Ægidius
fra samme aar, hvoraf man kan slutte, at disse
to bøger er blevet brugt fra Tønder til hen mod
Flensborg fjord. Men i samme aar indførte Ha
derslev provsti P i stedet for K. Det samme skete
i Aabenraa provsti 1768 og snart efter skete det
de fleste steder i Nordslesvig. I Vestslesvig holdt
Emmerlev og Hjerpsted fast paa K til 1828, og
i det nordvestlige hjørne holdt Brøns og Spandet
fast paa K til 1895. Det var dog undtagelser. I
Sønderjylland blev K aldrig saa elsket som i kon
geriget, og slet ikke som P blev det.
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I Kongeriget fandt Guldberg, at K ikke rigtig
passede for dannede mennesker, og hans salmebog
blev indført 1778, i første omgang for Køben
havn, i anden omgang for Købstæderne, men ved
et uheld kom den aldrig ud til de udannede bøn
der, hvorom senere. Til gengæld begyndte disse
bønder at elske K mere og mere, og rent galt gik
det, da evangelisk-kristelig salmebog udkom og
blev paagaaende anbefalet af biskop Balle og de
rationalistiske præster. Den tidligere paabudte og
med selvfølgelighed modtagne bog blev nu elsket
og forsvaret som et klenodie, især af de stærke
jyder fra egnene ved Vejle og Horsens og vest
derfor.
De vilde paa ingen maade have med rationa
lismen at gøre, hverken med salmebogen eller
med Balles lærebog. I skolen vilde de beholde
Pontoppidans forklaring, og da lærebogen blev
indført, holdt de børnene hjemme fra skolen, blev
idømt skolemulkter, som de ikke vilde eller kunde
betale, hvorefter pantefogeden meldte sig, og alt
dette endte undertiden med svære bøder og
fængsel.
I kirken gik det noget bedre, naar præsten ende
lig havde faaet E indført. Menigheden brød sig
ikke om det nummer, som degnen havde skrevet
op paa tavlen. De mødte med K, og naar degnen
stemte i med salmen i E, istemte menigheden den
salme, som i K var forordnet til denne søndag.
I en saadan sangerkrig var det i reglen menighe
den, som vandt, ikke blot fordi menigheden sang
kraftigt med, men ogsaa fordi salmerne i K var
længere end salmerne i E. Disse sangerkrige i
kirken blev for meget engang for præsten i Raarup kirke, saa han sammenkaldte »fem læs deg
ne« for at overdøve protestanterne, men menig
heden var alligevel den stærkeste.
De stærke jyder fik en forbundsfælle i Brorson,
idet de ved deres sammenkomster i hjemmene
gerne vilde synge i »Troens rare Klenodie«. Med
Kingo ved gudstjenesten og Brorson i hjemmet
kunde de nære og opretholde deres trosliv kraftigt
i lange tider. Men gennem deres isolation udvik
lede deres sang sig paa en særlig maade; baade
melodierne og deres foredrag blev til ejendom
melige »kingo-toner«, som lød meget mærkeligt
for et uvant øre. Den nyligt afdøde Karl Clausen
har i vore dage optaget disse kingotoner paa
baand hos nogle af de ældste, som endnu kendte
dem.
Da man altsaa ikke kunde aflive Kingos salme
bog, begyndte man i forrige aarhundrede at tryk
ke tillæg til den. Et saadant »Tillæg til Kingos
Psalmebog« blev 1865 samlet af provst P. J. Bøtcher og pastor J. Røgind og trykt i Aarhus. Paa
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bagsiden af titelbladet er noteret: »Dette Tillæg
er indrettet til at bruges ogsaa i forening med
»evangelisk-christelig Psalmebog.« Psalmernes Nr.
sluttede sig derfor til denne, fordi den indeholder
flere Psalmer end Kingos.« Blader man dette til
læg igennem ser man, at det i høj grad bestaar af
Brorsonsalmer. Dernæst findes mange salmer af
Kingo, som ikke var optaget i »den forordnede«,
dels af hans evangeliesalmer, dels morgen- og af
tensalmer, men der er ogsaa andre salmer, hvis
indhold og form ikke har kunnet passe i E. Sal
merne er ordnet efter kirkeaaret ligesom K. Til
lægget viser, at E stadig er bevaret mange steder,
skønt det er fremkommet 10 aar efter, at Roskilde
Konvents salmebog (R) var autoriseret.
Foruden dette tillæg kan nævnes en hel serie
andre, som er indbundet sammen:
»Udvalg af 55 Danske Psalmer. (Samlede til at
bruges i Forening med Kingos Kirke-Psalmebog).
14de uforandrede Oplag«. En blyantsnotits siger,
at 4. oplag kom 1857. Foran titelbladet findes et
ekstra titelblad med et billede af Ovtrup Kirke.
Titlen er her »Udvalg af Salmer for Kirke og
Hjem«. Dette kan ikke hentyde til den autorise
rede salmebog af dette navn, som først udkom se
nere, men til et af Brandts forslag. Blandt disse
55 salmer er baade Brorson og Grundtvig godt re
præsenteret. Numrene her begynder med 307, og
det passer med Kingos salmebog, naar man til
føjer nogle af de salmer, der blev tilføjet i an
hanget.
Det »Andet Tillæg til Kingo’s Kirke-Psalmer«
er 10. oplag fra 1891 og indeholder 52 udvalgte
salmer. Numrene fortsætter fra foregaaende til
læg. Det er ret alsidigt: Grundtvig, Brorson, Kin
go, Ingemann, Luther, Wexels o. fl.
Det tredje tillæg er 6. oplag. Numrene fort
sætter. Billede af Ovtrup kirke. H. K. Hovmøllers
Forlag, Nykjøbing, Mors. Højskolebladets Bog
trykkeri. 1894.
Fjerde tillæg er fra 1890, altsaa trykt før de
foregaaende, men kun 3. oplag. Alsidigt som fore
gaaende, men Grundtvig lidt mere fremtrædende.
Femte Tillæg er første oplag 1894. Samme for
lag som tredje. Nykjøbing, Mors. Billede af Kar
by kirke paa titelbladet. Alsidigt som de foregaa
ende. Med dette tillæg er man naaet op paa 627
numre, herunder stadig Kingosalmer, bl. a. en del
af passionssalmeme.
Denne sammenhængende række hører aabenbart hjemme iblandt frimenighederne paa Mors.
Saa meget mere forbavsende vidner det med de
hyppige oplag om brugen af Kingos salmebog
helt andre steder end hos de stærke jyder.
Paa Hemingegnen lever en gren af de aller
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stærkeste, som kaldes dømmerne. En af dem sag
de til Johs. Gotzsche (Træk af en jysk Vækkelses
Historie, Kbh. 1914): Der har ikke været Guds
børn i Danmark siden Kingos dage. G. nævnte
Brorson. »Ja, hans salmer lyder kønt nok, men
der er hverken retfærdiggørelse eller helliggørelse
i dem«. Her er en skildring af deres gudstjeneste:
»Præsten begynder paa Salmesangen, en forunder
lig sang! Hvor kommer de Toner fra? Det er en
mærkelig Benyttelse af Stemmen, og dog ikke
ganske utiltalende; et mærkeligt Sving og en sta
dig Vibreren paa Tonerne. Man synger af Kingos
Salmebog og synger i eet alle de salmer der er
ansat til den paagældende søndag; dog springes
en af dem over, idet Præsten siger: »Til den har
vi ingen ret Tone«, og saa erstattes den med en
salme til den følgende Søndag.«
Kingos salmebog blev endnu trykt i Herning
1924, i Horsens 1902, 1912 og 1930, i Stavanger
•950Den Forordnede
HUU S-ANDAGTS
PSALME-BOOG/
Som
Efter Hans Kongelige Ma
jestæts allemaadigste Befalning
af de fornemmeste Geistlige her i Sta
den under sine visse Titeler er sammen
dragen/ at bruges udi Danmark
og Norge/
Indeholdende smukke Aandelige Psalmer og Sange til da
gelig Gudsfrygts Øvelse i allehaande Tilfælde inden og uden Huset
til Lands og Vands/
Samt
En liden Huus-Andagts
Bønne-Boog.
Med Hans Kongel. Majests. Frihed
Prented udi Kongel. Majests. og Universitets
Boogtrykkerie i Kiøbenhavn/
Aar 1703.
Fortale
Til Alle Gudfrygtige Huus-Fædre Og Mødre
Udi Danmark og Norge.
At love og prise GUD med Aandelige Psalmer'
og Lofsange er ikke den ringeste deel af vores
Gudsdyrkelse og den Tieniste/ vi ere hannem
skyldig: Hånd som vil/ at vi skal ære hannem
med vore Bønner og kalde paa hannem i vor
Nøød/ som har befalet/ at vi skal ofre GUD Tak/
og betale den Allerhøjeste vore Løfter/ prise han
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nem med vort Tak-Offer/ mens vi ere hiulpne af
Nøden; Hånd har og befalet os/ at vi skal siunge
for HERren/ love hannem med Aandelige Psal
mer og Lofsange. Saa have de Hellige æret ham
paa Jorden/ og saaledes sang Mose og Israels
Børn/ den Prophetinde Miriam/ Debora og andre
GUds Helgene flere udi den Hellige Bibelske
Skrift en Sang for HErren/ og hvor tidt formaner
Kong David ikke udi hans Psalter at siunge
HErren en nye Sang: Saadan Ære og Lof alle
GUds Hellige Ængle og Udvalde give hannem i
Himmelen. Den som er vel tilfreds/ hånd siunger/
siger St. Jacob/ men mangt et bedrøved Hierte
er bleven vel tilfreds/ i det at det har siunget/
ret som den u-rolige Aand blev dreven fra Saul
ved Davids velklingende Harpe-Lyyd/ saa er
mangen dyyb Sorrig og Bekymring letted af Guds
Børns Sind ved Aandelige og Gudelige Sange.
Derfore have og saa meget desmere hine Hellige
og Gudfrygtige Regentere/ David/ Ezechiel/ Josias og andre baaret en sær Gudelig Omhue for
at indrette Sang og Sangere i Guds Huus og Tem
pel. Blant disse saa Gudfrygtige Kongers Tal vi
med al Billighed kunde henføre vores Glorværdigste Monark/ den Christ-Saligste Konge/
Kong Christian den Femte/
hvis Højlofligste Navn leve til Slægter! Som og
blant mange andre Beviisninger paa Hans Maje
sts. retsindige Nidkiærhed for HERren/ har og
ladet den see der udi/ at som det var kommet til
en stoor Misbrug med vore Psalme-Bøgger/ i det
enhver efter eget Behag uden Censur den lood
udgaa/ og for at faa Bogen til sin Profit des tyk
kere/ forøgede de den med alle slags sammendig
tede Sange; Saa der udover meget sig indsneeg/
som ej kom overeens med Guds Oord og vores
Kirkers rene Lærdom/ endeel og ej var saa meget
til en eenfoldig Andagt efter Skriften indretted/
som med højtravende Digt efter Rime-Konsten
opfyldt/ Alt saa forordnede den Højsalige Herre
allernaadigst Aar 1696. d. 17. Mart. disse Vel
ædle/ Høj- og Velærværdige Guds Mænd/ af Facultate Theologica her ved Universitetet/ saavel
som af det meget Ærværdige Ministerio her i
Staden/
Dr. Henrick Borneman/
Biscop udi Siællands Stift/ Facultatis
Theolog. Decanum i Kjøbenhavns Universitet
og Assessor, i Consistorio/
Dr. Peter Jesperssen/
Kongl. Majests. Confessionarium
og Hof-Prædicant/
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Dr. Hans Wanda//
S.S. Theolog. Professor. Primarium
og Assessor, udi Consistorio/
Dr. Hector Gothfrid Masium/
S.S. Theolog. Professor., Assessor,
udi Consistorio og Kongelige
Majests. Tydske Hof-Prædicant/
Dr. Hans Bartholin/
S.S. Theolog. Professor, og
Assessor, udi Consistorio/
Mag. Johan Adolph Borneman/
Sognepræst til vor Frue Menighed/
og Provst udi Sokkelunds Herred/
Dr. Bartholdum Botsak/
S.S. Theolog. Professor. Designatum
og Tydsk Prædicant til St. Peders
Menighed her i Staden/
Mag. Michael Henrichssen/
Sognepræst her til
St. Nicolai Kirke/
Mag. Esaias Fleischer/
Sognepræst til Hellig
Geistes Menighed.
Mag. Christian Bræmer/
Tydsk Præst til benævnte
St. Peders Kirke/ Og
Mag. Albert Fochsen Wit/
Sognepræst her til
Trinitatis Kirke/
at de skulde indrette en fuldkommen PsalmeBoog/ bestaaendes af en ny Kirke-Psalme-Boog/
saa vel som og Huus-Andagts Psalme-Boog/ som
udi Hans Majestets Riger og Lande skulde bruges.
Den deler sig derfor selv i tvende Parter/ hvoraf
da den første Part/ som er Kirke-Psalme-Bogen/
er ved den Velædle/ Velbyrdige og Velærværdige
Mands/ Dr. THOMAS KINGO/ Biscop udi
Fyens Stift hans store Fliid forbedred/ saaledes
den og af Velbenævnte de fornemmeste Geistlige
her i Staden er bleven efterseet og af hannem si
den til Trykken forfremmed: Den anden Part/
som er Huus-Andagts Psalme-Bogen/ og nu her
udi Hans Kongel. Majests. privilegerede Boog
trykkerie prented følger/ er ikke mindre med
mueligste Fliid ved meere velbemælte Geistlige
af allehaande smukke Aandelige Psalmer og San
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ge til dagelig Gudsfrygts Øvelse og anden Gude
lig Brug i allehaande Tilfælde under sine visse
Titeler sammendragen; En Deel tagende af de
hidindtil iblant Almuen brugelige Psalme-Bøgger;
En Deel af Velbenævnte Biscops udi Fyens Stift
og andre vores beste Danske Poeters udgangne
Sange-Choor og aandelige Vise-Bøgger udledte/
som ikke udi den første Part eller Kirke-PsalmeBogen har kundet indføres. Hvilke Psalmer da
her hos ere blevene saaledes efterseete/ at de paa
adskillige Slæder/ hvor enten Meningen var ikke
klar nok/ eller noget kunde synes at stride imod
vores Christelige Tro og vor Kirkes sunde og
sande Lærdom/ ere blevene rettede og bedrede;
Dog saa/ at efter Hans Kongel. Majests. allernaadigste Villie mere er seet til Ordene og Me
ningen/ end til Rime-Konsten/ paa det jo alting
maatte blive den Gemene Mand og de Eenfoldige
til Nytte og Opbyggelse; Der til særdeles er føjed
en liden Huus-Andagts Bønne-Boog/ paa det at
det saa lidet her maatte fattes paa Anledning til
at bede med Aanden og Sindet/ som at siunge.
Dette Gudfrygtigheds Verk alle Gudfrygtige
Huus-Fædre og Mødre udi Danmarkes og Norges
Riger da vilde i HERRens Frygtes Aand lade sig
være anbefalet/ ynskendes der hos hierteligen/ at
GUD naadeligen vilde forlene enhver/ som sig
disse Gudelige Sange og Bønner betiene/ særdeles
Naade at bruge dem/ at de maa finde der af den
Hellig Aands Trøst og Glæde i Hiertet/ Vederqvægelse i deres Bekymring/ Husvalelse i deres
Sorrig/ kraftig Trøst i deres Anfægtning/ og som
vor allerkiæreste Frelser gik med en Lof-Sang
til sin Døød/ de i deres Døøds Stund maa siunge
for HErren i deres Hierter/ med Fryyd og Glæde
gaa ud af Verden og stilles for Thronen/ hvor de
Dag og Nat skal siunge for GUD Lammets Sang
og ære den Højlovede Hellige Tre-Enighed
Fader/ Søn og Hellig Aand
med et ævigt
Halleluja.
Efter denne omstændelige indledning, som er
formet af hensyn til den gemene mand, dog i tem
melig lange sætninger, hvor man ikke har glemt
at fremhæve bogens ophavsmænd, følger salme
bogen. Den er trykt i et smalt duodesformat, 15
X 6,5 cm, kolumnen 13 X 5,2 cm med kolumne
overskrifter for hvert kapitel. Den indeholder kun
189 salmer paa 341 sider og har følgende indde
ling:
Morgen-Psalmer.
Efterfølgende 7
Doet. Kingos
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1- 35. Nr.

1- 19.

Morgen-Sange
siunges med deres
hidindtil bruge
lige Melodier/
som kand sees i
hans Aandelige
Siunge-Choors
Første Part.
Andre MorgenPsalmer.
Tvende MorgenPsalmer til Søøs.
Aften-Psalmer.
Efterfølgende 7
Doet. Kingos
Aften-Sange syn
ges med deres
hidindtil bruge
lige Melodier/
som kand sees af
hans Aandelige
Synge-Choors
Første Part.
Andre AftenPsalmer
Tvende AftenPsalmer til Søøs.
Om Christi Tilkommelse og Fødsel
Om Christi Person
og Æmbede
Om Christi Pine og
Døød
Om Christi Op
standelse
Om Christi Him
melfart
Om den Hellig
Aand
Om de Tii GudsBud
Om HErrens Bøn
Om Daaben
Om HErrens
Nadvere
Om Guds Oord
Om Troen
Om Poenitentse
Om den Christelige
Kirke
Om Ægteskab
Om Verdslig
Øvrighed
Om Korset og Trøst
Udi aandelig Striid
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Ser man tilbage over disse afsnit, lægger man
mærke til, at de fleste er korte, og om nogle gæl
der det, at de er et supplement til kirkesalmebo
gen. Andre afsnit er i sig selv et supplement.
Fyldige afsnit er morgen- og aftensalmeme,
som det vil være naturligt ved hjemmeandagten.
Det er en honnør for Kingo, at hvert af disse af
snit begynder med de 7 salmer fra Sjungekoret og
med særlig overskrift.
Der er et fyldigt afsnit om pønitense, en grund
tone i tidens forkyndelse. Salmer om kors og trøst
fylder mere end taksigelse. Lovsangstonen er spar
som. Død og begravelse, opstandelse og evigt liv
er ogsaa mere præget af bod end af frimodighed.
De bibelhistoriske salmer i slutningen af bogen
er velkendte fra de fuldkomne salmebøger, og det
kan nok lade sig gøre ved hjemmeandagten at
synge 9 vers om brylluppet i Cana og 14 vers om
den kanaanæiske kvinde. Men 32 vers om Isak og
Rebekka vil nok kræve en hel bryllupsfestlighed,
som digteren synes at have forudsat, og 40 vers
om Job, 41 om Jonas og 80 om Josef maa nok
forudsætte nogle friaftener. Man kan ogsaa tænke
sig, at en forsanger underholdt den øvrige familie,
mens de andre sad med deres haandarbejder.

Efter salmerne følger et alfabetisk register. Man
kan maaske sige om salmesamlingen, at den lær
de kommission har leflet lidt for den gemene
mand, men om registret maa man rent ud sige,
at det er sjusket. Salmernes begyndelseslinjer er
afkortet saa stærkt, at man ofte kan være i tvivl
om, hvilken salme der menes. Der var næsten
overalt plads paa linjen til en mere utvetydig op
lysning.
Til salmebogen er knyttet en
;>Huus-Andagts Bønne-Boog/
korteligen sammensanked af Adskillige Højlærde
Mænds Andagter/ Som udi allehaande Tilfælde
kand bruges.«
Den indeholder morgen- og aftenbønner for en
uge, derefter »Stænders og Staters korte og een
foldige Andagter«, dvs. bønner for mennesker i
forskellig livsstilling, og endelig »Enhver Christens almindelige Andagter«, nemlig i de forskel
lige situationer og tilfælde, som de fleste kan op
leve. Det er gamle forbilleder, men indholdet er
moderniseret. Det hedder f.eks. i »En Regenters
Bøn«: »Dig takker jeg af mit inderste Hierte, at
du haver giordt mig til en af Jordens Guder; men
lad mig betænke, at jeg er derhos et Menniske ...«.
I begyndelsen af bønnebogen bemærker man
endnu en gang, at man gør brug af Kingo. Hver
morgen- og aftenbøn er ledsaget af Kingos mor
gen- og aftensuk, som man har fundet i de senere
udgaver af Sjungekorets første part. De er alle
med, fordelt paa ugen fra søndag til lørdag. De
er opført ustrofisk. Man har endnu ikke sunget
dem. Men det betyder dog, at hele første part af
Sjungekoret er optaget i husandagtssalmebogen,
dog med undtagelse af Davids passionssalmer.
Kingos gentagne bøn om, at kommissionen i hus
andagtsbogen vilde optage nogle af de salmer fra
Vinterparten, som man udelod i kirkesalmebogen,
gik derimod ikke i opfyldelse.
Salgsmæssigt blev Husandagtssalmebogen en
fiasko. Den gemene mand køber ikke to salme
bøger, og kirkesalmebogen var den nødvendigste.
De mere velstillede købere syntes, at bogens ud
valg af salmer var for lille, og de købte hellere
»Tusindogti«, da den udkom seks aar senere.

FRA KINGO TIL PONTOPPIDAN
En moder med to sønner
Mens Kingo sad i Odense og skrev sine pas
sionssalmer, tappert hjulpet af Elias Naur, som
Kingo havde opmuntret til den samme gode sys
sel, sad der en ung norsk præst i Opdal nord for
Dovrefjeld og arbejdede med samme emne. Han
hed Anders Hansen Bernhoft. Men mens Kingos
og Naurs salmer saa lyset i Vinterparten 1689,
blev Bemhofts først trykt 1703. Hans lille bog har
følgende titel:
»Vor HErris Jesu Christi Pines- Og Døds Hi
storie/ Efter de Hellige Fire Evangelisters Anled
ning; Sang-viis kortelig udsat Af Anders Hansen
Bernhoft/ Fordum Sogne-Præst til Opdals PræsteGield. Kiøbenhavn/ trykt hos Joachim Schmetgen
Aar 1703. Boende ved Nicolai Kirke.«
I forordet til den Christ-elskende Læsere skri
ver den 27-aarige hr.Anders, at læsere i en ny bog
enten vil have en ny materie eller ogsaa vil have
en kendt materie behandlet paa en ny maade.
Jesu lidelseshistorie er kendt, og han har ikke en
ny maade at fremsætte den paa, men han opfor
drer blot sin læser til at se paa Jesus og følge ham
fra Gethsemane til Golgata.
Anders Bernhoft var født i Opdal 1661, var
søn af sognepræsten Hans Andersen Bernhoft og
hustru Elen Andersdatter Opdal; hun var datter
af den tidligere sognepræst. Anders blev student
fra skolen i Trondhjem 1679, og 1684 blev han
kapellan hos sin fader, som døde 1689, hvorefter
Anders fik embedet, men han døde allerede 1694
(eller 1695). Han var 1688 blevet gift med Anna
Catharina Withe, som var datter af præsten i
Sundalen S.S.Withe og Else Lambertsdatter Balchenborg, der var søster til Kingos elskede Sille.
Skønt Anders Bernhoft saaledes var kommet
lidt i familie med Kingo, og skønt han og Kingo
samtidigt skrev paa vers om lidelseshistorien, lig
ner de ikke meget hinanden i fremstillingen. Vel
har Anders lært noget af den nye digtekunst,
maaske mest hos Anders Bording, men han har
ikke Kingos Grandiloquentia. Tænk paa Kingos
begyndelse paa lidelseshistorien: »Hører til, I
høje Himle!«. Anders begynder mere nøgternt:

Da Aften-Choret Ende fik/
Og Dagens Lys sig hafde packet vek/
Gaar JEsus efter holden Skick/
Hen over Kedron den kul-sorte Bek
Til Olie-Bierget stod den HERris lid/
Og hans Disciple fuldte med Ham did.
Det er jævn fortælling, men læser man bogen
igennem maa man dog sige, at Anders skriver ret
gode og kontante vers. Han deler lidelseshistorien
i 5 akter, ialt 12 salmer, hver paa sin melodi. Det
kunde ligne en tanke, men det er det ikke, at den
første sang gaar paa Kingos melodi »Det mulner
mod den mørke nat«. Det viser kun, at han har
kendt Sjungekorets første part. De øvrige melo
dier er gammelkendte salmemelodier undtagen
»Ach Amaryllis«. Den første sang slutter:
15. Aid denne JEsu Smerte-stund
Indfalder paa vor søde Sove-tid/
Thi vaag og bed af Hiertens grund/
Du veedst/ at Satan har en vogen flid.
Sin Synde-Klinte hos os ud at saa/
Naar Siæle-Søvnen overmagt vil faa.
16. O JESU for din blodig Sved/
Lær os at bede altid inderlig/
Og for din Siæles Ængstighed/
Hielp os at samle op i Dødsens Krig/
Blods-draaberne/ som du udrinde lod/
I Dødsens Nat/ o søde Lifsens Flod.
Anders havde en yngre broder Hans Hansen
Bernhoft, født 1665, vistnok student fra Trond
hjem 1685. Da Anders døde, havde det været na
turligt, at han havde arvet familiekaldet. Det søg
te han ogsaa om, men en anden kom ham i for
købet. Stedets kapellan skyndte sig til København
og havde med sig en ansøgning fra menigheden
om at faa ham. Saa greb moderen ind. Elen Op
dal rejste til København og forelagde for kongen
de vanskelige kaar, som de nu var kommet i. Fa
milien havde i tre generationer levet under Dovrefjeldet og havde med stor bekostning forplejet
de rejsende. Hans har nu været i København i
fem aar, ogsaa til stor bekostning, og nu havde
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hun selv i sin høje alder været her i to aar. Hun
ansøgte nu om, at Hans maatte faa embedet som
vicepræst i Surnadal. Det fik han 1701 - og mere
til. Her boede endnu forgængerens velstaaende
enke Margareta Røg, og de blev gift samme aar.
Da Surnadal 1704 blev udskilt fra Stangvik, blev
Hans Bernhoft den første sognepræst i Surnadal.
Han døde 6.maj 1714, og Margareta overlevede
ham i tre aar.
Hans Bernhoft var ogsaa digter, maaske ikke
saa from som Anders, men i hvert fald mere al
sidig, hvilket vel ogsaa kommer af hans emne.
Hans bog hedder: »Et Guds Bams forlystende
Fornøyelse udi sin Gud, efter Herrens egne Ords
Anviisning, om voris Christendoms Hofvet-Stykker, udi XXXII Sange forfattet«, Kbh. 1703.
Tonen i bogen er lys. Vel bruger han ofte efter
tidens skik mange ord om, at han vil forsage ver
den, men man faar dog en følelse af, at han gan
ske godt kan lide den. Hans »fornøjelse i Gud«
bestaar mest i fornøjelsen ved at betragte og skil
dre det, som Gud har skabt. Han beskriver hel
lere Guds storhed end Jesu lidelse.

Disse helte-engle staar dag og nat rede til at gøre,
hvad Gud befaler dem.

Din Himmel-Befæstning saa artelig brammer,
Som trindeste Perler og skønne Saphir,
Saa prægtig gaar Solen som Brudgom af Kammer
Og Maanen i Fylden en ypperlig Zier.
Med Stiememe blanke,
Som glimrende vanke,
Ey heller omsonst
Fortæller din Konst.

Blandt hans salmer findes en om Guds ord, hvor
af et par vers skal anføres:

Naar han i sine 32 sange gennemgaar kirkens læ
re, glemmer han ikke, at englene hører med:
Om Englenes Stamme og Herkomst skiøn
Saaledes vi siunge her kunde:
De ikke formeeres som Menneskens Kiøn
Ved Egteskab nogenlunde,
Men Gud dennem skabte
Tillige saa smugt
Fuldkommelig, ligesom moeden Frugt.
Det maa jo bemærkes, at der er baade højere og
mere jævne engle:
I Orden adskillet er Englernes Flok,
De Hellige, Engler og Troner,
Samt Førster og Herrer og Veldige nok,
Som Konger i Silke og Kroner
Ophøyede udi stor Ære og Agt,
Med himmelsk Lyksalighed prægtig aflagt,
Som himmelske rette Baroner,
Saa prydelig
Og frydelig
De siunge GUD Ære-Toner.

Velvillige Englene tiene og dem,
Som ikke vor HErre forglemmer,
De baade ledsager dem frem ogsaa hiem,
Deres Nytte gierne forfremmer,
Og naar de hensove og blive da død,
Henbringe de Siælen i Abrahams Skiød,
I Dommen Basuner istemmer,
Og kalder frem
Hver Adams Lem,
Som Landet og Vandene giemmer.
Men jorden er da heller ikke at foragte:
Heel underlig, Er Jorderig,
Af Trær og Urter bold,
Med moeden Frugt, Og søde Lugt,
Udspirer mangefold!
Og Komet kiært, Meer end Guld værdt
Bær kraftig Føde sund,
011, Viin og Mjød, med daglig Brød
Har Jorden for vor Mund.

Hvilket et dyrebart dejlig Klenode
Er os det salig givne Guds Ord,
Det gaar langt over alt timeligt Gode,
Som Kand meddeeles paa Syndige Jord,
Derudi haves et rigt Forraads-Kammer,
Tienligt imod ald paakommende lammer.
Tag saa nøyagtig paa dette Ord vare,
Som dig den kiæreste dyrebar Ting!
Knyt det om Halsen som Perlerne rare!
Sæt det paa Finger som gyldene Ring,
Prent det saa dybt i dit Hierte derinde,
At det dig aldrig gaar mere af Minde!
Nu vender vi tilbage til moderen Elen Opdal,
Sal: Hr: Hans Bernhoftes, som hun underskriver
sig. Hun rejste til København, da det kneb for
familien og sørgede først for, at Hans fik et godt
embede. Derefter sørgede hun for, at begge søn
ner fik deres bøger udgivet. Anders var død, og
Hans var optaget af sit embede og ægteskab. Ti
den i København udnyttede hun til at oversætte
en bog af Joh.Binch: »Skat over all Skat, den dy
re og trofaste Jesu-Skat, det er: Voris høj-fortiente Frelsermand Jesus Christus. Af Tydsk paa
Dansk enfoldelig oversat.« Alle disse tre bøger
udkom 1703.
Da Landstad udgav sin salmebog, optog han
deri et vers, han havde hørt af et fattigt barn,
som havde det fra sin mor. Skaar prøvede at op
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spore, hvor det kom fra, og opdagede, at det var
kendt over hele Norge, men ingen kunde pege
paa nogen bog, hvori det fandtes. Hos Landstad
lød det:
Jesu, styr du mine Tanker,
Jesu, lad mig leve saa,
At hvor jeg i Verden vanker,
Et Guds Barn jeg blive maa!
At hver Stund jeg Aande drager
Gud til Ære, mig til Gavn,
Og saa dør, naar dig behager,
I det søde Jesu Navn!
Naturligvis fandt Skaar, at det ikke lød helt ens
alle vegne, og at det ved mundtlig tradition var
blevet lidt løst i formen, men han troede at kun
ne datere det til tiden efter 1677, da Kingos hjer
tesuk begyndte at udkomme. Siden har man fort
sat undersøgelserne, og nu er man ret sikker paa,
at verset stammer fra Elen Opdal, og man har sat
hendes navn under det i La rev. Med dette lille
vers rykker hun op blandt de navne, der er kendt
og elsket i hele Norge, mere berømt end sønnerne.

En Christens Tanke-Tøyle
En Christens Tanke-Tøyle,
eller og faa Aandelige Sange
Hvormed han mange Gange
Fordrev hans Tanker mange
Og holdte dem
/ Bidsel.
Imprimatur. J.Bartolin. Hafn.d.2.April.Ao.i705.
Bogen begynder med en versificeret fortale, der
ligesom titelbladet er underskrevet med et pseu
donym: Mit Navn vil han opskrive 7 Livsens Vavne-Boog. Tvivlen om, at Ivar Brinch har skrevet
bogen har jeg ikke faaet bestyrket ved ny gen
nemlæsning, snarere tværtimod, men derom hen
vises til Brinchs biografi i bd.VI,s-95 ff.
Det første digt handler om »En Christens Glæ
de over Landets Velstand«, hvor man nok skal
lægge mærke til melodiangivelsen »Ach Længsel
døder mig«.
Da staaer det meget vel
Med Land og Kongeriger,
Naar en ey anden sviger
Men hver giør Ret og Skiel;
Naar Rætten ned af Himlen kiger,
Naar Sandhed op af Jorden groer,
Naar Vold og Magt for Rætten viger,
Efter GUds Ord og Rætte-Snor.
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Digtet synes optimistisk, men er dog formet i be
tingelsesbisætninger af en tænksom mand.
En del af salmerne er samlet i grupper. En af
de første begynder med et skriftemaal, hvori det
hedder:
Vil jeg mig skiule og fra dig bortvige,
Hvor jeg henkommer, det veed du saa grant,
Far jeg til Himmel, til Helved deslige,
Eller til Havets den yderste Kant;
Skal dog din høyre Haand mig der opleede,
Fordi du est allevegne tilstæde.
Forfatteren har en forkærlighed for daktyliske
vers, og det maa betoningen rette sig efter.
Har jeg end syndet med Ord og med Tanker,
Tidt og utallig med Gieming og Daad,
Derfor vil jeg ikke slippe mit Anker,
Men vil hensøge til JEsum om Raad,
Som er min Talsmand hos Faderens Side,
Dertil min Broder, hvor paa jeg kand lide.
Efter Skriftemaalet følger nadverglæden, »Op sø
deste Sang«, hvoraf nogle vers er optaget i D 429,
hvorfor hele teksten er anført i bd.IV,s.68 ff. En
delig en takkesalme til Treenigheden, hvori det
hedder: »Udi din Kirkes Skiød, Der er jeg fød og
baaren.« Festligt begynder ogsaa den næste om et
Guds Barns Glæde i Gud:
Lystig mit Hierte! lad Sorgen bortdrive,
Altid glad, lad dog dit Symbolum blive,
Glæd dig min Siæl! udi HErren dig fryde,
Lystig i Ære kand ingen fortryde.
Den har Landstad optaget, dog med en lille af
svækkelse af lystigheden. Der er flere om et Guds
bams bøn og arbejde.
Der er en del salmer om døden. »En ræt Chri
stens Alliance med Døden« betyder ikke, som
man kunde tro, et forbund, heller ikke resigna
tion, men at man lever med tanken om døden,
dels uden frygt, dels med kristelig forberedelse.
Den, som er vant til at blade i gamle afslidte
og fedtede salmebøger, kan let finde de gamle
ejeres yndlingssalmer. Det sorteste blad i det her
værende eksemplar af Tanketøjlen kommer nu.
Det er »En Christens Testamente, eller Forbereedelse til Døden«:
1. See, Dagen den hælder og skynder sig bort/
Min Leve-Tiid snarlig er omme/
Jeg bliver i Verden kun stakket og kort,
Thi Døden vil snarligen komme,
Og tage mig med til Himmerig.
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2. Bliv hos mig, o HErre! thi Dagen gaaer ad,
Mit Time-Glas snart er udrunden/
Jeg haver nu ikke ret meget i Fad/
Og Lyset er snarlig udbrunden/
Nu kommer jeg snart til Himmerig.
4. Saa far da all Verden ævindelig vel;
Nu maa jeg og vil dig forlade/
Jeg længes til Himlen, der finder min Siæl
Opreysning for all hendes Skade/
Og nøyes da vel med Himmerig.
6. GUd var mig saa god, jeg ikke blev fød
Hos Hedninger eller hos Tyrker,
Men udi den Christelig’ Kirkes Skiød,
Hvor alle den sande GUd dyrker,
Thi takker jeg GUd i Himmerig.
Saa ser han tilbage over sit tidligere liv. Han lær
te Herren at kende i sin ungdom, fik en ærlig og
kristelig gerning og blev skaanet for store sorger.
Nu vil han tilsidst gøre sit testamente. Gud Fa
der skal have hans sjæl og aand. Jesus vil bære
hans synder og kaste dem bort. Helligaanden vil
sukke for ham til Gud. Englene vil bære ham
hjem. Djævelen skal ikke have noget. Moder Jord
skal gemme hans legeme. Hans hustru skal faa
en bedre mand, som kalder sig Enkers Dommer,
og børnene faar en Fader langt bedre end mig.
Gud vil ogsaa trøste hans venner, lønne hans vej
ledere og hjælpe de fattige. Maatte alle menne
sker tilgive ham og maatte hans fjender omvende
sig!
27. Herpaa vil jeg gierne henfare i Fred,
Naar GUd mig behager at kalde,
Far vel da all Verden, det bliver derved,
GUd give os Himmerige alle!
Saa lide vi vel i Himmerig.
Senere findes en ny gruppe, »De fire sidste
Tings Betragtning Udi Fire Aandelige Psalmer.«
Den Første: Om Døden og alles vores Ende.
Den Anden: Om Dommedag, som følger paa
hende.
Den Tredie: Om Himmeriges Glæde saa sød.
Den Fierde: Om Helvedes Pine og Død.
Den første gaar paa melodien »Sorrig og Glæ
de de vandre tilhobe«, den anden paa melodien
»Chrysillis du mit Verdens Guld«. Det bliver
man forbavset over, da Tanketøjlen ellers ikke
har megen Kingo-efterligning. Endnu mere for
bavset bliver man ved den fjerde melodiangivel
se, hvor det udtrykkeligt hedder: Synges som: D.

DUEN I KLIPPENS RIF

Th.Kingos 7de Morgen-Sang: Vaagn op og slaae
paa sine Strenge. Tænke sig at synge en salme om
Helvede paa den festlige morgenmelodi:
Nu vil vi vores Tanker vende
Til Helveds ævig Pine-Sted!
Men han elsker Kingo uden melodiforstand. I
den sidste salme i bogen siger han:
Dog før jeg slutter mine Dage,
Jeg endnu siunge vil eengang,
Af Kingos første Chor vil tage
Det sidste Vers til Aftensang.
N.J.Muus: Duen i Klippens Rif
Bed, o Jesu, bed for mig!
Bed mig ind i Himmerig!
Duen i Klippens Rif/ Eller Det eenfoldige
Troens Øye/ fested i Nød og Død paa Lifsens
Træ/ det u-skyldige Guds Lam/ der bar all Ver
dens Synder/ Christi Brud til hellig og salig Op
muntring udi nogle smaa
Tancke-Rim.
Velmeent forestilled af Niels Jacobsøn Muus
Evangelii Tienere udi Kierteminde i Fyen.
Kiøbenhafn/ Trykt hos Willads Albretsøn Jersin/
Univ.B0gtr.1705. Og findis hos hannem tilkiøbs.
Øverst paa titelbladet er noteret Høysangens 4
C. 1 v. »See! min Venniste/ du est skiøn/ dine
Øyne ere som Duers Øyne.«
Men selve titlen stammer fra Højsangen 1,14,
som nu oversættes: min Due i Fjeldets Kløfter.
Og bogens tilegnelse til Fru Dorothea Magda
lena Marstall, som var gift med oberst Friderich
Lutzou til Lundsgaard, begynder saaledes: »Duen/
som Noach udsendte af Arcken og kom tilbage
igien/ afmalis smugt med Olie-bladet i Munden/
det er een Christens Lif-agtig Contrafey.«
Duen er et billede, som bruges gennem hele
den lille bog. Noas due er et billede paa den tro
ende kristen. Duen i klippens rif er den kristne,
der flygter fra Satan og det onde. Og veninden
med øjne som duen er Kristi brud, malet i Høj
sangens sprog.
Bogen bestaar af smaa ustrofiske digte, som er
inspireret af eller sammenknyttet med skriftste
der. F.eks. Esaiæ.53.V.5. vi have faaet Lægedom
ved hans Saar.
Her seer min Tro paa JEsu Saar/
De mig til Hiertet stedse gaar/
Jeg finder her en Salve god/
Den styrker mit Bedrøved Mod.
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Naar jeg da vanckelmodig gaar/
Viis mig o JEsu dine Saar!
Og naar mig trycker Synd og Nød/
Da reck mig Haanden JEsu sød!
Der er ingen salmer i bogen, og der er kun et af
de smaa digte, der er delt i strofer, som om det
kunde være en salme. Men her møder os den
overraskelse, at en af stroferne er en meget kendt
gammel bøn, hvis oprindelse hidtil har været
ukendt. Salmen lyder i sin helhed:
I.Joh.2.v. 1. Vi have een Talsmand hos Faderen
JEsum Christum.
Jeg er svag og skrøbelig/
O min JEsu! hielp du mig!
Hos din Fader for mig beed!
Hielp mig for din blodig Sved!
Synde-Maaden den er fuld/
Vær mig JEsu Mild og Huld!
Hos din Fader for mig beed!
Giør det for din blodig Sved!
Beed! o JEsu/ beed for mig!
Beed mig ind i Himmerig/
Der at lefve/ der at boe/
I een Ævig Fred og Roe.
Styr min Tunge JEsu sød
Rør den med din hellig Glød!
At jeg taler alt om dig/
Du som taler vel for mig.
Det maa herefter antages, at den kendte tredje
strofe saa vel som hele salmen er digtet af Niels
Jacobsøn Muus, og det er grunden til, at hans
lille bog, som ellers ikke indeholder salmer, om
tales her.
Siungende Dag-Verck
Eller
Daglig Sang-Verck/
Hvorved Enhver Christen kand opmuntris til
Gudelige Lærdommer og Betænckninger at giøre
sig/ baade over sine første og sidste Forrætninger
hver Dag/ Saa og Over hver Klocke-slet om Da
gen med nogle hosføyede Riim/ Enhver Materie
i tvende Vers forfattet og Eenfoldig componered Af
Lauridtz Jensøn Stadelin
Sogne-Præst i Kongsted.
Trykt hos Willads Jersin/ Univ. B. 1708.
Og findis hos hannem tilkiøbs.
Titlen dækker ret nøjagtigt indholdet af den
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lille bog, men man faar ikke noget billede af den,
før man lukker den op og ser nærmere paa dens
metode. Bogen bestaar af 3 salmer, en MorgenPsalme paa melodien »Jeg vil din Priis udsiunge«.
Den er delt i følgende afsnit, hvert paa to vers,
som fylder en side i bogen:
Naar mand vogner op,
Naar mand staar op,
At tacke GUd for Solens og Dagens Lius,
Naar mand klæder sig paa,
Naar mand toer sig,
At tacke GUd for en god Nat.
At bede GUd om en god Dag.
At bede GUd regiere sine Sandtzer/ sampt Tancker/ Ord og Gieminger.
At bede GUd om Bistand imod Sathan og Syn
den.
At bede got for sine Slegt og Venner.
At bede om Lycke i sit Kald og sine Forretninger.
At bede om en lyckelig Udgang.
Det var morgensalmen, 24 vers. Saa er der ind
skudt et Riim naar Klocken klemter Morgen/
Middag og Aften.
Derefter følger den anden salme, kaldet »Dag
lig Psalme«. Melodien: »Som en Hiort med Tørst
etc.«
Naar Klocken slaar Sex om Morgenen.
Naar Klocken slaar Syf om Morgenen.
Dette fortsætter til Klokken Syf om Aftenen, 26
vers, og derefter et Riim til hver Klocke-slet i
Allmindelighed.
Endelig følger »Aften-Psalme« paa melodien:
Nu vel an vær frisk til Mode. En række lignende
afsnit som om morgenen i modsat rækkefølge:
Naar mand søfnis.
Naar mand tæncker at gaa i Seng.
Naar mand seer sin Seng.
At tacke GUd for en god Dag.
At bede GUd om en god Nat.
Naar mand klæder sig af.
Naar mand slucker Liuset.
Naar mand gaar til Sengs.
Det er fornøjeligt at se en saadan systematik.
Men hvordan gaar det med at digte med uret i
haanden? Vi prøver »At tacke GUd for en god
Dag«:
Jeg erindrer ved min Leye/
At Du Naadefulde GUd
Har i Dag paa mine Veye
Vel bevaret mig din Brud/
Ved din store Engle-Vagt
Som har taget mig i agt/
At min Fod har icke glidet/
Eller til Ulycke skridet.
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TUSINDOGTI.
Johannes Laverentzen var numismatiker, mu
seumsmand, historiker, bogtrykker og salmebogs
udgiver. Han blev født i Ribe ca. 1648 som søn
af vinhandler og byskriver Laurids Jensen og Ma
ren Struck. Han var datterdattersøn af Anders
Sørensen Vedel og farbroder til Bertel Christian
Ægidius i Varnæs.
1680 var han amanuensis hos biskop Kingo i
Odense, men blev senere kgl. haandskriver og
knyttet til kongens kunstkammer. 1710 udgav han
paany H. Jacobæus’ »Museum regium«, omarbej
det og prægtigt udstyret; navnlig var beskrivelsen
af møntsamlingen blevet til en hel mønthistorie.
Han dyrkede tillige den almindelige historie og
var særlig optaget af sin berømte stamfaders tid
og arbejde. Hans løn som arkivskriver svingede
mellem 100 og 300 rigsdaler, men han havde
svært ved at faa den udbetalt. 1697 fik han skøde
paa Bregninge kongetiende i stedet for fire aars
løn, og i 1718 havde han endnu 600 rdl. til gode.
Man ved ikke rigtig, hvornaar han uddannede
sig til bogtrykker, men efter J. Ph. Bockenhoffers
død blev han direktør for kongens bogtrykkeri og
skulde dermed tillige være første universitetsbog
trykker, men professorer saboterede ham, fordi
de bedre kunde raade med en lydig haandværker
end med en direktør af den lærde stand, og Do
rothea Cassube krævede sin ret til et naadensaar
efter sin tredje mand. Laverentzen maatte give
Dorothea Cassube en erstatning, inden han helt
kunde overtage sin stilling som universitetsbog
trykker. Det siges, at han som saadan manglede
initiativ (se nærmere DBL XIV,177 ff. og C. Nyrop: »Den danske Boghandels Historie« 1,216 ff.).
Det skulde være hans skyld, at den forordnede
Huus-Andagts Psalme-Boog ikke blev godt solgt,
men han siger selv, at bogen gik saa daarligt, at
det kostede ham mange penge.
Han udgav 1709 den sidste fuldkomne salme
bog og motiverer dette med, at husandagtsbogen
gik saa daarligt. Folk vilde hellere have et større
udvalg af salmer, som de kunde skifte med i
hjemmet. Da P. E. Rynning 1967 udgav Norsk
Salmeleksikon, udvalgte han tre af de danske
boghandlersalmebøger til at dække salmemæng
den fra dette tidsrum, nemlig Moltkes og Cassubes fuldkomne salmebøger samt Laverentzens,
som han mærkeligt nok kalder P, mens han kal
der Pontoppidans PO. Blom Svendsen kalder den
»Tusindogti«, fordi den indeholder 1010 salmer,
og dette navn er annekteret her paa disse sider,
fordi Laverentzen ikke nævner sit navn og ellers
er ukendt. Bogstavet P dækker her Pontoppidans
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salmebog 1740, som senere skal omtales. »Tusindogti« dækker bedst tiden omkring 1700, idet Da
niel Paulis udvalg kun er halvt saa stort og slut
ter 1680, og Cassube, som slutter ca. 1685, har et
mere tilfældigt og uselvstændigt indhold. »Tu
sindogti« er derimod en vel betænkt og velordnet
bog. Dens fulde titel ses hosstaaende.
»Fortale Til den Gudelskende Læser« indehol
der betragtninger over salmesangens nytte og vel
signelse, her i korthed refereret:
Hvis der i denne jammerfulde verden ikke var
nogen glæde eller vederkvægelse, kunde der ikke
udrettes noget betydeligt. Blandt de ting, der tje
ner til sindets lettelse og fornøjelse, er sang og
musik ikke det ringeste (forfatteren er jyde, hører
man). Thi sangen baade lærer og forlyster og gør
sindet klart og varmt. I den lydelige sang er der
usædvanlige kræfter, der overgaar de almindelige.
Det gælder især den aandelige sang, som apost
lene henviser til. Igennem de aandelige sange vir
ker den Hellig Aand og fremmer troen, enfoldig
heden og sand bodfærdighed, hvorved syndens
baand løsnes, og vi finder den, vor sjæl elsker.
Derfor har de troende beflittet sig paa at digte
salmer, baade i Davids salmebog og i det nye te
stamente og senere baade paa græsk og latin.
Med hensyn til den danske salmesangs begyn
delse nævnes de kendte oplysninger fra Hans
Thomissøns indledning til Th, hvoraf de ældste
tryk nu er borte, og de nyere tryk er fulde af fejl.
Da nu ogsaa digtekunsten siden den tid er blevet
bedre opdyrket, har Christian V den 27. marts
1683 befalet Thomas Kingo at gennemse kirke
salmebogen og atter den 17. marts 1696 befalet
nedennævnte velædle, høj og velærværdige Guds
mænd et videre gennemsyn.
Her nævnes alle salmebogskommissionens med
lemmer med navn og stilling og titel. De har delt
salmebogen i to parter, dels den forordnede kirke
salmebog, dels den forordnede husandagts-salme
bog. Den sidste er til forlæggerens store skade ikke
blevet godt solgt, og derfor har vi understaaet os
efter en saa rig fremvækst af salmer og sange at
plukke nogen faa og fyndige aks til Guds børns
sjæles ydermere vederkvægelse. Ligesom legemet
ikke altid er glad for den samme mad, saadan kan
ogsaa den andægtige sjæl have brug for afveks
ling, og da vi alle i grunden er syge, har vi brug
for noget, som kan vække appetitten. Da mange
ikke har raad til at købe flere salmebøger ved si
den af kirkesalmebogen, har vi her samlet de bed
ste gamle og mange nye salmer, alt samlet i een
bog til Guds børns trøst og glæde.
Det skinner altsaa frem, men det siges ikke rent
ud, at husandagts-salmebogen ikke er stor nok til
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at give andagten hjemme den fornødne afveks
ling; men her er en bog, som er mere end fem
gange saa stor.
Almindeligt Register over Psalme-Bogens
Indhold og Ordener.
(Bogen er inddelt i 44 »ordener«, hvilket betyder
afsnit, hvert med sin særlige saglige overskrift.
Der henvises i registret til det sidetal, hvor dette
afsnit begynder, og naar der henvises til flere tal,
betyder dette, at der er et anhang med salmer
om samme emne. Der er mærkeligt nok allerede
i originaludgaven adskillige saadanne anhang.)
1. Morgen-Psalmer/ p. 1. og p. 1181.
2. Aften-Psalmer/ p. 57. og p. 1185.
3. Psalmer at bruge baade Morgen og Aften/
p. 108. og p. 1189.
4. Psalmer for Maaltiid/ p. 114. og p. 1191.
5. Psalmer efter Maaltiid/ p. 120.
6. Poenitentses-Psalmer/ p. 127. og p. 1191. og
p. 1230.

7. Om Rætfærdiggiørelsen/ p. 287. og p. 1198.
Om Troen og Bestandighed i Troen/ p. 298.
og p. 1236.
8. Om et Gudeligt Levnet/ p. 309.
9. Om sær Slags Dyder/ p. 347.
1 o. Om Syndsens og helst den regnerende Synds
Vederstyggelighed/ saavelsom de Ugudeliges
og Ubodfærdiges Straf/ p. 380.
11. Psalmer om den Hellige Trefoldighed/ p. 392.
12. Psalmer om den Hellig Aand/ p. 403.
13. Om Christi Person og Velgiærninger i almin
delighed/ og at al vor Salighed bestaar i
hannem/ p. 421.
Om Christi Fornedrelse og Ophøjelse/ p. 476.
14. Psalmer om Christi Tilkommelse og Fødsel/
p. 478. ogp. 1199.
15. Om nogle af de fornemmeste Euangelier/ eller
og Christi Hændelser og Giæminger/ fra
hans Fødsel til hans Lidelse/ p. 531. og p.
1200.
16. Om Christi Lidelse/ Pine og Døød/ p. 560. og
p. 1201.
17. Om Christi Opstandelse/ eller Paaske-Psalmer/
p. 628. og p. 1205.
18. Om Christi Himmelfart/ p. 644. og p. 1206.
19. Om Guds Naade-Kald/ p. 652.
20. Om Prædike-Æmbedet og Lærerne/ p. 658.
Om Guddommelig Regiering i Guds Huus/
p. 672.
Om falske Lærere/ p. 673.
21. Om GUds Oord i almindelighed/ p. 674.
Om Guds Oords Fattelse og Mangel i Pavedommet/ p. 682.
Om Euangelii Frihed/ p. 687.

22. Om Catechismi og Bøme-Lærdommens Puncter/ p. 688.
Om de ti Bud/ p. 691. og p. 1207.
Om Troens Artikler/ p. 700.
Om Bønnen og Fader vor/ ibid.
Om Daabens Sacramente/ p. 706.
Om Alterens Sacramente/ p. 711. og p. 1238.
23. Om Guds Menighed/ p. 726.
Om Guds Menigheds indvortes Deilighed/ p.
730Om Guds Menigheds Farlighed og Forfølgel
se/ p. 737.
At Guds Menigheds sande Lemmer og Børn
ere gandske faae/ p. 744.
24. Om adskillige Slags Stænder i almindelighed/
p. 746.
Om Lærestanden eller Guds Ords Tienere/
ibid.
Om Væriestanden eller Øvrigheden/ ibid.
At al Nærings Lykke og Fremgang kommer
fra Gud allene/ p. 759.
Om Ægteskab/ p. 759.
En frugtsommelig Qvindes Bøn/ p. 771.
Om Børn og Børne-Tugt/ p. 772.
Børns Sang for deres Forældre/ p. 775.
25. Psalmer om Sorg/ Drøvelse og Gienvordighed
i almindelighed/ og Trøst derimod/ p. 776.
og p. 1210. og p. 1241.
26. Om Drøvelse i særdeleshed af Synden og Kiødet/ p. 826.
27. Om Drøvelse af Sorg for timelig Velstand og
Næring/ p. 829.
28. Om Drøvelse af onde Mennisker og denne
Verdens U-gudelighed/ p. 856.
Om denne Verdens U-bestandighed/ Jammer/
Falskhed og U-oprigtighed/ p. 861.

Om de U-gudeliges Lykke og Velstand her i
Verden/ p. 877.
Om onde Menniskers Eftertragtelse og For
følgelse/ p. 889.
Om Forfølgelse for Guds Ords Bekiændelse/
P- 9°5Mod Tyrken/ Paven og andre Christendommens Fiender/ p. 911.
Psalmer i Landflygtighed/ ibid.
Om Kiøbenhavns Byes Farlighed i Belejrin
gen/ p. 914.
Om Drøvelse af onde og u-fredsommelige
Menniskers Omgiængelse/ p. 915.
Om Drøvelse af Løgnagtige Munde/ ibid.
29. Psalmer om Drøvelse af Satans Fristelse og
Forfølgelse/ p. 921.
30. Psalmer om Drøvelse af Guds egen Fristelse/
naar hånd synes at forlade sine Børn/ og
Hiælpen længe forhaler/ p. 928.
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31. Om Drøvelse af adskillige andre Tilfald/
p. 940.

Om Sygdom og Døds Nøød/ p. 946.
I Pestilents og smitsomme Sygers Tider/
P- 95iOm Alderdommens Skrøbelighed/ p. 954.
Om Sorrig af vore Venners dødelig Afgang/
P- 955Om mærkelige Folkes Døød/ p. 959.
32. Om Guds Beskiærmelse i al Trængsel/ Nøød
og Fare/ p. 960.
33. Om Tilliid/ Frimodighed/ Glæde og Trøst i
Gud i al Nøød/ p. 967.
34. Litanie-Psalmer/ p. 986.
35. Om adskillige Tider og Tilfald/ p. 989.
Nyt-Aars Psalmer/ p. 989. og p. 1219.
Om Fred og Kriigs-Nøød/ p. 1000.
Om Jordens Grøde og timelig Væirlig/ p.
1002.
Reise-Psalmer/ p. 1006. og p. 1222.
36. Lof- og Taksigelse-Psalmer/ p. 1018.
Taksigelse-Psalmer for Guds Velgiærninger i
almindelighed/ p. 1022.
37. Taksigelse-Psalmer for Skabelsen og Opholdelsen/ p. 1031.
Om de hellige Ænglers Egenskaber/ p. 1038.
38. Taksigelse-Psalmer for Guds aandelige Velgiæminger/ p. 1042.
39. Taksigelse efter Befrielse af Nøød og Fare/
p. 1047. og p. 1223.
40. Psalmer om Døden og Begravelsen/ p. 1051.
og p. 1225.
Om Begravelsen/ p. 1115.
41. Om Dommedag og Opstandelsen/ p. 1118.
Om Opstandelsen/ p. 1118.
Om Dommedag/ p. 1122.
42. Om Helvede/ p. 1151. og p. 1227.
43. Om det evige Liv/ p. 1154. og p. 1229.
44. Nogle Historiske Psalmer af Bibelen/ p. 1170.
Det er et register, som er værd at lægge mærke
til. Det er vel gennemtænkt, og det er originalt;
det ligner ikke noget tidligere. Det er saa fyldigt
og specificeret, at man næsten kan aflæse tidens
teologi og faa et indtryk af tidens stemning og
livsbelysning. Læg mærke til de mange afsnit om
Drøvelse! Det har kostet megen møje at faa hver
salme puttet i den helt rigtige rubrik. Man kan
godt tænke sig, at der kan være noget om, at as
sessor Laverentzen har forsømt den forretnings
mæssige bestyrelse af trykkeriet og hellere har
hengivet sig til et arbejde som dette.
Salmerne er nummererede, men desværre ikke
signerede. Det vilde have haft stor værdi, om en
saadan historiker havde forsynet salmerne med
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forfatternavne, men der findes ikke et i bogen,
end ikke hans eget. Han maa have tænkt over
det, men har maaske opgivet det, fordi det vilde
blive ufuldstændigt og i mange tilfælde upaalideligt.
Efter salmerne følger et alfabetisk register, som
ogsaa er omhyggeligt udarbejdet, samt et »Regi
ster paa Psalmeme/ som paa Søndagene/ Fester
ne og Bededagene siunges i Kirkerne/ efter Ri
tualet«.
Endelig
»En meget andægtig Bønne-Boog/
Sammensanket af adskillige Gudelige Mænds An
dagter udi følgende Orden:
I. Dagelige Bønner og Hiærte-Sukke/ som af
alle kand bruges.
II. Dagelige Kirke-Bønner.
III. Aarlige Kirke-Bønner.
IV. Hiærte-bevegende Bønner og Sukke om Poe
nitentse/ samt hellige Andagter for og efter
Skriftemaal og Alterens Sacramentets Annammelse.
V. Reise- og Vandre-Bønner.
VI. Stænders og Staters korte og eenfoldige An
dagter.
VIL Bønner i allehaande paakommende Nøød
og Sygdom.
Kiøbenhavn/ Trykt udi Kongel. Majests. og
Universitets privileg. Boogtrykkerie/ Anno
1709.«
Der udkom nye optryk af bogen 1726, mens
Laverentzen endnu levede, og siden 1746 (med et
lille tillæg) og endelig 1760.
PETTER DASS:
D. Morten Luthers Lille Catechismus,
forfattet i beqvemme Sange, under
føyelige Melodier.
Biskop Peter Krog i Trondhjem censurerede og
anbefalede bogen 8. april 1699. Ligeledes J. Steenbuch i København 31. Maj 1714. Steenbuch min
der om, at Augustin fortæller, hvor dybt et ind
tryk Davids salmer gjorde paa ham, naar de blev
sunget i menigheden. Han ønsker, at det maa gaa
noget lignende med disse katekismussange.
Bogen indledes med en hilsen fra Petter Dass
til konfessionarius Peder Jespersøn, »Min elske
lige og kiære Fætter og Høy-æstimerede Velyn
dere!«
Høiædle Herr Doctor! Høiæred Guds Mand!
De daglige Byrder, som Æmbed og Stand
Foruden Guds Helligdoms Vegge
Forpligter mig at optage med Flid,
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Har hidtil benægtet mig Stunder og Tid
Til Jer en Besøg at aflegge.
Der er to hundrede miles afstand og havets svæl
gende dyb imellem dem, som forhindrer Petter
Dass i at nyde Herr Doctors nærværelse, men
kan han ikke komme legemligt, har han beordret
sine skrifter og sin pen til at hilse. Han sender
en bog og beder om, at den for hans skyld maa
faa plads inden for døren i Jespersøns kammer.
Den er som en fremmed og venneløs gæst, der
trænger til beskyttelse mod dem, der vil angribe
den. Den samme sko passer jo ikke alle fødder.
Den ene vil indvende et og en anden vil kritisere
noget andet.
Endeel skal vel storlig forundres derved,
At jeg med saa megen Omhyggelighed
En Bønne-Bog sammen vil skrive,
Der tør og vel spørge: hvad sømmer en Klerk
At bryde sin Hierne med Børnenes Værk
Og Tiden unyttig fordrive?
Derfor beder han Jespersøn tage bogen i forsvar
og være dens formynder.
Han hielper til rette den Venneløs Møe,
Han lader den ey uden Giftermaal døe,
Jeg mener at Bogen maa trykkes.
Petter Dass digter jo ikke for profit, heller ikke
for menneskers ros, men i al enfoldighed for at
tjene sin Gud og Frelser.
Min inderlig Længsel er denne for Gud,
Vor Ungdom den kunde som deyligste Brud
Sin Frelsere Christo tilføyes,
At Folket vil giøre paa Himmerig Vold,
At Ære kand have i Landet Tilhold
Og Gud over alting ophøyes.
At Lammene, der i Guds Græs-Gange gaaer
Kand fremmes og voxe til skikkelig Faar,
Og samles, naar Hyrden dem kalder.
Det er en præsts gerning at vise folket og især de
unge vejen til Gud og undervise dem i kristen
dom. Dertil er katekismen et godt middel; den
burde forgyldes. Derfor beder han nu Peder Je
spersøn om at »tage sig af dette ringe papir«,
som han sender ham.
Vi ginge tilsammen i Skolen og Tvang,
Men siden har HErren fraskillet vor Gang,
Gud veed, naar jeg med Eder taler;
Jeg gaaer med det første til Fædrene hen,
Jeg seer Eder neppe paa Jorden igien,
Guds Naade jeg Eder befaler.
Vor HErre leverer jeg Legem og Aand,
Min’ Sanger leveres Herr Fætter i Haand,

PETTER DASS

Maaskee, de min Svane-Sang bliver.
Det bør os i JEsu Navn være bereed,
I Dagenes Ende da tales vi ved,
Naar HErren Forløsningen giver.
Efter fortalen paa vers til Peder Jespersøn føl
ger et forord til slægt og venner, hvis navne vi
genkender efter læsning af Volqvartz’ »Siælens
Luth«. Efter denne fortale synes det virkelig at
være herr Petters tanke, at børnene og de unge
ikke blot bør, men ogsaa kan lære Luthers lille
katekismus læsende, og hele hans lange forklaring
syngende. Dybt beskæmmede nøjes vi her med
at gennemgaa den store bog citerende. Der er
først 10 sange om De Ti Guds Bud-Ord.
I,v.2:

Saa tidt du slaaer din’ Hænder ud,
Ti Fingre kandst du regne!
Saa mangen er’ og HErrens Bud,
som læses allevegne.

III, 11—12. Det er ikke blot mennesker, der skal
holde sabbat. Men ogsaa dyrene »sukker
efter dommedag«, jvf.Rom.8,19 ff.
At de kan vorde
Fra dine Byrder fri,
Og Trældom haarde,
Du dem har lagt udi,
Saa lad ey plage
Dit Beest med Hug og Stød,
Det kand ey klage
For nogen Mand sin nød.
IV. Ved det fjerde bud, hvor Luthers forkla
ring ikke blot taler om forældre, men og
saa herrer, gaar hr. Petter frimodigt et
skridt videre:
Frygt Gud, og elsk din Præstemand,
adlyd dem, som dig lære:
Giør ham den Ære, som du kand,
Gud dig igien skal ære.
Det gaar ikke præstehadere godt, det vid
ner de gamle profeters historie om. Saa
gaar han videre til kongen og øvrigheden.
Til sidste Slutning, kommer hid,
I Piger og I Drenge,
Som æder andres Brød en Tid,
Og tager Løn og Penge.
Til dem har han mange formaninger om
trofasthed og flid i tjenesten, og især maa
de ikke bagtale deres husbond.
V. Det femte bud begynder med en rask over
sigt over indholdet.
Fang an, vi vil med HErrens Naade
Det femte Bud betragte vel!
Hvorledes og paa hvad slags Maade
En Mand sin Broder slaaer ihiel?
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Naar man skal tale ret af Grunden,
Da skeer et Mord paa tre Maneer,
Endeel med Haand, endeel med Munden
Endeel og udi Hiertet skeer.
VII. Under forklaringen til det syvende bud
kommer han ind paa dovenskab, som han
ikke kan udstaa:
Kommer hid I lade Kroppe,
Kom du Lediggænger og,
Jeg maa jer i Sække stoppe
Blant den store Tyve-Flok,
I bortstjæle HErrens Dage,
Som ey kaldes kan tilbage.
Du vilt endnu lidet slomme,
Du vil faae dig end et Blund,
Fattigdom skal paa dig komme
Inden saare stakket Stund,
Sulten Tarm og krumpen Mave
Skal du i Forlening have.
VIII. Angaaende tungens synder citerer Dass Ja
kobs brev, men tilføjer et nyt billede:
Hun er en Lem foruden Been
Og slaar dog Been i Stykker,
Er blød som Kiød, og haard som Steen,
Opfyldt med alle Ulykker.
Den Apostoliske Troes Artikle
Forfattede i Tolv Sange
1. Jeg troer paa Gud Fader, Almægtigste Him
melens og Jordens Skabere.
V.23. Du satte paa den Hvelving blaa
De syv Planeter der at gaa,
Satumus, Mars og flere,
Endeel af dem gaaer seen og svag;
Men Solen skal just Aar og Dag
Rundelen om passere,
Den Skik, de fik
Til at vandre Blandt de andre
Skal ey vendes
Førend ganske Verden endes.
V.27. Det er dog meest at undre paa,
At Jorden skal urørlig staa,
Som dog paa intet hænger,
Hun som har saadan Tynge stor,
At hun dog hverken søer, ey noer
Til nogen Kant henslenger;
Hun sat Er plat
Som den Blomme, Egget omme
Midt i flyder,
Og saa Middel-Rummet nyder.
2. Jeg troer paa JEsum Christum hans eeneste
Søn vor HErre.
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V.g.

JEsu, jeg har givet mig
Dig i Vold alleene,
Ingen anden, uden dig
Lover dig at tiene.
I dit Navn da blev jeg døbt,
Med dit Blod har du mig kiøbt,
Med din Død og Pine
Hialp du mig og mine.

3. Undfangen af den Hellig Aand, fød af Jomfru
Maria.
V.g.

Gud og en Jomfrue en Søn har tilhaabe
Faderen hisset og Moderen her,
Alle det høre, til Lykke de raabe,
Himmelen selver sit Ønske frembær,
Strømmer og Vand, Bierger og Land,
Træer og Lunde de klappe med Haand.

4. Piint under Pontio Pilato, korsfæst, død og be
graven.
5. Nedfoer til Helvede, opstod tredie Dag fra de
Døde.
6. Opfoer til Himmels, sidder hos Guds Faders
Almægtiges høyre Haand.
V.tg. Kiæreste Broder! velsignet est du,
Kom, der du sidder, din Sødskend’ ihu;
Tænk, hvad vi lider,Tænk hvad vi slider,
Tænk, hvad for Tider Vi leve i nu!
7. Heden skal han igienkomme, etc.
V.5.

I tusind Aar har man befunden,
At Solen er ligedan runden,
Og Maanen gaaer nyed og neden
I Aar som i Fior og forleden.

V.7.

Men hører, I skiendige Giække,
I kand ey Guds Løfter forsvække,
Hvad han haver sagt det maa blive.
For Gud er umueligt at lyve.

V.12. Basunen skal hæftelig skralle,
Det Skraal skal opvække dem alle,
Som ligge i Støvet og sove,
De Gode saavel som de Grove.
8. Jeg troer paa den Hellig Aand.
g. En hellig almindelig Kirke, hellige Menne
skers Samfund.
V.43. Tænk, jeg er og end din Broder,
Jeg har Kirken til min Moder,
Jeg din Fader har til Gud,
Tag min Siæl nu til din Brud.
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11. Legemets Opstandelse.
V. 18. Rynkerne skal ey Methusalem plage,
Jacob ey heller hans Hofters Skavank,
Krøblingen ey paa Vanmægtighed klage,
Saadant er blevet i Graven tilbage,
Lazarus er da befriet for Stank.
12. Om det Evige Liv.
V.12. Venner, der skiltes ad før her i Live,
Skal uden Skilsmisse sankede blive,
Jacob der atter sin Rachel har funden,
For hvis Død ofte hans Øyen har runden,
David er kommen og ind til sin lille,
Hvilken at miste han nødig her ville.
V.18. Her ville vi Herberg og Roelighed tage,
Aldrig os ønske paa Jorden tilbage,
Eller vor’ Fødder at skidne der meere,
Aldrig skal Verden os meere fixere,
Men hos dig, HErre, vi evig vil blive,
Og dig all Ære til evig Tid give.
HErrens Bøn Fader Vor.
Forfattet udi Ni Sange
1. Fader vor, du som er i Himmelen.
2. Helligt vorde dit Navn.
Forklaringen til denne bøn er i sin helhed op
taget i 11,5.156 ff. Heraf er uddraget »Herre
Gud, dit dyre navn og ære«.
3. Tilkomme dit Rige.
4. Skee din Villie paa Jorden, som den er i Him
melen.
5. Giv os i Dag vort daglige Brød.
V. 14. HErre! har du ved din Søn
Overladt os denne Bøn,
Overlad da naadelig
Det som Bønnen minder dig;
Giv os Kornet paa vor Loe;
Giv os Landefred og Roe;
Giv vor’ nøgne Fødder Skoe!
V.15. Naar vi om den tidlig Vaar
Ud med Sæde-Bytten gaar,
O! da lad dit Øye ned
Over Jordens Frugt og Sæd,
At os Aaret krone maae,
Lad vor’ Ager-Reener staae
Fuld af Ax og modne Straae!
V. 16. Giv her under Nordre-Poel
Tempereret Regn og Soel;
Giv at Græs for Qvæget groer;
Giv at Marken staaer i Floer;
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Giv os karske Legemer,
At vi kand med Helse hver
Bruge Guds velsignelser.
6. Forlad os vor Skyld, som vi forlade vore Skyl
dener.
7. Leed os ikke i Fristelse.
8. Men frels os fra det Onde.
9. Thi Riget er dit og Kraft og Herlighed i Evig
hed, Amen.
Daabens Sacramente
Her er to sange, som til overskrift har de to
vigtigste tekster om daaben:
I. Gaar hen/ lærer alle Folk og døber dem i
Navn Gud Faders, Søns og Hellig Aands.
V.34. Bærer da til Fonten frem
Jers nyfødde Planter,
JEsus skal velsigne dem,
Og som Diamanter
Meget smuk og nette
Paa sin Haand dem sætte;
Det er deres Bryllupsdag,
De skal den ey forgiette.
II. Hvo som troer, og er døbt, han skal blive sa
lig!
Hvo som ikke troer, han skal fordømmes.
Alterens Sacramente.
Forfattet i trende Sange.
I. »O JEsu! for din Alter-Fod«.
Heraf er i D bevaret slutningsverset »Dit
Minde skal, o Jesus staa«. Hele teksten er
derfor anført i bd.1,5.244 ff-> hvorfor der ikke
her citeres flere vers af de tre nadversalmer.
II. »Blandt de Guds Velsignelser« (om kalken).
III. »Det er HErrens Bud og Ord« (om en vær
dig prøvelse).
Huus-Tavlen.
Forfattet i tolv Sange.
Luthers Hustavle er udeladt i de nyere katekis
mer, men da han som pædagog stod overfor me
nigheder, der helt manglede kristelig oplysning og
f.eks. syntes, at Fadervor var for langt at lære
udenad, føjede han til Katekismen om troen en
hustavle, væsentlig om alle kristnes pligter. Den
har Petter Dass sat paa vers. Ogsaa her bruger
han forskellige melodier.
1. Om Biskoppers, Sogne-Præsters og Læreres
Æmbede og Levnet.
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2. Om Tilhørernes Æmbede mod deres Lærere.
3. Om Øvrigheds Æmbede.
4. Om Undersaattemes Pligt mod Øvrigheden.
5. Om Ægte-Folkes Æmbede.
6. Om Forældres Æmbede imod Børnene.
7. Om Børns Æmbede mod Forældre.
8. Om Tienernes Æmbede imod deres Herrer.
9. Om Huusbonders Æmbede mod Tienerne.
10. Om unge Folkes Æmbede mod de Gamle.
11. Om Enkerne.
12. Kaldet den gandske Forsamling.
V.4.

Ved Kiærlighed til Folk og Gud
Fuldbyrdes hvert et HErrens Bud,
Og i det Ord befattet er
Ret alle Guds Befalinger, Halleluja!

V.5.

Tilbage dette staaer endnu,
Som ey maa glemmes af vor Hu,
At vi til Gud udøser Bøn
For alle Folk og alle Kiøn, Halleluja!

V.G.

Nu, Gud skee Lov, som hialp mig til
At ende dette Sange-Spil!
Jeg ønsker alle HErrens Fred!
Den gandske Guds Forsamling med,
Halleluja!

Anders Dass tilføjer nogle ustrofede vers: Sin
Høytærede kiære Fader! Da han Sine CatechismiSanger udgav for Lyset, Opsat til Ære af sønlig
Skyldighed. A.D.
Inger Jens-Daatter Senberg
»Siælens Daglige Røg-Offer/
For HErren optændt i Morgen- og Aften-Bønner/
Psalmer og Hierte-Sukke til hver Dag i Ugen;
Alle Eenfoldige og Gudfrygtige GUd og Deris
Siæle velmeenende Hierter til Opmuntring Eenfoldeligen fremsat af dend som af Hiertet GUD
og sin Næste vel-meener
Inger Jens-Daatter Sønberg.
Trykt hos Willads Jersin/ Univ.Bogtr. Aar 1710.
Og findis hos hannem tilkiøbs.«
(Første udgave fra 1700 har ikke kunnet frem
skaffes) .
Inger Sønberg er datter af Jens Sønberg, der
var sognepræst i Visby og Heltborg i Thy 16481690. Efter faderens død tog hun ophold hos sin
halvbroder Villads Olsen Svale, som var præst i
Vang i Thy, og her blev hendes bog til. Den blev
ledsaget af nogle rosende ord fra biskop Jens
Birckerod i Aalborg 1698: »Saasom det Offer/
hvilket en Gud-Elskende og Dyde-riig Møe udi
dette yndelige Skrift for sin Himmelske GUd
frembærer/ er visselig en tækkelig og sød Lugt for
den Allerhøyeste etc.«, og samme aar blev bogen

approberet af J.Bartholin, der erklærede, at den
stemte overens med den rene lære.
Bogen er dediceret til dronning Louise, som
forhaabentlig vil »vende et Naadigt Øye-Syn til
Bogen«, og forfatterinden haaber, »at hans Naade
som boede i Busken, maa hvile og komme paa
Hendes Kongelige Majestæts Isse.« Saadanne ord
har vi hørt før. Vi mindes Kingo, som bad Kon
gen »vende et naadigt øje« til sin bog, og vi hu
sker, at Kingo i en morgensalme takkede, fordi
Guds naade ogsaa boede i hans ringe busk. (5.
Mos.33,16).
Vi er straks paa det rigtige spor. Inger Sønberg
er en elsker og efterfølger af Kingo. Hun har ikke
hans digteriske kraft, hun har slet ikke hans billedrigdom, hun er i det hele taget ikke original,
men hun skriver pæne, velformede vers og har
et varmt kvindehjerte baade for Gud og sin næ
ste.
Hendes bog er en andagtsbog for en uge, ind
delt fra søndag til lørdag. Hver morgen og aften
begynder med en bøn paa prosa, derefter en sal
me og tilsidst et Hierte-Suk. Indholdet af hendes
salmer ligner det skema, som findes i Kingos
Morgen- og aftensalmer, tak for nattehvilen, beskærmelsen mod mørket og Satan, bøn for dagens
gerning, for kirken, kongen og de nødlidende.
Her er begyndelsen til en af hendes smukkeste
salmer, Aften-Sang om Løverdagen:
Aftenen i Sort sig klæder/
Dagens Fakkel slukkis ud/
Nattens Stierne-Vagt fremtræder/
Kom/ min JEsu/ til din Brud/
Efter dig mit Hierte sukker/
Som for dig er vidt oplat/
Mod din Tilkomst jeg mig bukker/
For at favne dig min Skat.
Bliv hos mig af idel Naade!
Efter som jeg veed dend er
Uden Ende/ Maal og Maade/
Og udstrekker sig til hver/
Dend din Naade vil jeg priise/
Og ophøye med min Mund/
Før mit Legem skal faa Liise/
og mit Øye noget Blund.
Hendes originale tillæg til det, hun har laant
eller lært hos Kingo er hendes kvindesind. Ogsaa
brudebilledet er hos hende hyppigere end hos
Kingo.
M.C.Volqvartz: Siælens Luth
Volqvartz’ »Siælens Luth« har siden sin frem
komst 1714 oplevet saa mange oplag, at den ikke
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kan lades uomtalt. Saa sent som 1878 blev den
optrykt i Christiania med moderniseret retskriv
ning, som skulde lette forstaaelsen. Marcus Carstensen Volqvartz blev født i Trondhjem 1678,
blev student 1695 og teologisk kandidat to aar se
nere. Efter at have været huslærer i fire aar holdt
han privat latinskole i Trondhjem 1701-14, efter
sigende med saa stort held, at han var ved at ud
konkurrere katedralskolen. Derefter blev han sog
nepræst paa Ørland ved Trondhjemsfjorden, hvor
han døde 1720.
Bogen kaldes Sjælens Luth efter den første del,
men bestaar af tre dele:

stillet udi Supplicantens Navn, Under den Melodie: Man maa med stor Forundring see, etc.« At
det er fremstillet i ansøgerens navn hentyder til,
at digtet er et akrostikon paa MARCUS VOLQVARTS.
Min Skabere, Gienløsere, og Helliggiørere!
Som er een Gud i værelse, men i Personer tree,
(a) .
Tre-Enig GUD, du haver at give gode Gaver,
(b) .
Du alleting tillaver som bør paa Jorden skee,
(c) .
(a) ijoh.s.v.y. (b) Jacob i.v.17. (c) Sap.i4.v.3-

»Siælens Luth Opstæmt med adskillig StrængeLeeg, Det er: Aandelige Sange, Under adskillige
Melodier, Til Guds Børns Forlystelse i Aanden,
effter Pauli Regul.
Forfattede af M:C:Volqvartz.
Ephes^.v.ig. Taler hver andre til med Psalmer,
og Lov-Sange, og aandelige Viiser; Siunger og
leeger for HERren i Eders Hierter.«

Man læser fromt de første vers og forstaar, at for
fatteren beder om Helligaandens udrustning til et
digterkald:
Raab Ephata til Tungens Baand (e).
Kom med din Alters Glød (f).
(e) Marc.7.v.34-35. (f) Esa.6.v.6.

»Brude-skammel Tillavet For adskillige BrudeFolk Paa Deres Æres-Dag. Det er: Aandelige
Brude-sange. Med hos-føyede Hitts-Spørsmaal
Efter Samsons Viis. Fremstillet af M.C.Volqvartz.« (Til Samson anbringer han en note, som
han dog straks forklarer ved at henvise til Dom.
14,12).
»Liigbaar, Paa hvilken Helgenes Liig ere henbaaret til Graven, Det er: Aandelige Sørge-San
ge, De Afdøde til Ære udi Graven, At deres Nav
ne maa bevares fra Forraadnelse, og de igienlevende til Trøst udi Sorgen, Fremsat af M:C:
Volqvartz«.
Bogen er dediceret til stiftsbefalingsmand over
Trondhjems stift Ifver von Ahnen og biskop Pe
der Krog og sognepræsten ved Trondhjems dom
kirke Giert Bonsach. Det ledsages af et digt, som
med mange bibelske og græske mytologiske hen
tydninger og 20 fodnoter er en ansøgning om et
embede, om at blive flyttet fra »lammene« (bør
neskolen) til »faarene« (et præsteembede). Det
er dateret I4.maj 1708, og da det hentyder til
alle tre dele af hans bog, maa den være skrevet
længe før den udkom og lige saa længe før han
fik embede.
Gaar man bogen igennem fastslaar man let, at
forfatteren har den unode, som er almindelig hos
spøgefulde teologiske studenter, at de skal bilæg
ge hvert ord om de jævneste ting med skriftste
der. Saaledes ogsaa det første digt: »En Levitis
Supplique Til GUD om dend Hellig Aands Ga
ver, Og et lovlig Kalds-brev til Embedet. Frem

Men han glemmer dog ikke i slutningen ogsaa at
ansøge Guds og Kongens Cancellie om »at faae
en Præstis liverie«..
Det næste digt læser man med udelt glæde,
»Siælens Opløftelse til GUD i Aanden«. Det gaar
paa melodien »Hvor elskelig siunes Din Boliges
Stæd«. Her er ikke saa mange noter eller »moder
ne« fremmedord. Det ligger nær salmetonen, men
det er ogsaa skrevet til hans kones ære med akro
stikon ABEL MARGRETE.
Aid Verden er iidel Forfængelighed
Dend kand ikke Hiertet fornøye,
Alt Guld er rød Muld, og ald Freed er U-freed,
Som den dig fremstiller for Øye,
Aid galanterie er kun phantasie,
U-stadig som Spiirenes Fløye.
Af Ørnen som svæver hos Biærgenes Top
Og bygger i Klippen sin reede
Een Christen skal lære at svinge sig op
Til Himlen om Reede at leede
(f) Fem Huuler hånd faar, som skiuler hans
Saar,
Naar hånd der om Jesum vil beede.
(f) Qvinq; vulnera Christi.
Havde man blot været fri for den fodnote. Læse
ren glæder sig over, at han allerede har forstaaet
meningen, selv om han ikke havde ventet den al
Volqvartz.
Denne afdeling af bogen indeholder en broget
samling af digte og salmer, indfald og hjertesuk.
Her findes bl.a. en »Lægedrick. For een Van
smægtig Patient. Præparerit til Hierte-Styrkning
For dend af Alderdom og Svaghed udmattede
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Matrone Maren Falck, Sr: Peder Christophersen
Brochis«. Den har som akrostikon MAREN BROCHIS. Hun var moder til Petter Dass, se VI,s.
152 f.
Naar vi kommer til anden del, Brude-skammel,
træffer vi en betydelig lystighed og hittepaasomhed, ofte med gaader efter Samsons Vis, og for
anlediget af det første eksempel forsøger vi et ind
blik i forfatterens hjernefunktion. Han skal skrive
et bryllupsdigt til Peder Rasmussen, som skal gif
tes med Else-Maria Niels-Datter. Navnet Peder
tilskynder ham til at vælge teksten hos apostlen
Peter. Det skal ikke være den store fiskefangst,
for Peder skal jo kun giftes med een. Men Pe
ters befrielse fra fængslet i Ap.G. 12,13 ff. maa
være godt. Altsaa faar bryllupssangen følgende
titel: »Dend Banckende Peder paa Dørren Om
Natten, Med Glæde imod tagen af een Pige, ved
Navn Rhode«. Det blev til en vekselsang mellem
brudgommen og bruden. Desværre hedder bruden
jo ikke Rode, men det gaar vel. Han kalder:
»Luk op! Luk op dit Hiertes Dør! O Rode,
Rose dydig!
Fra Fængsels eenlig Baand løs mig nu ud . ..«.
Hun er som Rode noget forvirret og spørger:
»Hvi gaar du nu fra Frihed ud og dig i Fæng
sel giver?
Dersom jeg være skal din brud, du Amors Fan
ge bliver«.
Han svarer med en redegørelse for sine person
lige forhold, og bruden udbryder:
»Dit Maal dig røber, du est een med Jesu
Galilæer,
Dig JEsus drevet har at elske mig,
Jeg veed du ikke est i Kiærlighed een
Pharisæer,
Kom nærmer, Hierte/ hid at varme dig;
Der er min Haand, der er min Mund, der

har du nu mit Hierte«.
Den tredje del, »Liigbaar«, er ogsaa ret broget.
Det bedste er saadanne sørgesange, som kunde
egne sig til udgivelse som skillingsviser, men de
er saa fjernt fra salmetonen, at de ikke hører
hjemme her. Her er gravskrifter over kendte og
ukendte, æresblomster og meget andet, endda min
devers over dødfødte børn. Vi nøjes med en grav
skrift over et barn, som dog blev et aar gammelt:
Johannes saae for Stolen staae
De store Helgen med de smaa,
At holde Himmel-chor,
Musiqven havde største klæm,

Der alle stæmmer førtes frem,
Bass, Alt, Discant, Tenor.
Jeg blandt de smaa Discanten har,
Min Røst er bleven Engle-klar,
Jeg græder ikke meer,
Mit Alleluja høres skal
Blandt Englers og Udvaldes Tal,
Thi jeg min Goel seer.
Enkens Skærv i Templen/
Bestaaende i Gudelige Suk og Sange
med Morgen- og Aften-Psalmer/ i Tallet 35.
Item Morgen- og Aften-Sukke til hver Dag i
Ugen/ med fleere Hierte-Sukke paa sine fornødne
Tider for bedrøvede Enker og andre Guds Børn
efter Lejlighed/ i Tallet 22.
Eenfoldeligst ved Guds Bistand sammensatte af
Kirsten Jens-Datter.
Kiøbenhavn/ 1718. Trykt hos Joh. J. Hopffner/
Univ. Bogtr. og findes hos hannem tilkiøbs.
Biskop J. Lodberg har anbefalet den gudfryg
tige enkes suk og sange, som er hjertelige og al
vorlige, og daterer sin tilskrift Odense 8. Nov.
1721 og henviser iøvrigt til det teologiske fakultets
decan, som kort og godt skriver Imprimatur. C.
W. Worm. Uden dato. Bogen slutter med en ræk
ke æresdigte. Det sidste er skrevet af Peder Humble, der betegner sig som hendes datters søn og teo
logisk kandidat Ao. 1723. Heraf kan man vel slut
te, at bogen er trykt 1718 og derefter er sendt til
autoriteter og venner og endelig er udkommet
1723Kirsten Jensdatter blev født i Faaborg 13.
marts 1648 og var først gift med raadmand Jens
Kjær i Assens, derefter med sognepræst Rasmus
Pedersen Bruun i Klinte og Grindløse. Efter hans
død 1713 skrev hun bogen og døde selv 1728.
Hun har dediceret den til Frelseren og minder
ham om, at han har rost den fattige enke, som
gav sin skærv i templet, og derfor har hun faaet
mod til ogsaa at give sin lille skærv til kirke og
kristendom. Men hun har ogsaa et versificeret
forord til læseren:
Før har jeg brugt min Pen og Haand,
Som Qvinde-Kiønnet skriver,
Optegner, hvad i Huus og Stand
Man jevnligen udgiver.
Men nu, da hun er blevet gammel, er hun holdt
op med husholdningsregnskabet og »vender sin
pen om« og vil med enken bære
En Skærv hen i Guds Tempel ind,
Bestaaer af Suk og Sange,
Gaaer ud fra Hierte, Siæl og Sind,
Og skal til Himlen gange.
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Thi selv om hun som kvinde bør tage haand i
hanke med husholdning, »med Uldent, Linned.
Hamp og Hør, og Traad i Syenaal drage«, saa
vil hun dog ikke glemme Himlen. Hun minder
om bibelske kvinder, der har sunget for Herren,
og ingen maa optage det fortrydeligt, at hun kom
mer med en lille mønt. Hun har ikke lært skjalde
kunst, men vil blot i al enfoldighed ære Gud og
Jesus. Hun beder tilsidst:
Læs dette uden Avinds Spot,
Paa mig du kan vel tænke,
Og sige saa: Gid hun faae Godt,
Den ærlig’ Præsteenke.
Hendes 35 salmer vidner om, at hun ikke har
lært skjaldekunst, men det sker dog, at verset lyk
kes for hende. Hun behersker metret bedre end
rimet. Hun begynder med skabelsen, synger videre
om Adams fald og derefter mest om kristenlivets
kamp:
O Herre vær mig naadig,
Før har jeg ingen roe,
Gid jeg er ej selvraadig!
Ustadig i min tro!
Hold, Jesu! fast ved mig
I medgangs gode dage,
I modgangs nød og plage,
Jeg vil ej slippe dig.
Mig verden tidt har daaret,
I synden gjort mig blind,
Min sjel derved er saaret,
Uroligt er mit sind.
See, Jesu! naadig ned,
Thi jeg med Noæ due
Ej finde kan en tue
Min sjel til hvilested.
Laurits Beich.
Laurits Justesen Beich skal være født paa Lol
land, men man ved ikke noget sikkert om hans
fødested, barndom og ungdom. Han var sogne
præst i Stiftsbjergby ved Jyderup 1704-29, se
nærmere DBL 11,8.346-47. Han har skrevet en
række opbyggelsesboger, som er vel forsynet med
ret gode salmer, se f. eks. BH, nr. 622-626. En af
hans salmer, »Bedre kan jeg ikke fare« blev op
taget i La 629 og er gaaet videre til La rev 744.
Hans to mest udbredte bøger, som her skal om
tales, udkom begge samme aar 1726. Den første er
Himmerige Paa Jorden/
Som bestaar i
Dend Christne Kirkes Aandelige Samfund og

Eenighed med GUD/ Eendeel derudi/ at de Tro
ende have og eye GUD/ som boer i deres Hier
ter/ Endeel derudi/ at de stadigt troe GUD/ in
derlig elske GUD/ ideligen lyde GUD/ og med
andægtige Læber flitteligen paakalde/ priise og
takke GUD/ nu ved Bønner/ nu ved Sange;
Til det sidste slags henhører de enfoldige Riim/
som i denne liden Bog fremstilles udi fyrgetive
Sange Af
L. Beich.
Kiøbenhavn/ Trykt udi H.K.M. privilegerede
Bogtrykkerie 1726.
I fortalen, som er stilet til Jesus, minder for
fatteren ham om hans liv paa jorden og siger bl.
a.: »Du giorde Dig selv til en Tiennere/ at Du
kunde giøre os til Konger/ Du lod det ikke blive
derved/ at Du self ejede Himmerige/ men Du an
vendte og al Flid/ at forhverve os Himmerige . . .
Og midlertid Du levede i Din fomedrings Stand/
da var det Din Mad/ Din Glæde/ ja Dit Himme
rige at giøre Din Faders Villie; det var Dit Him
merige at helbrede de Svage/ at trøste de Bedrø
vede/ at hielpe de Elendige/ at gaa omkring/ og
giøre vel mod alle. Og naar dette rættelig betrag
tis/ da maa vi bekiende/ at om alle vore Ledemod
vare Hierter/ og alle vore Blodsdraaber vare Tun
ger/ da kunde vi Dig dermed dog ikke noksom el
ske og takke . . . førend jeg samles med Dig i Dit
ævige Himmerige/ da haver jeg endogsaa mit
Himmerige her paa Jorden/ Du/ Du o JEsu er
mit Himmerige i Din Værskyld og Fortienniste/
jeg har mit Himmerige i Din Piines og Døds
Frugt/ jeg har mit Himmerige i Din Opstandelse
og Himmelfart/ jeg har mit Himmerige i Dit Ord
og Dine Sacramenter .. .«
Derefter er bogen dediceret til kongen Frederik
IV, dronning Anna Sophia, kronprins Christian,
kronprinsesse Sophia Magdalena, kronprinsesse
Carlotta Amalia, prins Carl og prinsesse Sophia
Hedevig. Dedikationen er dateret i Stixbierebye
Præstegaard den 15 May Ao. 1726.
Bogen oplevede 12 oplag, det sidste i Bergen
1882. Den indeholder 40 salmer, hvoraf BH har
optrykt 4. Her skal tilføjes endnu en:
Himmeriges Indvaanere.
Melod. Far Verden far vel.
1.
I Himmelen boer
Og det i u-endelig Velstand og Floer
Min Himmelske Fader/ den mægtige Gud/
Hvis Vælde og Herredom strekker sig ud
Saa vide/ at Stiemernes Omgang og Vej
Begriber den ej.
2.

Der bygger og boer
Min Broder og Frelsere JEsus/ hvis Ord
Mig lover/ at hånd udi Døden til sig
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Med venlige Arme annamme vil mig/
Og sætte mig blank som den skinnende Soel
Paa Saligheds Stoel.
3.

4.

Der bygger og boer
Min Trøstere Aanden/ hvis Tilsagn jeg troer/
Hånd udi mit Hierte tiltaler mig saa:
Som Arving du vist nok Guds Rige skal faa/
Og selv vil hånd være min Arvedeels Pant/
Jeg veed/ det er sandt.
Der bygger og boer
De hellige Englers liv-salige Koor/
Som omgaais u-siunligt paa Jorden med mig/
Fra Fald mig at frelse bemøder de sig/
Omsider i Døden de fører mig frem/
Og leder mig hiem.

5.

Der bygger og boer
En Skare/ som findes u-sigelig stor/
Af HErrens Udvalde/ som Cronede er/
Og Seyerens Palmer i Hænderne bær/
Som lever foruden al Angist og Qval
I Glæde og Pral.

6.

Min stadige Troe
Det er/ at jeg sammesteds nyder mit Boe/
Nu har jeg derinde mit Ønske og Sind/
Paa Dommedag kommer jeg ganske derind/
Og skal da hos Gud baade Legem og Siæl
Fornøye sig vel.

Daglig Samtale Med Gud/
Bestaaende udi Eendeel Sange og Bønner/ Med
hvilke De Helliges Andagt Dagligen kand omgaaes Vor HERRE/ Og Aarie og Silde holde En
Gudelig Samtale med den Allerhøyeste/ Eenfoldigt fremstillet af
Laur. Beich.
Kiøbenhavn/ Trykt udi Hans Kongl. May. privi
legerede Bogtrykkerie.
Titelbladet er udateret. Bogen er tilegnet »Dend
ved JEsu Død Dyre-Kiøbte Christenhed og Hel
lige Samfund«, men et indledningsdigt viser, at
han især har tænkt paa borgerne i København og
paa Christianshavn. Det er dateret Stiffts-Bierbye
Præstegaard d. 13. Sept. 1726.
Det er en andagtsbog for en uge, med tre sange
og to bønner om morgenen og ligesaa om aftenen.
Den oplevede 22 oplag. Begge de to bøger er ble
vet meget mere brugt i Norge end i Danmark.
Her gengives en af sangene til mandag morgen:
Anden Sang Mandag Morgen.
Melod: Rind nu op i JEsu Navn.
1. HErre! det er skiult for mig,
Hvad der nu i Dag vil hendes,
Hvordan Tiderne skal vendes,
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Men det er ey skiult for dig.
Forud alting du beskuer,
Saa og det tilstundende,
Dine Øyens klare Luer
I fremtiden ind kand see.
2. Derfor veed du ogsaa, hvad
Al U-lykke eller Laster
Dievelen for mig hånd kaster,
Men Trofaste Fader! lad
Mig ey snæres af den Strikke,
Som der legges paa min Stie,
Slangerne, som mig vil stikke,
Ræd mig fra, og giør mig fri!
3. Hvad du haver mig tillagt,
Saasom Livet, Gods og Ære,
Ved min Bøn igien skal være
Overgivet i din Magt,
Paa mig selv jeg ikke drister,
Men paa dig jeg stoler frit,
Hvo dig søger, de ey mister,
Det har jeg fomummet tit.
Disse to sange er karakteristiske for hver sin
bog, men det er mærkeligt, at to saa forskellige,
men hver for sig gode bøger udsendes af samme
mand med faa maaneders mellemrum.
Besværede Søe-Mænds søde Siæle-Roe
Eller
Aandelige Lyst-Hauge,
hvor den troende Siæl søger sin Hvile i GUD, og
udi hans sande Frygt sig andægtig forlyster;
Anseende den Hellige Skriftes Trøste-Sprog,
som vederqvægende Blomster,
og taler med sin GUD udi
Sukke, Bønner og Psalmer,
Eenfoldeligen samlet, og ved dette Andet Oplag
mærkelig formeeret og forbedret af en Søe-Mand,
der har seet og fomummet at
/esus //ielper Sine //elgene A/ægtelig.
Kiøbenhavn, 1738.
Trykt udi Hans Kongl. Majest. og Universit.
Bogtrykkerie af J. J. Hopffner,
og findes hos hannem tilkiøbs.
De fremhævede bogstaver siger Jacob HanSen
HeitMann, og dette navn er ogsaa tilføjet i senere
udgaver samtidig med, at akrostikon-navneskjulet
er bevaret. B. Deichmanns tilladelse til trykken er
dateret 3die Decbr. 1722, men bogen er muligvis
først udkommet 1730, og først den anden udgave,
hvorefter titlen er anført, har det været muligt at
se lidt i. Jeg har derfor i det følgende brugt mine
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egne udgaver fra 1865 og 1876, samt Hjorts om
arbejdelse fra 1802. De citerede vers stemmer
med 2. udg., naar undtages, at ortografien er æn
dret. I Norge blev bogen brugt som andagtsbog
for søfolk op til o. 1900, mens Hjorts rationalisti
ske bearbejdelse kun oplevede 2. opl. 1829.
Heitmanns bog bestaar af tre dele. Første del
handler om søfarten: 1. Om Søfartens Nødven
dighed og Fornøielighed. 2. Om Søfartens Besvær
lighed og Farlighed. 3. Om Søfartens Lovlighed
og Adelskab. 4. Om Bønnens Kraft og Nødvendig
hed. 5. Om Taknemmeligheds Nytte og Skyldig
hed. Det er ting, som alle søfolk bør vide og som
her er beskrevet i Jesu navn, for saa vidt en hel
afhandling.
Anden del er »Nogle nyttige og fornødne Skibs
bønner og Sange«. Han har skrevet dem til eget
brug og nytte under sine mange farlige sørejser
og undertegner sig her: »/eg //aver Sejlet Hav
sens A/ile«, atter gentagelse af hans initialer: Ja
cob HanSen HeitMann. Her er morgen- og aften
bønner til en uge og bønner og ustrofiske »Suk«
til alle de situationer, en sømand kommer ud for.
Tredje del er »Sømænds aandelige Psalme-Bog
til Chorsange (fællessange) Morgen og Aften,
saavelsom og udi stormende Veir og andre adskil
lige Tilfælde, samt og Søfartens Betragtelses-Sange. Samlet, sammenskrevet og mærkelig forbed
ret af en Sømand, der hjerteligen ønsker: at han
formedelst Jesu Christi Naade og Fortjeneste i
Evighed maa /blandt Helgene Ajunge HimmelMusik.« Her er morgen- og aftensalmer til en uge
og til forskellige lejligheder, ialt 92. Det er dels
kendte salmer, dels mange ukendte, som Heitmann ifølge bogens titel selv har forfattet. Jeg
griber tilfældigt søndag morgen og finder en
ukendt salme paa 10 vers, som kan være Heit
manns:
O Jesu Davids Slægters Rod,
Du klare Morgenstjerne,
Miskundheds Kilde, Frelser god,
Vi love dig saa gjeme,
Som har i næst afvigte Nat,
Af Kj ærlighed og naade,
I Mørke ikke os forladt,
Men frelst af Nød og Vaade.
Jacob Heitmann havde levet et begivenhedsrigt
liv. Han var søn af købmand Johan Heitmann i
Trondhjem, som mistede alt ved en ildebrand og
flyttede til Ranen paa Helgeland, hvor sønnen
blev født 1644. (Baade Thrap i Bricka og Ehrencron-Miiller kalder ogsaa sønnen Johan, hvilket
ikke stemmer med bogens titel og de gentagne ini
tialer). Efter faderens død gik Jacob til søs, lærte
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navigation i Bergen, sejlede paa Holland og Fin
marken, og kom 1702 i tjeneste hos vicestatholder
Gabel, som lod ham sejle langs alle Norges sø
kyster for at kortlægge dem. Paa grund af fattig
dom maatte han dog tage hyre om sommeren og
arbejdede med kortene om vinteren. Da Gabel
døde 1708, beholdt han selv kortene og indrettede
dem til et søkort, som han overgav til en kobber
stikker i Amsterdam. 1712 blev han Commis-Capitain, og 1730 kom han i tjeneste hos det asiati
ske Kompagni, som lod ham føre skibet »Den
gyldne Løve« til Trankebar, men efter et skib
brud ved Irlands kyst maatte han blive liggende
til 1739 i proces, inden han kom tilbage til Kø
benhavn, hvor han døde 6. juli 1740.
Den gamle Dagvise var ikke blevet optaget i
kirkesalmebogen (K), men den kunde sømændene
ikke undvære, mente Heitmann, men han fandt,
at rytmen trængte til en vis udfyldning, og tek
sten burde have en klarere kristelig sammenhæng.
Han omdigtede den derfor saaledes:
1. Velsignede Dag, den vi frydelig seer
Af Øster paa Himmelen komme,
Gud lyser for os, og ny Naade beteer
Til Menneskens Glæde og Fromme,
Bevar os, o Gud! at os Skade ei skeer,
Og dæmpe vore Fiender grumme.
2. Velsignede Dag, den velsignede Tid,
Vor Frelsers Fødsel den skeede.
Det himmelske Lys Gud da sendte os hid,
Det vidt sine Straaler udbrede,
Ved samme dit Lys, kjære Frelser blid,
Ledsag os til Himmelens Glæde.
3. Gud Fader Gud Søn og Gud Helligaand,

Byd Englenes hellige Skare,
At de os maae følge til Land og til Vand,
At frie os fra Fiendemes Snare,
Fra Synd og hvad Ondt, der os hænde kan,
Gud naadelig selv os bevare.
4. Din Angest og Sved, kjære Frelser sød,
Der traadte Viinpersen alene,
Din Spot og Slag, Krone, Kors, Vunder og Død,
Lad alt til vor Salighed tjene,
Dit Blod og det Vand af din Side udflød,
Aftoe vore Synder urene.
5. Om Træer, Løv, Græs, Vanddraaber og Sand,
Dyr, Fugle og Fiske i Flode,
Samt Himmelens Stjerner med Maal og
Forstand,
Opsjunge med Englenes Node,
De aldrig tilfulde dig love dog kan,
O Jesu! vor Frelser gode.
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6. Vort skrøbelig’ Haab med svagtroeende Bøn
Sig svinger mod Himlene høie,
Lad denne bevæge dig Jesu Guds Søn,
Og være din Fader til Nøie,
Saa Naadens Strømme, der flyder saa skjøn,
Kan lindre vor Sorg og Møie.
7. Dagen den bliver dog aldrig saa lang,
Vi have jo Aften ivente,
Vor Livets Tid endes ved Dødens Trang;
Gud lær os det ret at betænke!
Og naar vi skal vandre al Verdens Gang,
Fri os fra Djævelens Lænke.
8. Imidlertid hjælp os at leve her saa
For Gud og for mennesken baade;
Vi fast maae i Troen og Kjærlighed staae,
Og bruge saa Verden tilmaade,
At vi med Forlængsel og Hjertens Attraa
Kan vente Forløsning og Naade.
9. Naar vi da skal til vort Fæderneland,
Forladende dette Elende,
Dig Gud vi befale vore Sjæle i Haand,
Til evig Glæde at sende,
Gud Fader, Gud Søn og Gud den Helligaand
Giv da vores Maal en god Ende.
Saaledes sang man altsaa Dagvisen til søs, ind
til Grundtvigs gendigtning kom, og norske søfolk
sang den et halvt aarhundrede længere.
Da rationalismen senere sad i højsædet, blev
salmedigteren Viktor Kristian Hjort kapellan ved
Holmens kirke; se nærmere hans biografi VI,s.
312 ff. Af omsorg for søens mænd, som nu var
ham betroet, fandt han sig foranlediget til at om
arbejde Heitmanns bog og tilpasse den til en ny
tids tankegang og tro. Den fik en ny titel, som
mindede om den gamle, dog med undtagelse af
ordet »søde«:

»Gudfrygtige Søemænds Sjelero
eller: Betragtninger, Bønner og gudelige Sange til
at opbygge, trøste, og berolige retsindige Søemænd, især paa deres lange og besværlige reiser.
Forfattede, samlede og udgivne af Viktor Kristian
Hjort, præst til Bremmerholms Kirke i Kjøbenhavn. Kiøbenhavn 1802. Trykt og forlagt af Directeur Joh. Fred. Schult; Kongelig og Universi
tets Bogtrykker.«
Hjort siger i fortalen til Læseren: »Jeg har
fulgt den gamle Heitmann i Henseende til Mate
riernes Valg og til Indklædningen, saavidt nem
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lig, det efter min Dom kunde bestaae med sund
og dyrket Smag, saavel i vor ædle Religion som i
vort veldyrkede Sprog. I de første fire alminde
lige Kapitler, der skulle være en Læsebog for den
voxne Søemand, har jeg indbragt mere Moral
end min Forgænger. Jeg maatte derfor og ind
skrænke Betragtningerne over Søefarten.«
Den første tredjedel af bogen er nu indskrænket
til følgende fire kapitler: 1. Opbyggelige Betragt
ninger over Søefarten. 2. Om Bønnens Værd, For
nødenhed og Kraft. 3. Om det bedste Selskab for
Søemænd paa deres Reiser. 4. Nyttige og fornød
ne Advarsler for Søefarende mod Laster og Udy
der.
Den anden del af bogen er »Betragtninger paa
de kristelige Festdage«, som slutter med morgenog aftenbønner til hver dag i ugen. Her er lige
som hos Heitmann indstrøet ustrofiske suk, men
det er Hjort og ikke Heitmann, som taler.
Den tredje del er salmerne. Titelbladet lyder:
»Søemænds Sjelero. Tredie Afdeling, indeholden
de: Psalmer og gudelige Sange til Festandagterne,
til Morgen og Aften, samt udi andre forskjellige
Tilfælde, i hvilke den gudfrygtige Søemand op
løfter sin Aand til den almægtige og trofaste
Gud.«
Her er Hjort ganske eneraadende. Han har ud
skiftet alle Heitmanns salmer og erstattet dem
med 92 andre. Derom skriver han i forordet:
»Hvad Psalmeme angaaer, da ere over Halvdelen
forfattede eller omarbeidede af mig; henved en
Snees ere skrevne nye til Bogen.« Resten er hen
tet fra Ev.kr.salmebog, hvor Hjort i forvejen var
særdeles godt repræsenteret, som det ses af regi
stret i forbindelse med hans biografi. Kun faa af
salmerne fra »Sjelero« er opført der. Af de 92
salmer i bogen findes ikke blot den »Snes«, som
Hjort omtaler, men i det hele 30, som ikke gen
findes i E. De er sikkert alle af Hjort. Men den
første af dem, en salme til Nytaarsdag, danner
en mærkelig undtagelse. Den begynder:
Vaagn op, min Sjel, mens det er Tid,
See paa dit Liv tilbage!
Som Kristen, skue og prøv din Id,
Og vei de brugte Dage!
Hvad har du giort de mange Aar,
Du har i Verden levet?
Ak kom ihu, at Alting staaer
I Guds Register skrevet.
Med stor overraskelse genkender man Brorsons
»Kom, hjerte, tag dit regnebræt«. Det er ellers
ikke hos Brorson, Hjort henter sin inspiration.
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Gudelig Længsel 1738.
»Gudelig Længsel,
Som Eenhver Bodfærdig
Og af JEsu Kiærlighed Indtagen Siæl
I Suk og Attraa forrestilles Til Trøst, Opbyggelse
og Vederqvægelse For alle som i deres Bedrø
velse med inderlig Begierlighed, i Taalmodighed
haabe og længes efter GUD.«
Kiøbenhavn, trykt Aar 1738, hos N. H. Møller,
i lille Helliggeistesstræde, findes sammesteds til
kiøbs, og hos J. N. Lossius, paa Børsen.«
Bogen indeholder en samling gudelige betragt
ninger, der er knyttet til visse »sindbilleder«, dvs.
stik, der er formet over bibelsprog, f. eks. »Gud
du veedst min Daarlighed og mine Synder ere
ikke skiulte for dig«, Ps.69,6. Hertil hører et bil
lede af et menneske, der er klædt ud som en nar,
rider paa kæphest osv., og ved siden af staar Gud
og holder hænderne for sit ansigt. (Han vil have
»mis-kundhed« med menneskers daarskab). Her
over skriver forfatteren sine betragtninger. I visse
eksemplarer af bogen er disse sindbilleder revet
ud, og desuden mangler den salmesamling, som
her foranlediger bogens omtale.
I det her benyttede eksemplar er salmesamlin
gen indbundet sammen med opbyggelsesbogen.
Dens titel er:
»Eendeel Udvalde Morgen og Aften,
Poenitentz, Passions Og andre Aandelige Psalmer.
Hvilke Een Christen udi sin Privat og Huus An
dagt Til sin Opbyggelse og Opmuntring kand
bruge. Med de hosføyede Noder til de u-bekiente
Melodier.
Kiøbenhavn, 1738.
Trykt hos Niels Hansen Møller. Og findes til
kiøbs Hos Joh.Niclas Lossius.
Hejselbjerg Paulsen har givet gode grunde for,
at oversætteren saavel af opbyggelsesbogen som
salmesamlingen er Peder Lucoppidan, som man
ikke tidligere har haft noget særligt kendskab til.
Han var broder til præsten Niels Lucoppidan
(1686-1730), død som sognepræst i Landet og
Bregninge paa Taasinge, en ret frugtbar forfatter,
som dels har skrevet nogle faa salmer, nogle hi
storiske digte og en vidtløftig kommentar til Jo
hannes Aabenbaring, dels en bog, som Holberg
roser, »Tobacks Berømmelse imod nogle kræsne
og svimmel-hovede Foragtere.«
Peder Lucoppidan har ifølge Rostgaard oversat
baade tekster og salmer. E.O.Schwartzkopf kalder
ham en berømmelig dansk poet, og man regner
derfor med, at han har haft en vis forbindelse

med Enewald Ewald og Vajsenhuset. Han skulde
have været korrektør og translatør ved Vajsenhu
set, men »sagde det fra sig af frygt for den sæd
vanlige og jødiske beklippelse, naar nogen ret god
bog skulde blive trykket. Han opholdt sig længe
her i Kiøbenhavn, men han maatte til sidst for
mangel rejse til Langeland, hvor han nu lever in
obscuro sin øvrige tid (Hejselbjerg Paulsen, s.
165).«
Salmesamlingen fylder kun 89 sider og rummer
67 salmer, tilsyneladende alle oversættelser, men
de er kyndigt udvalgt blandt de bedste og er godt
oversat. Pontoppidan har ikke kendt denne sam
ling; hans salmebog laa færdig, da Lucoppidans
samling fremkom. Det samme var tilfældet med
Rostgaards, men Rostgaard var jo kendt, og der
for har Pontoppidan kunnet faa lov at tage af
skrifter paa forhaand. Her foreligger imidlertid
en samling med nye oversættelser, tildels af sal
mer, som Brorson, Ægidius, Kaas og Rostgaard
ogsaa har oversat, og i dette selskab falder Lu
coppidan slet ikke igennem. Som et eksempel kan
henvises til salmen »Søde Jesu, vi er her«, II,s.
174 f., hvor Lucoppidans oversættelse er citeret
sammen med to andre. For mange aar siden fandt
jeg »Gudelig Længsel«, fordi jeg var paa jagt ef
ter den første oversættelse af »Befal du dine veje«
og hørte et rygte om, at den skulde findes her:
Befael GUd dine Veye,
Paa ham din Omhu kast,
Som Himlen har i Eye,
Paa hannem haab kun fast;
Thi Skyer, Luft og Vinde
Selv Veyen viser hånd,
Skal hånd da Vey ey finde,
Hvor din Foed vandre kand.
Alle vers er oversat, men uden originalens akro
stikon. Angaaende salmen »Sving dig op, forsagte
sjæl« kan man i IV,s.439 drage sammenligning
mellem Ægidius’ tekst og Lucoppidans. Det kan
ske, at Lucoppidan optager en oversættelse af
Ægidius uændret, for han kender Ægidius, men
det kan ogsaa ske, at han søger at forbedre Æ.
Ret ofte falder hans salmevalg sammen med
Rostgaard, som udkom samme aar. I »Gudelig
Længsel« findes
Naar min Synd vil mig krænke,
O JEsu HErre sød,
Da lad mig vel betænke,
At du est for mig død,
Og at du dig paataget har
Min Skyld og Synde-Byrde,
Som du paa Korset bar.
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Det kan man sammenligne med Rostgaards IV,
s. 12. Lucoppidan oversætter:
Hvorfor vil jeg mig bedrøve?
Jesus Christ
Min er vist,
Hvo vil mig berøve?
Ham og Himlen fra mig rive,
Som han mig
Naadelig
Vil ved Troen give.
Sammenlign hermed Rostgaard IV,s.363 f. Lige
ledes:
O! Hoved, som forhaanet
Og blodig saaret er,
O! Hoved, som er kronet
Med Tom’, og Skiændsel bær,
O! Hoved, som al Ære
Var ellers værd, men nu
Vil saa beskiæmmet være,
Velsignet være du.
Sammenlign Rostgaard IV,s.i44. Saaledes er der
en mængde oversættelser i »Gudelig Længsel«
som er parallelle med nye oversættelser, der blev
optaget i P, og kunde være lige saa gode, under
tiden bedre. Men Pontoppidan har ikke kendt
dem, og da samlingen fremkom 1738, var det for
sent, og derfor blev denne anonyme samling næ
sten glemt.
Men paa det musikalske omraade gik det an
derledes. Lucoppidan havde været saa omhygge
lig, at han forsynede følgende salmer, hvis melo
dier var ukendte i Danmark, med noder:
Gott des Himmels und der Erden.
O Gott du frommer Gott.
Jesu, der du meine Seele.
Christus der uns selig macht.
Warum soilt ich mich denn gramen.

O! Traurigkeit, O! Hertzeleid.
Solt ich meinen Gott etc.
Ein Lamlein geht und tragt etc.
Liebster Jesu, wir sind hier.
Schmukke dich, O! liebe Seele.
Jesu meine Freude.
Disse melodier fremkom tidsnok til, at de kunde
optages i den første udgave af P med noder, og
først i vore dage har man opdaget, hvor P havde
disse melodier fra.
Det er sørgeligt at tænke paa, at denne alsidigt
begavede Lucoppidan paa grund af fattigdom
maatte forlade København og putte sig et ukendt
sted paa Langeland.
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/. Nimbs »Gudelige Sange og Psalmer/
afdeel te i Trende Deele: hvoraf Den første Deel
indeholder Sange over de aarlige Søn- og Hellig
dags Texter. Den anden Deel bestaaer af Sange
over alle Troens og Levnets Lærdomme, Den tre
die Deel befatter særdeles Sange, som et hvert
Menniske efter de besynderlige Legemlige eller
Aandelige Omstændigheder, hånd staaer udi,
kand udøse sit Hierte for Gud med, og opmuntre
sig. I Eenfoldighed til GUds Ære og Siæles
Opbyggelse forfattede af /. Nimb. Kiøbenhavn.
Trykt hos Niels Hansen Møller. 1741.
Nimb var født i Rødby 1699, blev kapellan
ved Vor Frue kirke i Trondhjem 1727, skibspræst
1733, 1734 nederste og 1747 øverste residerende
kapellan ved Holmens kirke i København. Han
døde pludseligt 1754 af et hjerteslag, da han
spadserede paa Østergade.
Han skriver i fortalen, »at vi har faa Psalmer
(endog da det Tilleg af nogle faa Tydske i Dansk
Sprog oversatte Psalmer er giort i den nye Psalme-Bog) som ere egentlig Lære eller Formanings
Psalmer, og kand synges af alle med Tilegnelse.«
Han vil ikke strides om, at ordet Psalme kun be
tegner dem, som bruges ved den offentlige guds
tjeneste; de andre maa kaldes Sange. Nu har han
kaldt sin bog begge dele, saa kan folk kalde dem,
hvad de vil. Hans salmer er blevet til i hans femtenaarige embedsgerning, naar han mediterede
over teksten. Nu renskriver han dem uden større
kommentarer, skønt han nok engang kunde have
lyst til et grundigere teologisk arbejde af den art
Han vil altsaa skrive lære- og formaningssalmer, og de to begreber dækker udmærket over
indholdet. I den første del er der en salme over
evangeliet og en over epistlen til hver helligdag i
kirkeaaret. Evangeliesalmen til 1. sønd. i Adv.
begynder:
Op Jerusalem paa jorden!
Op Guds kirke, fredens stad!

Er du knust af lovens torden,
Op i aanden, og vær glad!
Glædes bud forkyndes dig,
Himlens konge melder sig,
At hånd vil hver siæl antage,
Som vil ey hånds ord forsage.
Epistelsalmen over Rom.i3,v.n til samme dag
begynder:
Af høyheden Guds naade-soel
Bestraaler vores norder-pol!
Det er ey tid at sove!
Staae op hver siæl! stryg søvnen af!
Reys dig af syndens død og grav!
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Din velfærd staaer i vove!
Lang Tid Med flid
GUd har kaldet, Du har faldet
Meer i laster,
Hånd derfor med straffen haster.
Efter salmerne til helligdagene følger til de
ugentlige bededage 7 salmer over bønnerne i Fa
dervor og 5 salmer over Jak.5,16. Endelig morgenog aftensalmer til en uge.
Bogens udførlige titel er lidt misvisende, idet
anden og tredje del gaar ud i et uden adskillelse.
Men man kan sige at salmerne i begyndelsen er
en hel dogmatik om alle til en saadan hørende
emner; derefter behandles alle situationer og sjæ
lelige tilstande, indtil det ender med ret filistrøse

J. NIMB

betragtninger om rent udvendige ting som klæde
dragt:
Du som sundhed vil bevare,
Vogte dig for luftens fare,
Og ey være mordere
Paa sit eget legeme!
Klæd dit legem, at det maa
Skiul og varme deraf faa.
Af en pinsesalme, som begynder »Livsalig tid! da
Herrens Aand«, har Landstad uddraget de tre
sidste vers, »Guds Aand, som Jesu Vidner kan«,
La 438. Maaske stammer »Jesu! Herre! lad dit
Rige«, E 193, ogsaa fra Nimbs kæmpeværk paa
261 salmer.
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Den 3. sept. 1736 udstedte Christian VI følgen
de befaling til hofpræst Erik Pontoppidan:
»Efter som vi Allernaadigst have fundet for got,
een Allmindelig Psalme Bog at ville have indret
tet, efter visse Materier, saaledes at den kand
bruges i alle tilfælde; Saa er hermed vores Allernaadigste Villie og befaling, At du en saadan
Psalme bog Projecterer og forfatter, dog at du der
ved i agt tager, at den efter Liturgien forordnede
orden ej forandres, men at de der udj foreskrevne
Psalmer paa de omordnede tider og dage bruges
fremdeeles som hiid indtil; Og naar Du med sam
me Bog er færdig, haver du den til det Theologiske Facultets censur at indlevere, og efter at bemelte Psalmebog af dem er Censureret, haver Du
os den at tilsende, da vi den derefter til Trycken
ville lade befordre.
Dermed etc. Fredensborg, d. 3. Septbr. 1736.«
Der er stor forskel paa denne korte og umoti
verede befaling til Erik Pontoppidan og de befa
linger Christian V udstedte dels til Kingo, dels til
kommissionen, som udarbejdede K. Her er ingen
omtale af, at salmebogsforholdene var i en syndig
uorden og krævede en ny salmebog for begge ri
ger, og der er ingen nærmere forskrifter om sal
mebogens indhold. Det er naturligvis drøftet in
den døre af kongens betroede folk.
Pontoppidan fortæller selv, at »det behagede
kongen ved min collega hr. J. B. Bluhme at lade
mig sige, det skulde være ham kært, om jeg paa
tog mig at gøre af gamle og nye kirkesange en
fuldstændigere og bedre samling saa og forfatte
en saadan Forklaring over dr. Morten Luthers li
den katekismus, som herefter kunde tjene til al
mindelig brug i alle kirker og skoler. Jeg fik der
om tvende Cancellie-Ordres og anvendte paa beg
ge disse Bøger al den tid og flid, som i mine om
stændigheder kunde bruges, og kom i et aarstid
saavidt dermed, at jeg overgav Hans Majestæt
begge haandskrevne bøger til allernaadigst efter
syn. I salmebogen behagede Hans Majestæt at
kræve her og der nogle forandringer samt tillæg
af visse tyske salmers oversættelse, hvorefter den
saavel som katekismens forklaring blev overgivet
til det teologiske fakultets censur.«

De pietistiske raadgivere, kongen omgav sig
med, var klare over, at det ikke kunde nytte at pil
le ved Kingos salmebog. Ikke nok med, at det kun
var 37 aar siden, den blev indført, men just i disse
aar blev dens udbredelse mere og mere alminde
lig. Ser man paa en oversigt over alle kendte ud
gaver af K, vil man lægge mærke til, at netop
aarene 1730-40 var tidspunktet for det største
salg af K. Og selv om pietismen herskede ved
hoffet og var udbredt i visse egne, stod det ander
ledes til i landet som helhed.
En anden side af sagen er, at K har konserveret
baade salmer og gudstjenesteskik, som har udvik
let sig gennem hundrede aar. Det nye i K er det
store tilskud af Kingos salmer, som trængte man
ge gamle salmer ud, men mange af de gamle sal
mer stod stadig paa den gamle plads i bøgerne.
Hvis man rørte ved K, var det altsaa en kamp
mod hundrede aar. Derfor kom det til at staa i
kongens befaling til Pontoppidan, at han ikke
maatte røre ved de salmer, som var foreskrevet
til bestemte tider og dage. Kort sagt: hele Kingos
salmebog maatte optages i den nye.
Kunde man saa ikke have nøjedes med at lave
et pietistisk salmebogstillæg til hoffets brug? No
get saadant har man næppe kunnet tænke sig i
enevældens dage. Naturligvis kan hoffet ikke
»nøjes«.
Den eneste antydning af, hvad man tænkte sig,
ligger i udtrykket »efter visse materier«. Heri lig
ger et ønske om en anden ordning af stoffet i sal
mebogen, en saglig ordning i stedet for de faste
salmer til hver søndag. Men bag dette formelle
ønske ligger naturligvis et reelt ønske, nemlig at
faa indført salmer, som man savnede, dels pie
tistiske, dels maaske andre tyske salmer fra den
nyere tid. Man havde i Tyskland oplevet en op
blomstring af salmesangen, som hidtil var gaaet
Danmark forbi. Søren Jonæsøn hentede 25 nye
salmer hjem fra Tyskland, hvoraf 8 blev optaget
i K. Men man kender endnu ikke Paul Gerhardt
og intet som helst af den nye pietistiske sang. Der
kan ogsaa være sket det, at nye sider af troslivet
er blevet understreget saadan, at rubrikkerne i
salmebogen maatte have tilføjelser, altsaa »visse
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materier«. Den nye ordning af salmebogen ud
springer af de pietistiske salmers karakter. Den
objektive salmedigtning har faaet et personligt
tilskud, den subjektive religiøse oplevelse, og des
uden et forstærket indslag af det lyriske, saa vel
i teksten som melodien.
Den nye salmebog skulde være »almindelig« og
skulde kunne bruges »i alle tilfælde«. Hvis man
altsaa sidder i kirken ved den ordinære gudstjene
ste, som er ordnet efter K, saa har man salmerne
dertil i den nye salmebog, men da denne er ord
net anderledes, kræver dette et jævnførelsesregi
ster. Og hvis man ved hoffet ved gudstjenesten
ønsker at synge salmer, der ikke staar i K, har
man i den nye salmebog stof nok. Og hvis man
ved den private husandagt i hjemmet ønsker en
mere varieret salmesang, herunder nye salmer,
tjener den nye salmebog ogsaa dette formaal. Og
endelig: hvis man har anskaffet K til brug i kir
ken, og det har mange netop gjort i disse dage,
saa maa man kunne købe et tillæg til K, som in
deholder alle de andre salmer, som findes i den
nye salmebog. Saadan gik det ogsaa.
Da Pontoppidan saaledes havde overvejet, hvad
der laa i kongens befaling, begyndte han at samle
stof og lod sine medarbejdere, herunder sin amanuensis C. F. Wadskiær, som han havde ansat
1735, afskrive det. En del af dette stof ligger sam
let i Rigsarkivet i »Generalkirkeinspektionskollegiets papirer, diverse sager XVIII, Forarbejder
til Pontoppidans salmebog«.
Her findes hæfter med Brorsonsalmer, blandt
hvilke nogle er optaget i Otzens lille bog »Nogle
hidtil utrykte vers af Brorson« 1950, men der er
flere afskrifter af Brorson end de der nævnte. Si
den er Brorsons Tønderhæfter kommet Pontoppi
dan i hænde, og fra denne bedre kilde har han
optaget sit store udvalg af Brorsons salmer. Her
er et stort udvalg af Rostgaards oversættelser fra
tysk, som udkom 1738, men i dette tilfælde har
man faaet lov til at laane Rostgaards ikke helt
færdige manuskript til afskrivning. Da hans bog
udkom 1738, var Pontoppidan færdig med sit re
daktionsarbejde, og bogens retskrivning er blevet
mere moderniseret end de afskrifter, Pontoppidan
har haft. En vigtig kilde, som Pontoppidan har
benyttet, er et manuskript, som allerede var ren
skrevet 1733, »Nogle Stemmer af Zion Siunget
paa Tydsk eller Svendsk og til Sindets Opmunt
ring oversatte paa Dansk 1733«. Det var Andreas
Hojer, som i en ufrivillig ferie havde oversat disse
salmer til sindets opmuntring, se nærmere i hans
biografi ¥1,5.318-321. Der findes en liste over
Hojers og Rostgaards salmer, hvor de er rodet
sammen. I det hele taget er disse forarbejder no
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get højst foreløbigt, og dertil kommer, at der ikke
nævnes noget om de trykte kilder, som Pontoppi
dan har benyttet. Der findes ikke noget om Bir
gitte Christine Kaas, hvis bog fra 1734 straks er
blevet undersøgt, se nærmere ¥1,5.371 ff. Og der
er ikke noteret noget om Ægidius, hvorfra Pon
toppidan har hentet næsten 50 salmer.
Endelig har Pontoppidan haft kilder, som vi
slet ikke ved noget om. Han har haft forbindelser
i Sønderjylland. For to aar siden var han kommet
fra Havnbjerg paa Als til Frederiksborg og hur
tigt derefter til København. Han havde allerede
inspireret kongen til i 1735 at undersøge salme
bogsforholdene i hertugdømmerne. Han var klar
over, at det danske sprog var truet, hvor det end
nu taltes, men ikke kunde synges i kirkerne. Ud
over salmerne fra Ægidius kan han have faaet
salmestof fra Sønderjylland, hvorom vi kun har
usikre gælninger. Der kom i hvert fald mange
salmer med, som vi ikke kender forfatteren til, og
som vi ikke tidligere har kendt.
Kongen interesserede sig for arbejdet og havde
udtalt ønsker om at faa visse salmer med. Det
rettede Pontoppidan sig naturligvis gerne efter,
men da han allerede sidst paa aaret 1737 indleve
rede bogen til censuren, som han skulde, var det
saa uheldigt, at censuren strøg en af de salmer,
som kongen vilde have med i oversættelse, se nær
mere herom i II,s.i86-88 og ¥11,5.150. Den maat
te naturligvis omarbejdes. Saadant forsinkede bo
gen, men endelig 16. jan. 1740 kunde Pontoppi
dan underskrive forordet til majestæterne.
Se hosstaaende titelblad.
Paa de to næste sider staar dedikationerne til
kongen og dronningen overfor hinanden paa si
derne:
Den stormægtigste Høybaame Monarch og Herre
Christian Den Siette,
Konge til Dannemark og Norge, de Wenders og
Gothers, Hertug til Slesvig, Holsteen, Stormam
og Ditmarsken, Græve til Oldenborg og
Delmenhorst,
Min Allemaadigste Konge og Herre!
Den Stormægtigste Høybaame Dronning
Sophie Magdalene,
Dronning til Dannemark og Norge, de ¥enders
og Gothers, Hertuginde til Slesvig, Holsteen, Stor
mam og Ditmarsken, Grevinde til Oldenborg og
Delmenhorst, født Marggrævinde til Brandenburg, Hertuginde i Preussen, til Magdeburg, Stetin, Pommern, de Casubers og ¥enders, til Meklenborg, og i Slesien, Burggrævinde til Niimberg,
Fyrstinde til Halberstadt, Minden, Camin, Wen-
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den, Sverin og Ratzeburg, Grevinde til Hohenzollem, Frue over de Lande Rostok og Stargardt.
etc. etc.
Min Allemaadigste Dronning!
Derefter følger Pontoppidans fortale:
Stormægtigste Monarch,
Allemaadigste Konge og Herre!
Stormægtigste Allemaadigste Dronning!
I allerdybeste Underdanighed overgives hermed
begge Deres Kongelige Majestæter en nye forme
ret, og efter de saliggiørende Sandheders Orden
afdeelt Psalme-Bog. Dens Samling og Indrettelse
er en Virkning af Deres Kongel. Majest. egen allernaadigste Omhu og Ordre. Derfor skeer og
dens første Overleverelse til Deres Majestæter,
med hiertelig ønske, og i det fulde haab, at den
ved saadan og mange flere christelige Anstalter i
begge Rigerne befordrede Gudsfrygt skal til veye
bringe, blant andre ønskelige Frugter, ogsaa en
nye Velsignelses Tilvext over Deres Majestæters
Hellige Personer og gandske Høy-Kongel. Arvehuus; Thi dersom Gudsfrygt er tienlig til alle
Ting, da undtages jo ikke derfra Regimentets Be
styrkelse, paa troskabs og underdanig Kierligheds
Grund.
Jeg havde her den allerføyeligste Anledning til
at berømme Deres Majestæters egen Dyd, saa og
Deres Omhyggelighed for at see den samme plan
tet i andre. Men som dette en Deel er mig formeent, ved den Kundskab, jeg allerunderdanigst
haver om Deres Majestæts Afskye, for at skinne
af anden Klarhed, end den, der, allene til Guds
Priis, viser sig uden mange Ord, i Gieming og
Sandhed, saa er det og dernæst ufomødent at
kundgiøre det, som hver mand veed.
Derimod har jeg paa min Side allerunderda
nigst at afbede hos Deres Majestæter, hvis Feyl
De lettelig kunde finde i denne Deres Villies Ud
førelse. Havde det allernaadigst behaget Deres
Majest. at anbefale dette Arbeid en dueligere
Mand end mig, da tilstaaer jeg, det maatte have
blevet langt fuldkomnere.
Imidlertiid, som jeg har giort efter Evne, skiønt
ey efter mit eget, end sige andres Ønske, saa beder
jeg Gud velsigne, hvad der er giort, til en salig
Brug for begge Deres Majestæter selv, saavel som
og for alle Lemmer af vores nationalKirkc: Gud
drage ved dette Andagts Hielpe-Middel mange
Siele nærmere og nærmere til Forening med de
res aandelige Hoved JEsu Christo, Jordens Kon
gers Fyrste, som elskte os og toede os af vore Syn
der med sit Blod, og giorde os til Konger og Præ
ster for Gud og sin Fader!

Hånd Selv, den Allerhøyeste, af hvis Naade en
hver er det den er, benaade og velsigne og lyksaliggiøre Begge Deres Kongelige Majestæter saa
Fuldkommelig, som i denne ufuldkomne Verden
kand ventes, og naar Hånd ved Deres sildige
Hiemhentelse til de Helliges Arvedeel i Lyset vil
bedrøve Verden, Landet og Kirken, da glæde
Hånd Dem Selv med overvættes Salighed. Saa
ønsker af gandske Hierte
Stormægtigste, Allemaadigste
Arve-Herre og Konge,
Stormægtigste, Allemaadigste Dronning,
Deres Kongel. Majest.
Deres Kongel. Majest.
allerunderdanigste Troeskyldigste
Tiener og Forbedere hos Gud,
E.‘ Pontoppidan.
Kiøbenhavn,
d. 16. Januarii
Aar 1740.
Et almindeligt Register
Over
Denne Psalme-Bogs Indhold,
saaledes som den er afdeelt Efter
De Saliggiørende Sandheders Orden:
Dette register indeholder de i kongebrevet omtalte
»visse materier«, som bogens indhold skulde ord
nes efter, ialt 46 emner. Da de gentages som over
skrifter over bogens kapitler, nævnes de først paa
de følgende sider ved en gennemgang af bogens
indhold, idet nogle af disse emner giver anled
ning til særlige bemærkninger.
Bogen er i stort oktavformat 16,5 X 10 cm,
kolumnen 14,8 X 8,3 cm, hvortil kommer ko
lumneoverskrifter for hvert af de 46 kapitler. Si
derne er delt i to spalter, som dog brydes ved
kapiteloverskrifterne. Salmerne er trykt som prosa
i spalterne.
Om Christi Tilkommelse i Kiødet eller AdventsSange.
Pag. 1-6. Nr. 1-7.
Fem gamle, en Kingo, en Brorson (P. Ger
hardt) :
Hvorledes skal jeg møde.
Om Christi Fødsel, eller Jule-Sange.
Pag. 6-20. Nr. 8-24.
Gamle julesalmer, tre Luther, tre Kingo, fem
Brorson, en Ægidius.
Nyt-Aars-Psalmer.
Pag. 21-26. Nr. 25-29.
Eber, tre Brorson: Nu velan. Kom hjerte, tag.
En Ægidius.
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Om JEsu Navne og Embeder.
Pag. 26-33. Nr. 30-35.
I JEsu navn, tre Brorson.
Paa JEsu Aabenbarings Fest, kaldet Hellig Tre
Kongers Dag.
Pag. 33-36- Nr. 36-39.
Af Højheden oprunden er. Vær trøstig, Zion.
De hellig tre konger.
Mariæ Renselses- eller JEsu Fremstillelses-Fest.
Pag- 36-39- Nr- 4°-44•
Mariæ Bebudelses- eller JEsu Undfangelses-Fest.
Pag- 39-43- Nr- 45-49Maria hun er en jomfru reen.
Nu kom her bud fra Englekor.
Om JEsu Lidelse og Død, eller Passions-Psalmer.
Pag. 44-110. Nr. 50-94.
Her er altsaa ikke noget særligt kapitel om Jesu
liv og gerning. De faa af Kingos evangeliesalmer, som var optaget i K, er puttet ind andet
steds. Det bemærkes ogsaa, at dette afsnit fyl
der mere end alle de tidligere tilsammen, hvor
til bidrager to særligt lange fra Th. Afsnittet
begynder med O du Guds Lam uskyldig. Jesu
dine dybe vunder. Senere følger
Se hvor nu Jesus træder
Det hellige kors vor Herre selv bar.
Her ser jeg jo et lam at gaa.
Vær velsignet, naade-throne.
Jesus er mit liv i live.
O ansigt, højt forhaanet.
Kapitlet slutter med den sammenhængende
række af Kingos passionssalmer, hvortil her er
føjet
Gak under Jesu kors at staa.
O store Gud, din kærlighed.
O Jesu, verdens Frelsermand.
Om JEsu Begravelse.
Pag. 110-112. Nr. 95-96.
Om JEsu Opstandelse, eller Paaske-Psalmer.
Pag. 113-126. Nr. 97-112.
Her er, hvad man kunde vente af gamle Paaskesalmer. To Luther, en Ofvid, fire Kingo, en
Jonæsøn og fire Brorson.
Om JEsu Himmel-Fart.
Pag. 126-131. Nr. 113-120.
To Hans Thomissøn, to Kingo, en Ofvid, to
Brorson.
Drag, Jesu, mig.
Om den Hellig Aands Gaver og Virkninger, eller
Pin tse-Psalmer.
Pag. 131-147. Nr. 121-137.
Tre Luther, tre Jonæsøn, to Kingo, tre Bror
son, en Pontoppidan, to Ægidius.
Nu bede vi den Hellig Aand.
Nu nærmer sig vor Pintse-fest.
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Klar op, mit hjerte.
Den idræt Gud er tækkelig.
O Hellig Aand, du skat saa skøn.
Drag ind ad dine porte.
Kom, regn af det høje.
Om den Tre-enige Guds Væsen, Egenskaber og
Velgieminger.
Pag. 147-158. Nr. 138-150.
De tre Kyrier.
Alleneste Gud i himmerig.
De to trosalmer.
Nogle ældre salmer, til sidst tre Brorson:
O Gud, hvad est du meer end skiøn.
O dyre siel, opmuntre dig.
Store Gud, som dig til ære.
Om Guds store Naade og Kierlighed til os arme
Mennisker.
Pag. 158-168. Nr. 151-158.
I reglen har Pontoppidan ordnet kapitlerne
saadan, at de ældre salmer kommer først, og
kapitlet slutter med Kingo, Brorson og Ægidius
i denne orden, men her og i det næste afsnit
begynder han med en nyere salme af særlig
kvalitet som en mærkesalme for afsnittet. Her
altsaa først Kingos
O søde Gud, din kierlighed.
Derefter ældre salmer og tilsidst to Brorson:
O Jesu, som har elsket mig.
Hierte, lad dig ey indbilde.
Om Skabelsen, Opholdelsen og Guds Forsiun.
Pag. 168-192. Nr. 159-180.
Et vægtigt afsnit, som ogsaa begynder med en
dertil valgt salme:
Op al den ting, som Gud har giort.
Derefter ældre salmer, bl. a.:
Uden Herren opholder.
Mit hierte, hvi græmmer du dig.
Var Gud ikke med os denne tiid.
Synge vi af hiertens grund.
Hvad kand os komme til for nød.
Tilsidst fire Brorsonsalmer:
Saa skal da mammon vige.
Gud skal alting mage.
Hvor got er det, i Jesu arme.
O Gud, fornuften fatter ey.
Endelig en Rostgaard og Erik Krabbe.
Om Guds Ord og Kald.
Pag. 192-203. Nr. 181-194.
Begynder mærkeligt nok med en af vore ældste
salmer om de 10 bud:
Gud Fader udi himmerig Sin villie.
Behold os, Herre, ved dit ord.
O kiere siel, luk op din mund.
løvrigt nogle af Kingos prædikestolvers.
Lover Gud, I fromme christne.
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Herre Jesu Christ, dig til os vend.
Med særlig overskrift »For og efter Prædiken«
følger to salmer, som dog regnes med til dette
kapitel.
Om Daabens Sacramente.
Pag. 203-209. Nr. 195-201.
Enhver, som troer, og bliver døbt.
Christus kom selv til Jordans flod.
Jeg glæder mig, O Jesus, ved min daab.
Mig lyster nu at træde.
Ellers et magert kapitel.
Om Nadverens Sacramente.
Pag. 209-226. Nr. 202-218.
Jesus Christus er vor salighed.
O Jesu, søde Jesu, dig.
O Jesu, paa din alter-fod.
En Luther, en Pontoppidan, seks af Rostgaard,
bl. a..
En fattig giest du seer, O Gud.
Nu skal du, min siel, dig smykke.
Kapitlet slutter med en morgen- og en aften
salme paa den dag, man gaar til Guds-Bord.
Begge oversat af Birgitte Kaas.
Takket være Rostgaard er kapitlet rigere end
det foregaaende.
Om den sande og falske Christendom.
Pag. 226-243. Nr. 219-234.
Nogenlunde ordnet efter alder, bl. a. Tausen,
Arrebo, Kingo, Brorson, Rostgaard, Ægidius.
Nu bør ey synden mere.
Den naade, som Gud haver giort.
Du est allene, store Gud.
Det koster megen kamp og striid.
O kiere siel, som bliver ey (NB. I denne Psal
me er Saliggiørelsens Orden kortelig indfattet)
Den pligt er ey saa tung og suur.
Du siger saa: jeg er en christen.
Verdens lyst forgie ves er.
Om det syndige Menniskes Elendighed, og dybe
Fordervelse.
Pag. 243-253. Nr. 235-242.
Gamle solide salmer.
Af Adams fald er plat forderv’t.
Af dybsens nød raaber jeg til dig.
Synden giør mennisken blind og lam.
Nye er Brorson:
Hvad hører jeg i paradis.
O Jesu, see.
Vor siel er dertil født og baaren.
Om Menniskets salige Forløsning, og Opreisning
ved Christum.
Pag. 253-271. Nr. 243-256.
Guds Søn er kommen af himmelen ned.
Hvo kand betale syndsens sold.
(Hemmingsen: Adams store ulydighed).
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Gud Fader og Søn (Nu fryde sig).
Kingo: O kiere siel, fald ydmyg ned.
Saa skal dog satans rige.
Hører, verdens øer.
ukendt: O du store Seyer-Herre.
To af Hojer.
Om den Bodfærdige Synders Poenitentse.
Pag. 271-306. Nr. 257-284.
Ach levende Gud, jeg bekiender.
Velkendte gamle salmer.
Jonæsøn: Vee mig, at jeg saa mangelund.
Jeg arme synder træde maa.
Herre, jeg har handlet ilde.
Ægidius: Jesus, som min siel saa trolig.
I arme syndre, kommer hid.
Kaas: Min kiere ven, ach tør jeg dig.
Brorson: I dag er naadenstid.
Jesus hånd er syndres ven.
Ach, vidste du, som gaaer i syndsens lenke.
Pontoppidan, Engelbretsdatter.
Om Oplysningen og den sande Christi Kundskab.
Pag. 306-312. Nr. 285-291.
Jonæsøn: Gud Hellig Aand, i tro os lær.
I christne, som bekiende.
Kingo: Fra himmelen hid til os ned.
Brorson: Bryd frem, mit hiertes trang at lindre.
Vægter, vil det mørke rige.
Kommer, hvo vil viisdom lære.
Om den sande Troe.
Pag. 312-325. Nr. 292-304.
Herre Jesu Christ.
Paa Gud allene.
Vor troe er den forvisning paa.
Nu har jeg funden det sig grunder.
O Jesu, troens dyre skat.
Forsøger eder selv.
Hvorfor skulde jeg forsage.
Om Troens sande Frugt i et gudeligt Levnet.
Pag. 325-353. Nr. 305-328.
Mit barn, frygt den sande Gud.
O Gud, du fromme Gud.
I slutningen et par af Hojers.
Ret fyldigt afsnit med middelmaadige salmer.
Om Bønnen.
Pag- 353-356- Nr. 329-333.
Fire ældre salmer og en stolsalme af Kingo.
Om den aandelige Aarvaagenhed.
Pag. 356-361. Nr. 334-337Ingen ældre, tre Brorson:
Op! vaag og bed.
Hvad fattes mig? hvi er jeg dog.
O, vaager op af verdens drømme.
Gjør dig dog, min aand, bereed.
Om aandelig Kamp og Seyer.
Pag. 361-380. Nr. 338-353.
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Et typisk afsnit for pietismen.
Ældre salmer bl. a.
Guds naade jeg altid prise vil.
Herre Jesu Christ, al verdens trøst.
Som en hiort trøstig(l) og bange.
Nye af Kaas og Rostgaard.
Brorson: Hvo vil mig anklage.
Far dog fort.
Ewald(?): Jeg slipper Jesum ey.
Kæmp alvorlig, nu Guds naade.
Hojer: Jesu, giv seyer.
Om Verdens og sin Fornegtelse.
(»sin«, nemlig sin egen. Her er lidt præg af
sønderjysk dialekt i overskriften).
Pag. 380-392. Nr. 354-362.
Nye salmer, begyndende med Brorson:
Hvo vil med til himmerige.
Et er nødigt, dette eene.
Min siel, hvo vilde være.
Rostgaard: Hvad gaaer mig verden an.
Ægidius: Du, o skiønne verdens sæde.
O, den alting kunde dræbe (Den salme, som
censuren strøg, men kongen vilde have med).
Hojer: Forfængeligt er alt.
Min Jesus eene er mit nøye.
Om kierlig Længsel og Begierlighed efter Gud.
Pag. 392-413. Nr. 363-380.
Et rigt og fyldigt kapitel.
Gamle salmer:
O Gud, efter dig mig forlænger.
Som hiorten med tørst befangen.
Et trofast hierte.
Jeg vil mig Herren love.
Jesu søde hukommelse.
Pontoppidan: Jesu, kom dog selv til mig.
Brorson: Min Jesus hånd er min.
Vil du have roe, min siel.
Bort verden af mit sind og øye.
Hygum: Jesu, din søde forening at smage.
I Jesu søger jeg min fred.
Om Kierlighed til Næsten.
Pag. 413-422. Nr. 381-388.
Kun nye salmer. Er denne tone ny i salme
bøgerne?
Fem Kingo, tre Brorson.
Hvor deylig skal Guds kirke staae.
Den naade, Gud har os bereed.
Vor Gud er idel kierlighed.
Hvor seer det ud i verdens ørk.
I Herrens udvalte, som hellighed øve.
Skal kierlighed sin prøve staa.
Om Jesu Efterfølgelse.
Pag. 422-428. Nr. 389-395.
Kingo, Brorson, Ægidius, Hojer.
Lov og tak og evig ære.
n
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Den vey du gik i kors og trang.
Helligste Jesu, helligheds kilde.
Om en Christens Kors og Gienvordighed.
Pag. 428-445. Nr. 396-407.
Mest gamle. Thomissøn, Sthen.
Kommer til mig, sagde Guds Søn.
O Jesu, livsens Herre.
Kingo: Min Jesu, du min sieles trøst.
Pontoppidan, Rostgaard.
Jeg ofte haver grundet paa.
Om taalmodig Overladelse i Guds Villie.
Pag. 445-467. Nr. 408-432.
Forsynssalmer, gamle og nye.
Hvad min Gud vil, det skee altid.
Hvi vil du dig saa klage.
Fra Gud vil jeg ey vige.
Brorson: Vær trøstig, mit hierte.
Sørger du endnu, min siel.
Vær i korset troe og stille.
Taalmodighed behøves.
Jesum, Jesum, Jesum sigter.
Rostgaard: Hvo ikkun lader Herren raade.
Ægidius: I alle mine sager.
Om aandelig Frimodighed og Glæde i Gud.
Pag. 467-477. Nr. 433-442.
Frisk op, min siel, forsage ey.
Vor Gud hånd er saa fast en borg.
Kingo: O kiere siel, frygt aldrig meer.
Brorson: Jeg gaaer i fare.
Er Gud for mig, saa træde.
Æ. og Kaas: Jesu, du min glæde.
Ægidius: Jeg er i min Jesu glad.
Om Guds Lof og Tak.
Pag- 477-490. Nr. 443-458.
O store Gud, vi love dig.
Min siel nu lover Herren.
Gladelig ville vi halleluja synge.
Nu er os Gud miskundelig.
Nu takker alle Gud.
Op alle, som paa jorden boer.
Kaas og Rostgaard:
O, at jeg havde tusind’ munde.
Om Kirkens Trængsel og Trøst.
Pag. 490-501. Nr. 459-471.
Kingo: Er skibet nu.
O Gud, af himmelen see her til.
Den christelige kirkes skiønne navn.
Hvor stor er dog den glæde
(anbragt her i mangel af et afsnit om Jesu liv).
Mægtigste Christe.
Lad andre hen i trældom gaae.
Om Døden og Opstandelsen.
Pag. 501-526. Nr. 472-493.
Herre Jesu Christ, sand menniske og Gud.
Naar min tiid og stund er forhaand.
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Hiertelig mig nu længes.
Naar jeg betænker den tiid og stund.
Herre Jesu Christ, mit levnets lys.
Nu lader os hans legem begrave.
Med sorgen og klagen hold maade.
Hvo veed, hvor nær mig er min ende.
Jesus er mit haab, min trøst.
Om Domme-Dag.
Pag. 526-530. Nr. 494-497Løft op dit hoved, al christendom.
Om Himmerig og Helvede.
pag- 530-537- Nr- 498-503Eja, mit hierte ret inderlig.
Om himmeriges rige saa ville vi tale.
Brandt: Himlen er det rette land.
Thura: Naar skal da min tiid faae ende.
Om Øvrighedens Stand.
Pag- 537-540- Nr. 504-507.

Brochmand: Guds hellige Engle leyre sig.
Rerav: Herren i din nød høre dig.
Ægidius: Hver mand skal tage vel i agt.
ukendt: Det billed’, øvrigheden bær.
Om Lære-Standen.
Pag- 540-54
Nr- 508-509.
Kingo: O Jesu, Præst i evighed.
Pontoppidan (?): Op Zions vægter’, sover ey.
Om Huus-Standen og Embeds-Gierning.
Pag- 54I_543- Nr- 510-512.
Rerav: Ret salig forvist er den mand.
Palladius: Hvo som vil salig udi verden leve.
Kingo: O ægtestand, du høylyksalig est.
(I disse tre sidste afsnit er alle salmerne taget
med, dels fordi der er saa faa, dels fordi de vi
ser, hvor vanskeligt det er at benytte saadanne
emner til salmesang).
Morgen-Psalmer.
Pag- 543-558. Nr. 513-524.
Jeg vil din priis udsiunge.
Kingo: Vaag op, og slaae paa dine strænge.
Rind nu op i Jesu navn.
Nu rinder solen op.
Sehested: Nu hielp Gud, som hielpe kand.
Urbimontanus: Vaag op, min siel og psalter.
Aften-Psalmer.
Pag- 558-571- Nr- 525-538-

Sthen: Den lyse dag forgangen er.
Christe, du est baade lys og dag.
Christe, du est den klare dag.
Nu vel an, vær frisk til mode.
Nu hviler mark og enge.
P. Møller: Vore trætte øyen-laage.
Kaas: See, solens skiønne lys og pragt.
Ægidius: Kom, o sielens soel og glæde.
D. Engelbretsdatter: Dagen viger og gaaer bort.
(Tre af Kingos morgensalmer, men ingen aften
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salmer var alt, hvad man endnu 1740 kunde
synge af Sjungekoret i kirken).
Bord-Sange For Maaltid.
Pag- 572-574- Nr- 539-54°Hierte Fader, godheds rod.

O Gud, hvor stor og priselig.
Efter Maaltid.
Pag- 574-575- Nr. 541-542.
Vort maaltid vi beslutter nu.
(altsaa tre bordsange fra Sjungekor II, men til
brug i hjemmet).
Psalmer i almindelig Nød og Lande-Plager.
Pag- 575-582. Nr. 543-550.
Litaniet.
Vreden din afvend.
Naar vi i største nøden staae.
Christe, lad din ædle fred.
O Gud Fader, din soel saa skiøn.
Der er altsaa 550 salmer i bogen. Alle salmer
i K skulde have været med, men i sidste øjeblik
har man opdaget, at nogle, tildels smaating, mang
lede. Baade i Vajsenhusets og E. H. Berlings tryk
1740 er tilføjet et Anhang med to salmer uden
nummer, Kingos »Gaaer du igien« og de to vers
»Jesu Christe, livsens port«, som Erasmus Alber
tildigtede, for at man ikke skulde synge »Gud Fa
der, bliv du nu med os« tre gange. Senere har
man opdaget flere forglemmelser, og Anhanget er
i senere udgaver vokset til følgende indhold:
Nu lader os alle takke Gud vor Herre.
En lille prose til brug fra jul til kyndelmisse.
O Herre Gud, benaade mig, For din.
Gaaer du igien, O Jesu.
Jesu Christe, livsens port.
Dig være lof og priis, o Herre Christ.
Bevar os altid, o Jesu Christ.
O Gud, riig af barmhiertighed.
Christe, som est en Høvding i Engle-skare.
Brandt har bemærket det første anhang med to
salmer, og formentlig efter en sammenligning
mellem registrene skriver han, at det ikke var
meningen, at P skulde fortrænge K. »Derfor ude
lodes kun otte temmelig ubetydelige Salmer, som
erstattes med otte af Kingos egne, hvoriblandt
»Mig lyster nu at træde«, »O Jesus paa din Alter
fod« og de tre Morgensange: »Nu rinder Solen
op«, »Vaagn op og slaa paa dine Strenge«, »Rind
nu op i Jesu Navn«.«
Men det maa altsaa fastslaas, at alle salmer i
K blev optaget i P, som meningen var, men kun
i et anhang uden nr., dog optaget i registrene.
Dette anhang blev bevaret til o. 1800, samtidig
med at Adlers tillæg blev føjet til P.
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Naar Pontoppidan har optaget nye salmer af
Kingo, er det altsaa ikke, fordi noget mindre be
tydeligt var udeladt. Og hvad morgensalmerne
angaar, var de netop principielt udeladt i K og
henvist til husandagtssalmebogen.
Registre.
I. Register efter Bogstavernes Orden
paa de Psalmer, som findes i denne
Psalme-Bog.
Her lægger man mærke til, at de to salmer, som
allerede i første oplag var optaget i Anhanget, er
kommet med i registret med deres sidetal 582.
I de senere oplag, hvor hele Anhanget er med,
gælder det samme, at salmerne henviser til side
tallet, men de to først optagne har beholdt side
582, skønt det nu skulde have været 583 og 584.
II. Register over de Psalmer, som kand
synges Søn- og Hellige-dage til Høymesse og Aften-Sang i Kirkerne.
Til højmessen er i reglen anført ca. 8-10 salmer,
til aftensang et par numre mindre. Her er som i
det alfabetiske register anført sidetallene. Det
maa vel formodes, at dette register gælder for
særlige kirker. Populært blev bogen jo kaldet
Slotssalmebogen.
III. Register over Psalmerne, som paa
Søn-Dagene, og Festerne, og de ugentlige
Bede-Dage synges i Kirkerne efter
Ritualen.
Dette register har tre afdelinger:
1. Almindelige Psalmer, paa Søn- og hellige
Dage.
2. Psalmer paa de ugentlige Bede-Dage om
Onsdagen og Fredagen.
3. De Psalmer, som til enhver Søn- og helligDags Høymesse og Aften-Sang ere forord
nede.
Denne sidste afdeling giver altsaa anvisning paa
at følge den forordnede kirkesalmebog (K) baade
ved gudstjenestens form og salmevalget.
IV. Register, over nogle Psalmer, som have
ubekiendte Melodier, hvilke kand synges efter de
hosstaaende Nummeres Melodier, men hvor dette
tegn -(- staaer, findes Noder til Melodie.
Dette register kan kaldes et pro-festum, for der
er ingen noder i originaludgaverne. Den første
udgave med noder kom vistnok i 1742. Her er
nævnt 137 salmer, hvoraf 60 kan synges paa kend
te melodier, mens 77 er mærket med et kors, som
lover, at der kommer noder.

Salmebogen slutter med »En sand troende
Christens Morgen-Bøn« og en tilsvarende »AftenBøn«.
Med ny paginering fra 1-131 følger med min
dre typer og tæt dobbeltspaltet tryk:
Collecter, Epistler Og Evangelier, Paa Søn- og
Hellige Dagene i det gandske Aar;
Og Vor Herres JEsu Christi Lidelses Historie.
Dernæst Bønner for, ved og efter Guds-Tieneste.
Aarlige Kirke-Bønner, som læses af Prædikestolen
paa bestemte Tider. De er meget lange og om
fatter:
Nyt-Aars-Dags Bøn.
Taksigelsens-Festes Bøn d. 11. Februar.
Almindelig Bede-dags Bøn, paa 4de fredag ef
ter Paaske.
Mikkels-Dags Bøn, For Freden aar 1629.
Alle Helgens Dags Bøn.
Paa tredie Jule-Dag.
Almindelig Taksigelsens-Fest, hver 13. Jan. i
Norge. Her er baade tekster til de forskellige
gudstjenester, foreskrevet bøn og salmevalg.
Bede- og Taksigelses-Dag hver 23. Octobr. for
Ildebranden i Kiøbenhavn.
Bønnen, Som er forordnet at læses efter Prædiken
til Høymesse paa Søndage og Hell.Dage.
Bønnen, som læses ved Ungdommens Confirmation. Nogle af de gamle bønner er omredige
rede i slutningen, saa de alle slutter med bøn
for Christian VI og kongehusets medlemmer.
»259«
Det følger af de nævnte registre, og det ligger
i sagens natur, at naar man nu skulde have to
salmebøger, hvoraf den ene gik op i den anden,
saa maatte man hurtigst muligt udsende et ud
drag af den anden med det, som den ene mang
lede. Det kom da ogsaa allerede 1742:
Udtog af den nye forordnede Psalme-Bog, In
deholdende de derudi forefundene Nye Psalmer,
Som ere tilsammen 259. Til Trykken befordret
i sær til den Ende, at de kunde føyes som et An
hang til D. Kingos Psalme-Bog. Til deres Tieneste, som samme allerede havde forskaffet sig.
Senere kom »Nye Oplag, Hvortil er føyet Tavle-Nummere for ved hver Psalme«.
Dette tillæg er ligeledes ordnet »efter de salig
giørende Sandheders Orden«. Kapiteloverskrif
terne er noteret for hver af disse ordener. Over
hver salme staar i parentes til venstre salmens
nummer i P, og midt over teksten numrene fra 1
til 259. Dette tillæg til K udkom i mange oplag
og med ændret titel, f. eks. »Samling af de Psal
mer, med hvilke den nye Psalme-Bog er bleven
formeret, som i Tallet ere 259«. P vedblev nemlig
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at hedde »Den nye Psalmebog« i mere end 50
aar, hvorefter den kaldtes »Den Pontoppidanske«.
Det fandt vej til mange steder i Jylland, hvor
man endnu et par hundrede aar brugte Kingos
salmebog. Først efter at en ny salmesang var
blomstret op, begyndte man at lave nye tillæg til
K, hvorom noget er meddelt i forbindelse med
brugen af Kingos salmebog.
Tillæg »259« ligger til grund for følgende over
sigt over nye salmer i P. Det maa desværre ind
rømmes, at oversigten har fundet 260, men ikke
fundet fejlen.
Nye salmer i Pontoppidans Salmebog (P)
i forhold til Den forordnede Kirkesalmebog, Kin
gos (K). Nogle af dem har dog været optaget i
Husandagssalmebogen, som ingen betydning fik.
92 af H. A. Brorson. De er alle anført i bd.VI,s.
116 ff. første spalte og gentages derfor ikke
her.
48 af B. C. Ægidius, 16 originale, 32 oversættel
ser, som er anført i bd.VII,s.37i ff, hvortil der
henvises.
13 af Andreas Hojer, alle oversættelser, som er
anført VI,s-320 f., hvortil der henvises.
16 af Birgitte Christine Kaas, alle oversættelser,
som er anført VI,s.372 f., hvortil der henvises.
13 af Erik Pontoppidan, salmebogens udgiver, n
oversættelser og 2, hvor forfatterskabet er
tvivlsomt. Anført VII,s. 152 f.
18 af Frederik Rostgaard, alle oversættelser, som
er anført i VII,s.202 ff.
2 er optaget med tekster, der er en blanding af
Birgitte Kaas og Fr. Rostgaard og salmebogs
redaktøren.
9 er optaget af Kingo:
Nu rinder solen op. 1674.
Rind nu op i Jesu navn. 1674.
Vaag op og slaa paa dine strenge. 1674.
Hierte Fader, godheds rod. 1681.
O Gud, hvor stor og priselig. 1681.
Vort maaltid vi beslutte nu. 1681.
(De tre sidste er bordsalmer. Alle seks har
tidligere været optaget i husandagsbogen. De
tre følgende er nye i salmebøgerne, bortset fra
Vinterparten, som ikke blev brugt).
Mig lyster nu at træde. 1689.
Helligste Tre-enighed. 1689.
O Jesu, paa din alter-fod.
2 af Dorothe Engelbretsdatter: Se VI,s.164 ff.
Dagen viger og gaaer bort.
Naar jeg mine feyl vil skue.
2 af Thomas Hansen. Se VI,s.276 f.
Ach! hvorledes skal jeg skue.
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I Jesu saar Er al min salighed.
2 af Peder Møller. Se VII,s.89 ff.
(Rettelse til s.91: P 423 er Ægidius’ oversæt
telse af samme).
Nu hviler mark og Enge. P. Gerhardt.
Vore trætte øyen-laage. J. Franck.
Af danske forfattere eller oversættere. En salme
af hver:
Fr. Brandt: Himlen er det rette land. 1674.
J. Brunsmand (VI,s. 134 ff.):
I Zion har Gud sat sin bo. 1687.
E. Ewald (?): Jeg slipper Jesum ey.
(Ich lasse Jesum nicht).
p- J- Hygom (?) (VI,s.336 f.):
Jesu din søde forening at smage.
P. N. Kiøge (VI,s.405 f.):
De hellig’ tre Konger lystig og glad.
C. F. Mårtens (VII,s.59 ff.):
Kom, menniske, betragte mig.
G. W. Saccer: Komm sterblicher, betrachte
mich.
P. N. Mehrn (VII,s.64):
Zion klager med stor smerte.
J. Heermann 1636.
Jens Pedersen (VII,s. 132 f.):
O Jesu, Frelser kiere.
J. S. Sehested: Nu hielp Gud, som hielpe kand.
1680.
L. Thura (VII,s.304 f.):
Naar skal da min tiid faa ende.
Urbimontanus (VII,s.3i2):
Vaag op, min Siel og Psalter.
P. Gerhardt: Wach auf, mein Hertz, und singe.
Ukendte, formentlig danske forfattere:
I Jesu søger jeg min fred. 1740.
Vender om med poenitentse. 1654.
Det billed’, øvrigheden bær.
Luk øyne op, o verdens barn.
Selv Jesus er min salighed. 1671.
Ukendte danske oversættere
af kendte tyske salmer.
Af kierlighed min ven sit blod udgyder.
C. F. Richter 1704.
Mein Freund zerschmilzt aus lieb.
Afvend fra os, o Herre mild.
Martin Moller 1584.
Nim von vns, Herr, du trewer Gott.
Et trin jeg atter har i dag.
A. H. Francke 1694.
Gott lob! Ein Schritt zur Ewigkeit.
Giør dig dog, min aand, bereed.
J. B. Freystein 1695.
Mache dich, mein Geist, bereit.
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Herre Gud, du som randsager mig.
H. Vogtherr 1527.
Herr gott, der du erforschest mich.
Tidligere oversat af Erik Krabbe Th 298.
Ny ovs. af Denicke og Gesenius 1648.
Himlens Gud og jordens Herre.
Heinrich Albert 1642.
Gott des Himmels und der erden.
Hvor vel er mig, saa tit paa dig jeg tænker.
B. Sinold 1714.
Wie wohl ist mir, wenn ich an dir gedenke.
Kæmp alvorlig, nu Guds naade.
J. J. Winckler 1714.
Ringe recht, wenn Gottes Gnade.
Lover den Herre, den mægtige Konge med ære.
J. Neander 1679.
Lobe den Herren.
(Ovs. af J. J. Jessen? Wadskiær?).
Min Gud, det er nu atter morgen.
C. Neumann 1686.
Mein Gott, nun ist es wieder morgen.
Min Hyrde god! hvor kommer jeg hen over.
J. J. Winckler 1714.
Mein treuer Hirt, wie komm ich doch hiniiber.
Min skiønne, den lifligste, den iblant alle.
C. Keimann 1658.
Mein schbnster und liebster Freund.
Mit hierte, hvor vanker du stedse omkring. 1733.
C. G. Østerling, svensk 1727.
C. J. Koitsch 1704.
Mein hertze, wie wankest und fladderst du
noch.
Mægtigste Christe, menighedens Herre.
M. A. v. Lowenstem 1644.
Christe du Beystand deiner Creutz-Gemeine.
Nu Gud været lovet, som.
H. Schenck 1674.
Nun Gott lob, es ist vollbracht.
O Frelser, som er lys og livet.
Bogatzky 1736.
O Vaterhertz, o Licht, o Leben.
O du store Seyer-Herre.
G. Arnold 1698.
O Durchbrecher aller Bande.
O fromme og trofaste Gud. 1639.
B. Ringwald 1571.
O frommer und getrewer Gott.
Op alle, som paa jorden boer.
P. Gerhardt 1647.
Nv dancket all und bringet Ehr.
Opløs du dog, min Gud, de baand og synde
snarer.
C. G. Østerling, svensk 1727.
L. Gedicke 1711.

Entbinde mich, mein Gott, von allen meinen
Banden.
Skynd fra Libanon dig ned.
J. W. Petersen 1704.
Eyle her von Libanon.
Staae, Ephraim! betænk dog dig.
J. S. Buchka 1733.
Steh Ephraim, besinne dich.
Søde Jesu, vi er’ her.
T. Clausnitzer 1663.
Liebster Jesu, wir sind hier.
Ukendte danske oversættere
af ukendte tyske forfattere.
Ach, hvor er synden slem og leed. Tus.
Primitiv oversættelse røber tysk forlæg.
Jeg har enddog ham kier.
Ich hab ihn dennoch lieb. 1692.
O den alting kunde dræbe.
O der alles hått’ verlohren. 1680.
Se II,s.i86 ff.
O taaligste Guds Lam.
O stilles Gottes Lamm.
Der er altsaa en rest paa 32 salmer, som man
ikke kender forfatteren eller oversætteren til. De
fem førstnævnte kunde maaske ogsaa være over
sættelser, men ud fra et personligt skøn over form
og indhold har jeg dømt dem til at være danske.
Ellers gætter man paa C. F. Wadskiær, som blev
amanuensis hos Pontoppidan 1735. Wadskiærs
søn har skrevet en biografi af faderen og fortæl
ler der, at denne har udarbejdet de fleste salmer
i Pontoppidans salmebog. Det er selvfølgelig en
flot bemærkning af sønnen. Det kan, siger Severinsen, kun gælde de mange nye oversættelser i
P, og man kan altsaa gætte paa, at »Lover den
Herre«, »Mægtigste Christe«, »Søde Jesu, vi er
her« og »Nu takker alle Gud« o. lign. er oversat
af Wadskiær. Man har i hvert fald ofte brugt
Wadskiær som forlegenheds-udvej, naar man
manglede en forfatter til en salme i P.
Herimod har Hejselbjerg Paulsen med rette
gjort indsigelse. Han nævner ogsaa »Lover den
Herre« og desuden »I Jesu søger jeg min fred«,
»Skynd fra Libanon dig ned«, »Staae, Ephraim!
betænk dog dig« og flere andre, og mener at de
stammer fra »den store ubekendte« J. J. Jessen,
som i et haandskrift nævnes i samme aandedræt
som Brorson. Han har opsporet denne mand, der
døde som byskriver og organist i Ærøskøbing
1750, og har tegnet et billede af hans liv og hans
aandelige interesser. Efter det kan han meget vel
have været salmedigter, men man har blot intet
vidnesbyrd om, at han var det.
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Imidlertid giver de ca. 30 salmer, det drejer
sig om, et saa uensartet billede, at man snarest
faar indtryk af, at der er mange flere forfattere.
Nogle er saa godt formede, f. eks. de fire, som
Severinsen nævner, at en digter som Wadskiær
kan være dem bekendt, naar han har det profes
sionelle arbejde at være medhjælper ved et sal
mebogsarbejde. Han har i hvert fald haft med
»faget« at gøre. Det samme ved vi ikke om Jessen,
men skulde det være tilfældet, kan man godt
tænke sig, at han har oversat »Skynd fra Libanon
dig ned« og »Staae, Ephraim!«, som kan passe
ind i det billede, Hejselbjerg Paulsen tegner af
ham. Maaske et par andre kunde passe, men hver
ken »Mægtigste Christe« eller »Lover den Herre«.
Holdningen spænder i de forfatterløse salmer
lige fra det gængs kirkelige, over den besindige
pietisme til det sværmeriske. Og i formen kan
man møde det elegante, snart det pæne og regel
rette, og undertiden maa man nøjes med det hjæl
peløse dilettanteri. Der maa være mange om den
samling. Det er nok klart, at Pontoppidan har
haft noget husflidsarbejde med hjem fra Sønder
jylland foruden Brorson.
Men med hensyn til optagelse af Brorsons sal
mer har Pontoppidan indlagt sig stor fortjeneste.
Han har været opmærksom paa Tønderhæfteme
og har forstaaet at vurdere, hvad han der fandt,
skønt intet af disse hefter var mere end fire aar
gammelt. Det er en forbløffende træfsikkerhed
og kvalitetsfomemmelse, han har haft. Og han
har haft mod til at optage flere salmer af den ret
ukendte tredjepræst i Tønder end nogen anden
digter havde haft i en autoriseret salmebog. Kingo
var berømt som digter, da han udsendte Sjungekorets første part. Kingo havde i Vinterparten
optaget flere salmer af sig selv end af alle andre
digtere tilsammen, men det gik ikke. Pontoppidan
huskede det godt og skrev om Brorson nogle aar
senere i sine »Annales«: »Seine Schriften bestehen
in recht geistreichen Liedern, welche anfangs in
verschiedenen kleinern Sammlungen zu Tondern
nach und nach gedruckt, neulich aber in wiederholten Auflagen zu Kopenhagen ans Licht getreten, und allen Kennem wahrer Andacht so
schmackhafft und erbaulich als recht poetisch,
sinnreich und lebhafft heissen mussen, auch me
judice, unter unsem Danischen Original-Liedem
denjenigen Vorzug behaupten, welchen die Lieder
des Hm. Doet. Kingo bis dahin gehabt.«
Pontoppidan havde sine øjne mange andre ste
der. Der kom for to aar siden en salmesamling
af Birgitte Kaas. Den var særdeles brugbar. Rost
gaard er efter sigende i færd med at udgive en
større samling end den tidligere. Mon man ikke
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kunde faa lov at laane hans manuskript? Det
siges, at min ven justitsraad Hojer ogsaa har
skrevet salmer i sin tid, men han vil ikke rigtig
ud med sproget. Jeg giver mig ikke selv af med
digtekunsten, men der er dog nogle nye tyske,
jeg synes godt om. Jeg maa have amanuensis
Wadskiær i gang med at samle og oversætte.
Der udkom for en række aar siden en stor bog
med 1010 salmer, hvori der maa være en del af
de nyere danske digtere. Endelig har vi jo den
brave Ægidius fra Vamæs. Man burde dog ogsaa
kunne synge nogle af Kingos morgensalmer i kir
ken. De staar kun i den stakkels husandagtssalme
bog, som ikke bliver brugt.
Saaledes fik Pontoppidan samlet »259«. Naar
man som nye medregner de 87 kingosalmer, der
var optaget i den forordnede kirkesalmebog, der
gik som varmt brød, saa har den nye salmebog
faaet en fornyelse paa ca. 350 numre.
Præmie-Salmer.
I forbindelse med salmebogen maa en anden
side af sagen berøres. Der er salmehistorikere,
f. eks. Rønning, som lidt overbærende bemærker
om Pontoppidan, at han begyndte sit arbejde med
at udsætte en præmie for gode salmer. Jeg tvivler
paa, at dette forsøg paa at fremkalde gode sal
mer ved at udsætte en præmie paa 20 rigsdaler
har haft noget med hans salmebogsarbejde at
gøre. »Den første Prøve Af de Efter Invitation
forfærdigede Juule-Psalmer« udkom 1738, altsaa
aaret efter at hans manuskript til salmebogen var
blevet forelagt kongen og den teologiske censur.
Dette første prøvehæfte og alle senere er ano
nyme. Der er ingen fortale eller forklarende ind
ledning. En samtidig haand har noteret paa
hæftet: »Endskiønt Censuren over disse Psalmer
ikke lagde nogen særdeles berømmelse paa nogen
af dennem, saa blev dog den første deraf tilkiendt
den paa disse Psalmers forfattelse satte Præmie,
nemlig 20 R. som den beste.« Dette synes at
være skrevet af en, som havde med sagen at gøre.
Senere har en anden haand noteret, at salmerne
var udgivet af Erik Pontoppidan. Derefter er
trykt 20 salmer, hvoraf den første, som altsaa maa
være den præmierede, er paa 16 vers og begyn
der: »Nu haver lammet ikke meer«.
»Anden Prøve Af Aandelig Poesie bestaaende
Udi Sex, efter Invitation forfærdigede PaaskePsalmer« er trykt først paa aaret 1739. Det be
gynder med et avertissement, hvoraf det fremgaar, at der er indkommet 44 salmer, hvoraf de
to første er fortræffelige og har kappedes om pri
sen, men man har kun ladet 6 trykke, fordi man
nu kender, hvorledes censuren bedømmer salmer.
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Samtidig inviterer man til at skrive pinsesalmer,
som skal indleveres inden midten af maj 1739,
og udlover paany 20 Rdl. for den bedste. Den
tredje samling udkom senere samme aar. Da var
der indkommet 25 pinsesalmer, hvoraf 6 blev
trykt; den præmierede hed »Tak være dig! Du
blodig Seyervinder«; den var paa 18 vers. Der
efter indbød man til en fjerde prøve. Man havde
egentlig tænkt sig, at emnet skulde være de 8
saligprisninger, men det opgav man og nøjedes
med Math.V,v.3. Derved fremkom der 11 salmer,
hvoraf de tre blev trykt i 1740. Samtidig indbød
man til en femte prøve, som skulde dreje sig om
salmer om Daaben. Der fremkom 10 salmer,
hvoraf de tre bedste blev trykt. Det blev den
sidste. Forsøget med at fremelske gode salmer
ved præmiering sluttede med en suk: »Og siden
det siunes, at Lysten, noget med ret Eftertanke
udi Aandelig poesie at udarbeyde, hos de fleeste
mærkeligen aftager; saa anseer mand det for det
første for ufomøden, nogen dermed videre at
bemøye.« I disse slutbemærkninger synes der at
ligge to argumenter, for det første kommer der
efterhaanden færre forsøg, og for det andet har
forsøgene manglet ret eftertanke.
Det er altsaa ganske klart, at denne præmie
ringsvirksomhed ikke har sigtet paa at skaffe nye
salmer til Pontoppidans salmebog, idet manu
skriptet til den var afleveret, før præmievirksom
heden begyndte og fortsatte efter at salmebogen
var trykt. Men det er rimeligt, at arbejdet med
den nye salmebog har vakt en salmeinteresse, som
har inspireret Pontoppidan og andre til at for
søge, om man ved en saadan præmiekonkur
rence kunde forøge kredsen af salmevenner og,
hvem ved?, maaske kunde kalde noget værdi
fuldt frem. Hvad kunde Kingo ikke skabe, da
han fik til opgave at lave en salmebog! En anden
side af sagen er, at offentligheden vel havde
faaet nys om, at der skulde komme en ny salme
bog, og da man ikke kunde vide, at den nye
salmebog laa færdig paa kongens bord, kan øn
sket om at »komme i den nye salmebog« have
fremkaldt en særlig virksomhed hos »digterne«.
Censuren fandt jo, at alle julesalmeme i første
hæfte var temmelig ringe. Det er da ogsaa rime
ligt, at interessen svandt, da den nye salmebog
blev trykt. Det er saa ærgerligt for en salmedigter
at optræde, naar der lige er kommet en ny salme
bog!
Brugen af Pontoppidans salmebog.
Pontoppidans salmebog fik ikke navn efter sin
redaktør, men kaldtes i almindelighed Slotssalme
bogen, fordi den blev indført med det samme paa
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de kongelige slotte, og fordi mange andre slotte
naturligvis fulgte moden fra kongehuset. Men
det væsentligste var dog, at dens indhold var
langt rigere end Kingos. Rundt om, hvor man var
paavirket af pietismen, kom den til at gøre sig
stærkt gældende, f. eks. paa Bornholm. Hvor man
havde indført K i kirkerne, som man skulde, blev
P ofte brugt i hjemmene, og havde man ikke
raad til at bekoste to fuldstændige salmebøger,
købte man det lille tillæg »259«. Man har fra
Midtjylland et pudsigt vidnesbyrd om, at en frem
med i et sogn, hvor man selvfølgelig brugte K,
fandt et eksemplar af »259« og fordybede sig i
det og fandt ud af, at K + 259 vilde være den
bedste eksisterende danske salmebog. Det vilde
altsaa være det samme som P, som han ikke
kendte. Man har et andet vidnesbyrd fra et andet
sted, hvor P i høj grad var i brug. Da det tjener
til oplysning om salmebogs-situationen i landet
en menneskealder senere, skal det refereres nær
mere.
Den 10. maj 1777 skriver stiftamtmand over
Aalborg stift greve von der Osten til Danske
Kancelli og beder om tilladelse til at indføre
Pontoppidans salmebog i to sognekirker, nemlig
St. Budolfi og Vor Frue, saaledes at man kunde
synge salmen efter epistlen og slutningssalmen
efter P, som det nu vilde passe med præstens præ
diken. I de andre salmer kunde man følge ritu
alet, altsaa K. Sangen er jo en vigtig del af guds
tjenesten, og man mangler gode og opbyggelige
salmer. Stiftamtmanden nævner to vanskelighe
der, men svarer straks selv paa dem. Den første
er melodierne til salmerne i P, men da begge
kirkerne er forsynede med gode orgelværker, vil
den sag let kunne klares. Den anden vanskelig
hed er bekostningen ved at indføre en salmebog
til. Dertil siger stiftamtmanden, at den nye sal
mebog er i hver mands hus, og de faa i menig
heden, som ikke har den, kan for en ringe be
kostning købe tillæg »259«. For desuden at
hjælpe de mest trængende, er han selv og flere
andre villige til i fællesskab at skaffe hver af de
to kirker mindst 50 nye salmebøger, som kan
lægges paa de nederste stole i kirken til brug
for dem, der ikke har nogen salmebog under guds
tjenesten. Man er ogsaa villig til uden bekost
ning for kirken at anskaffe nummertavler, som
vil være nødvendige, hvis man faar lov til at
bruge den nye salmebog. Men man venter at faa
tilladelsen, da ansøgningen støttes af biskoppens
paategning.
Man lægger her mærke til, at to menigheder
ønsker tilladelse til at bruge P ved siden af K,
som er lovbefalet, og at det begrundes med, at
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P findes i forvejen i »hver mands Hus«. Man maa
vel trække lidt fra og sige »i alle bedre huse«.
Kancelliet tør ikke tage stilling til denne sag
uden først at forelægge den for Generalkirkeinspektionskollegiet, som drøfter sagen og erklærer,
at man »har aldeles intet at indvende mod saa
dan brug af Pontoppidans salmebog.«
Saa skulde man tro, at den sag gik i orden,
men der kommer en aldeles uventet pointe. Det
omhyggelige kancelli lægger mærke til, at biskop
pens underskrift mangler paa svaret fra Generalkirkeinspektionskollegiet, som han dog er medlem
af. Kancelliet skriver til biskoppen og spørger om
grunden. Biskoppen svarer temmelig undvigende,
at sagen vilde vække opsigt, skabe confusion, og
med hensyn til brug af salmer maatte man nok
helst blive ved det anordnede, »indtil Hans Maje
stæt behager derudi at giøre en almindelig For
andring«. Efter dette mystiske svar noterede
kancelliet paa ansøgningen d. 2. sept. 1777: »Ud
sættes indtil videre.«
Sagen var den, at biskop Harboe og minister
Guldberg efter hemmelig ansøgning til kongen
havde nedsat sig selv som en hemmelig salme
bogskommission for at udarbejde en ny salme
bog. Det har været svært for Harboe at drøfte
denne sag paa Generalkirkeinspektionskollegiets
møde, og han har fundet det bedst at glemme
sin underskrift.
Vi har foregrebet begivenhederne for at vise,
at P sikkert var indført i mange hjem, og vi har
fundet vanskeligheder ved at indføre den i kirker
ne, hvor K var forordnet. Men dette var ikke
tilfældet i Slesvig. K var lov fra Kongeaaen til
Nordkap, men ikke syd for Kolding. Her gjaldt
den plattyske kirkeordning fra 1542, som fore
skrev tysk gudstjeneste. Det lod sig gøre i køb
stæderne og længere sydpaa i de sprogblandede
egne. Men i de ublandet danske landsogne i Nord
slesvig lod det sig ikke gøre, og kirkemyndighe
derne tog gerne hensyn til kongerigsk skik. T Ha
derslev provsti havde man indført K, men gik
1765 over til at bruge P. Enkelte steder gik man
dog en mellemvej og brugte P før prædiken og K
bagefter. I Aabenraa provsti skiftede man fra K
til P i 1768, men i Graasten og Adsbøl beholdt
man K. I Vamæs brugte man naturligvis Ægidius.
I de vestlige egne brugte man K til 1828 i Emmerlev og Hjerpsted, og i Brøns og Spandet
bmgte man K til 1895. Men dette var undtagel
ser. Hovedreglen er, at P blev den danske salme
bog i Nordslesvig omkring ved 1770. Den blev
mere elsket end K havde været. Og det lykkedes
bedre for den end for K at bane sig vej mod syd
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til det sted, hvor kirkedøren helt lukkede sig for
dansk salmesang.
At P blev saa godt modtaget i Sønderjylland
og hurtigt føltes saa hjemlig, skyldes naturligvis
for en stor del Brorsons salmer, først Tønderhæf
teme paa Brorsons egn og i Tønders omkreds,
senere Klenodiet. De var kendt og indsunget. I
mindre grad gjaldt det samme med hensyn til de
tyske pietistiske salmer, som nu var oversat af
ukendte oversættere, tildels vel af sønderjyder.
Ogsaa to tredjedele af Brorsons salmer var over
sættelser, som mange menigheder kendte fra
tyske salmebøger, men man vilde hellere synge
dem paa modersmaalet i en mesterlig oversæt
telse.
For første gang mødte Sønderjylland en dansk
salmebog, der var lige saa rig som de samtidige
tyske. Det kan ikke maales, hvad dette betyder
for et almuehjem, der ikke er rigt paa opbyggel
sesboger, men dog har salmebogen. I P fandt man
i det danske hjem de vigtigste tyske salmer fra
Luther til Paul Gerhardt, dertil hele den danske
arv, det danske særeje indbefattet Kingo.
Hvor to folk mødes gælder en lov, der minder
om fysikkens »horror vakui«, skræk for det tomme
rum. Hvis det ene folk er aandelig rigt og det
andet fattigt, griber det fattige folk efter det
andels rigdom, og derved forskydes den usynlige
folkegrænse, hvor denne ikke ved lov eller grænse
pæle er markeret. Og opstaar der en aandelig be
vægelse i det ene land, som breder sig til det
andet, kan en saadan bevægelse rive folkegrænsen
et stykke med sig. Saaledes var reformationen
med til at flytte grænsen nordpaa, og Luthers
kamp for modersmaalet førte i Sønderjylland til,
at Luthers modersmaal pressede det danske modersmaal mod nord. Da nu de tysktalende og tysk
gifte danske konger var mere optaget af dyna
stiske forhold end af folkelige, medførte dette, at
en tysk kirkeordning vedblev at gælde overalt,
hvor tysk kirkesprog var muligt, ja mere til, saa
kirkesproggrænsen blev sat langt nordligere end
folkegrænsen, nemlig ved linjen Flensborg-Tønder, mens folkegrænsen dengang laa langt nede i
Sydslesvig. P kunde altsaa trænge ned til kirke
sproggrænsen og ikke væsentlig længere. Rummet
mellem folke- og sproggrænsen i det sydlige
Slesvig og kirkesproggrænsen ved Flensborg-Tønder laa tomt og aabent for vinden sydfra. Denne
vind blev en blæst, da en ny aandelig bevægelse
rejste sig, denne gang ikke en kristelig, men en
politisk, nemlig liberalismen. Da endelig, ca.
1840, forlod Sydslesvig sit danske modersmaal,
som det trods tysk gudstjeneste ikke havde givet
afkald paa.
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Men naar reformation og politisk liberalisme
kunde presse folkegrænsen fra syd mod nord,
hvorfor skete der da ikke noget saadant ved den
pietistiske aandsbølge, som ligeledes kom fra syd.
Det kan man takke Brorson og Pontoppidans
salmebog for. De fyldte rummet nord for kirke
sproggrænsen med dansk sprog og kristendom.
Her var ikke noget aandeligt tomrum. Her stand
sedes den tyske vækst mod nord, ikke mindst af
en stor digter og af en god salmebog. Og her
blev grænsen trukket efter en fri folkeafstemning
i 1920.
Dermed bedes læseren af det foregaaende kaste

265

et blik paa billedet af salmebogens stamtræ. Vi
har fulgt den lige linje fra reformationstiden til
pietismen. Den ene salmebog stammer ned fra
den anden uden noget brud med fortiden, dog
naturligvis med udeladelse af forældet stof og
optagelse af nyt værdifuldere. Nu i sidste om
gang er hele K blevet optaget i P. Her deler lin
jerne sig, og vi skal foreløbig følge den kongerigske linje, som snart begynder at skeje ud. Se
nere vender vi tilbage til P igen for at fortsætte
ad den sønderjyske linje, til de to linjer mødes
igen et par hundrede aar senere.
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Ove Høegh Guldberg blev født i Horsens som
søn af købmand Jørgen Pedersen Høg og Helene
Dorthea Ovesdatter Guldberg. Hjemmet var fat
tigt, men hans morbroder, præsten Dines Guld
berg hjalp ham til at studere, saa han blev teo
logisk kandidat i 1753. Han havde den opfattelse,
at der ikke kunde opstaa nogen konflikt mellem
den sunde fornuft og den kristne lære, men han
maatte bekæmpe fritænkeriet som en slags vild
farende fornuft. Han drev baade teologiske og
historiske studier, især over den klassiske oldtid,
men havde ogsaa æstetiske interesser. Han var
1759 med til at stifte Selskabet til de skønne og
nyttige Videnskabers Forfremmelse og vandt
selv en pris ved at besvare »Hvilken Indflydelse
det har i de skjønne Videnskaber, naar oplyste
Folk stræbe at overgaa hinanden?« Han udgav
1761 »Tanker over Miltons Digt og den saakaldte hellige Poesie«. Samme aar blev han pro
fessor i veltalenhed ved akademiet i Sorø. Her
var han i tre aar, til han 1764 blev kaldet til
lærer for Arveprinsen, for hvem han skrev nogle
senere udgivne lærebøger om »Den naturlige
Theologie« og »Den aabenbarede Theologie«.
Han gav Arveprinsen en dansk opdragelse og var
med i det kup, som styrtede Struensee. I de føl
gende aar fik han stadig større indflydelse, og
paa baggrund af sin dybe ærbødighed for konge
magten var han en trofast ven og tjener for
enkedronning Juliane Marie og hendes søn med
Frederik V, arveprins Frederik, som overtog mere
og mere af regeringen, mens kongen Christian VII
underskrev, hvad man rakte ham.
Saaledes var stillingen, da kongen den 12. fe
bruar 1777 underskrev en befaling, at statssekre
tær Ove Høegh Guldberg og Sjællands biskop
Ludvig Harboe skulde træde sammen og udgøre
en hemmelig salmebogskommission og snarest
muligt udarbejde en ny salmebog.
Man havde to salmebøger. Kingos var den offi
cielle for begge riger, men hoffet havde Pontoppi
dans, som dog ogsaa var udbredt i private hjem.
Det kom tydeligt frem gennem et møde i Generalkirkeinspektionskollegiet den 17. juli samme
aar 1777, hvor man behandlede den tidligere

nævnte ansøgning fra Aalborg om tilladelse til
at indføre Pontoppidans salmebog i kirkerne der.
Det kunde ske uden større udgift, fordi den var
almindelig brugt i hjemmene. Kollegiet anbefa
lede sagen, men biskop Harboe »glemte« at
skrive protokollen under. Sagen blev lidt prekær
for biskoppen, da han blev spurgt om den mang
lende underskrift. Han kunde ikke godt sige
noget om den hemmelige salmebogskommission,
som han nu sad i. Efter nogle udflugter fik han
dog sagt tydeligt, at det maatte bero med de
anordnede salmebøger, »indtil Hans Majestæt
behager derudi at giøre en almindelig Foran
dring«. Hvad man har lagt deri, er uvist, men
man forstod dog, at ansøgningen fra Aalborg
maatte henlægges indtil videre.
Hvem var det, som ønskede en ny salmebog?
Man kan godt tænke sig, at hoffet ikke var helt
tilfreds med den pietistiske Pontoppidan, og
umuligt er det ikke, at man har ytret noget om
dette til Guldberg. Men det er lige saa sand
synligt, at Guldberg selv har faaet tanken. Han
var utilfreds med de gamle salmer, som var op
taget i kirkesalmebogen. Deres poesi var »ussel«,
syntes han. Han var heller ikke glad for Kingo
selv. Han var for »historisk«, hvilket formodent
lig sigter til evangeliesalmeme. Kingo var ogsaa
noget grov og udannet. Der var kommet en finere
poesi siden da, en højere stil. Hos Pontoppidan
var der ogsaa megen tale om forholdet til Gud,
som var uværdigt og usømmeligt. Nej, en ny
salmebog med den rette sande tro, i et værdigt
og kraftigt sprog! Han havde tit tænkt paa det.
Tiden havde brug for en moderne salmebog,
som i et værdigt sprog kunde repræsentere den
sande kristelige religion og lovsynge den højeste.
Men skulde man rense den daarlige poesi og
den uværdige gudsdyrkelse ud af de gamle salme
bøger, maatte man finde noget bedre til erstat
ning. Hvor fandt man det? Hvor fandt man nu
tidens digter? Kunde man maaske kalde ham
frem ved en præmiekonkurrence?
1773 udskrev Selskabet for de skiønne og nyt
tige Videnskabers Forfremmelse en prisopgave,
hvor enhver kunde deltage, som følte kald og
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lyst til at arbejde med den hellige poesie. Det
var den ganske ukendte Birgitte Hertz, som vandt
prisen. Hun var gift med en skovrider i Vording
borg amt, havde fire børn og en stor husholdning,
men havde dog i al hemmelighed fundet tid til
at lære sig selv fremmede sprog og dyrke poesien.
Desværre mistede hendes mand sin stilling paa
grund af en omlægning af skovvæsenet, og i be
kymringen for mand og børn søgte hun hjælp
hos Guldberg, som gik til arveprinsen og enke
dronningen. Arveprinsen bekostede hendes søn
ners uddannelse, og efter at hendes mand var død
i 1775 fik hun understøttelse, saa hun helt kunde
hengive sig til at producere salmer til den salme
bog, som Guldberg tænkte paa.
Dette har formodentlig været i god gænge, da
Guldberg talte med Harboe om sagen. Landets
højeste gejstlige embedsmand maatte være med,
for at bogen kunde faa den nødvendige autoritet,
og Sjællands biskop maatte være den rette til at
godkende eller rette paa fru Boyes poesi og teo
logi. De blev enige, og man finder da ogsaa
Harboes karakteristiske fluebens-skrift i fru Boyes
manuskript, og genfinder hans rettelser i den
endelige salmebog. Se iøvrigt hendes biografi VI,
s. 75 ff.
Man ser altsaa her et aldeles enestaaende til
fælde: Landets næsten enevældige minister og
kirkens primas slutter sig sammen om at lave en
ny salmebog i al hemmelighed. Hvorfor skulde
det være hemmeligt? Naar Guldberg tænkte paa,
hvorledes Kingos salmebog var blevet til, kunde
han ikke tænke sig at opleve noget lignende. Det
maatte være et afskrækkende eksempel paa sal
mebogsarbejde. Naar han derimod tænkte paa,
hvor let og hurtigt det var gaaet med Pontoppi
dan trods censuren, maatte det være et bevis paa,
at det lettest gik uden indblanding fra offentlig
heden eller censur. Han behøvede kun at tale
med arveprinsen og enkedronningen, som styrede
i kongens navn, og de viste sig i høj grad interes
serede. Han paatager sig altsaa her den dobbelt
rolle først at foreslaa, hvad der bør ske, og der
efter at udforme den kongelige befaling, at det
skal ske.
Hele det skuespil, som derefter udfolder sig
med salmebogen, minder om en historie, jeg
engang har læst, om en oberst, der var konstitu
eret som general. Naar han som oberst skrev til
generalen, sad han ved den ene side af sit
skrivebord. Naar skrivelsen var færdig, skød han
den over paa den anden side af bordet, rejste sig
og satte sig som general paa den anden side og
skrev tilbage til obersten. Det var baade en ko
misk og rørende holden paa formerne. Ogsaa
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med salmebogen holdt man paa formerne, og
Guldberg maa have haft baade en ministerside
og en kongeside ved sit skrivebord.
Ved kongesiden af skrivebordet skrev han til
sig selv og biskop Harboe den 12. febr. 1777, at
de var nedsat som en hemmelig salmebogskom
mission. Det blev bevilget Harboe, at han kunde
ansætte en dertil egnet sekretær, som naturligvis
ogsaa maatte holde sagen hemmelig. Den 27. jan.
1778 var arbejdet færdigt, og kommissionen send
te til kongen en skrivelse, der begynder saaledes:

Allerunderdanigst Forestilling.
Vi legge nu for Deres Mayst. Øyne den Sam
ling af Kirke Psalmer, som vi i allerdybeste
Underdanighed troe at kunne udgiøre den Psalme
Bog, som Deres Mayst. af gudelig Omhue har
bestemt for Kirken i de danske Stater. Vi have
saaledes efter beste Overlæg med ald den Nidkiærhed, vi skylde Guds Ord og Kongens Befalin
ger søgt at udføre hvad Deres Maysts. allerhøyeste
Cabinets Ordre af 12te febr. 1777 har paalagt os;
men vi skylde Deres Mayst. et allerunderdanigst
Regnskab for, hvorledes vi have iværksadt alle
de Poster, som allerhøystbemelte Ordre inde
holdte.
1. Vi have igiennemgaaet saavel den nu værende
almindelige Psalme Bog, ligesom og den ved
Hoffet brugelige, og af begge efter allerhøyeste
Befaling beholdt saa mange, som ved nogen
Rettelse kunne blive gode, eller og som alle
rede vare saa sunde og aanderiige, at vi ikke
troede, at de nogen behøvede. Deres Mayst.
eget Forskrift har heri været vor Regel, thi
endog af de gamle Psalmer skulde alle de be
holdes, hvor Meening og Udtryk bar Skriftens
Mærke, og, skiønt langt borte fra Poesiens
Høyhed, dog laa udførte i Hiertets naturlige
Sprog, Vi erkiendte strax, at den viseste Hen
sigt var, at Almuen, der studser ved Nyt, skulde
i en nye Psalmebog finde de beste gamle, og
især ingen savne af dem, som Kirkens lange
Brug har helliget frem for andre, saafremt de
samme ellers havde Værdighed og Rigtighed.
Derfor findes og i dette vort Udkast af den
almindelige Psalme Bog rettede eller urettede
i alt. .. . Psalmer, og ligeledes af den i Slots
Kirken brugelige ialt........Alle de andre, som
vi have forbigaaet synes os tilhobe at have de
af Deres Mayst. Selv til Udelukkelse bestemte
Egenskaber, da de enten var alt for matte, eller
ikke rigtige, eller alt for historiske, eller og i
Udtrykket alt for uædle.«
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I den samme stil fortsætter den allerunder
danigste forestilling til kongen med at gøre rede
for alle de 8 »poster«, som den kongelige befa
ling har indeholdt. Forestillingen findes kun som
koncept i det sjællandske bispearkiv. Men da
hele skrivelsen er gentaget i den endelige konge
lige autorisation (Rigsarkivet), er kun den første
post her citeret som eksempel og til sammenlig
ning. Den væsentligste forskel er, at man paa
den borgerlige side af skrivebordet har skrevet
»vi have gjort« saadan og saadan, og paa den
kongelige side er det ændret til »I have gjort«.
Forestillingen til kongen er ledsaget af et ma
nuskript, en særdeles sirlig renskrift af indholdet
i den nye salmebog, smukt indbundet i to bind.
Der er ikke noget forord, ingen efterskrift og in
gen datering, men forestillingens datering, Kiø
benhavn d. 27de Januari 1778, gælder naturligvis
ogsaa manuskriptet. Det indeholder kun selve
salmerne, 438 i tallet, ikke 436, som der staar i
den kongelige autorisering fem dage senere. Der
er tilsyneladende ikke nogen forskel paa manu
skriptet og den senere trykte tekst. Titelbladet
lyder som i den endelige bog: »Psalme-Bog eller
En Samling af gamle og nye Psalmer, Til Guds
Ære og Hans Meenigheds Opbyggelse, Efter Kon
gelig allernaadigst Befaling udgivet«. Herunder
har kongen noteret: approberes
Christian Rex.
Fem dage senere kunde Guldberg sætte sig
over til kongesiden af skrivebordet og autorisere
bogen i kongens navn. Han indleder med 8 punk
ter, som maa være en gengivelse af kabinetsordren
af 12-2-1777, og derefter følger hele kommissio
nens allerunderdanigste forestilling, omskrevet i
den kongelige Vi-form og enkelte dertil svarende
omskrivninger [kommenterende bemærkninger
indskydes i parentes]:
»Biskop Hr. Ludvig Harboe og Stats Secretair
Owe Hoegh Guldberg, anlangende den af dem til
Bruug for de Kongelige Danske Stater indrettede
nye Psalmebog.
Da Wi, i Betragtning af at den i Vore Kirker
indførte Psalmebog trænger til Forandring, og
end ikke den ved Vores Hoff brugelige, har over
alt den Rigtighed, Værdighed og Styrke, have
ved Ordre fra Vores Cabinet under 12te Februarii
1777 allernaadigst befalet Eder at træde tilsam
men, og, efter Eders Os bekiendte Indsigt og for
nuftige Nidkierhed for Religionen og Gudsdyrkel
sen, forene Eder til at samle gode Danske Psal
mer til almindelig og offentlig Brug, og at rette
saadanne, som ved en liden Forandring endnu
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kunde til Opbyggelse med god Grund beholdes,
hvorved I havde
1) at igiennemgaae den nuværende almindelige
Psalmebog ligesom den ved Vores Hoff brugelige
og deraf anmærke de Psalmer, som bør ganske
udelukkes, dernæst dem som ved en liden Rettel
se, der af Eder var at besørge, kunde beholdes, og
endelig dem som som uforandrede kunde ved
blive til offentlig Opbyggelse, saa mange som til
Kirkens Brug behøves.
2) At formeere disse tvende Slags Psalmer af
andre trykte eller utrykte Danske Samlinger af
Psalmer, kun at Melodierne blive bekiendte eller
i det mindste lette og anstændige.
3) At beholde alle de nu offentligen indførte
Psalmer, som ere sunde, aanderige, ikke matte,
ikke i deres Poesie alt for usle, men ganske ude
lukke alt hvad, som ikke har disse Egenskaber, og
ingenlunde taale nogen Psalme, som er urigtig,
uværdig og for den Allerhøyestes Tieneste uan
stændige, hvorunder den Hellige Skrifts Aand og
Udtryk skulde være den Regel, hvorefter I al
leene have at dømme om en Psalmes Værd.
[Ved »salmer som er alt for usle i deres poesi«
tænker man nok paa nogle af de ældste. Ved
salmer, som er »uværdige og uanstændige« til
kirkeligt brug, tænker man nok paa pietistiske
yderligheder i tekst og melodi. Ved en salmes
»rigtighed« og »sundhed« forstaar man overens
stemmelsen med den hellige skrift. Her er ingen
rationalistiske tendenser. Udtrykket »værdighed«,
som bruges flere gange, sigter maaske til en ny
stil, en paavirkning fra Klopstock og den mere
jævne Gellert, som mødes i fru Boyes poesi.]
4) Derhos ikke spare dem af Kingos Psalmer,
som maatte være alt for historiske og ofte for
lange og i Udtrykket uædle.
[Man synes altsaa ikke om Kingos fortællende
evangeliesalmer, som der dog ikke var for mange
af i K og P. Det viser sig her, at udtrykket »ædel«
har skiftet betydning. Naar Cassube skrev i sine
salmebøger, at de indeholdt salmer af »Ædele og
Uædelige« danske mænd, betød det adelige og
borgerlige. Her siger ordet »ædel« noget om ka
rakteregenskaber og dannelse. Ædel var ved at
blive tidens fineste ord. Kingo var grov i mælet
og ikke ædel.]
5) At see derhen: at Psalmerne ikke blive for
lange, og at der kunde blive Lov Psalmer, fulde
af den Høyestes Tilbedelse, i nogen Mængde, og
digte især giorte med Davids Aand, samt at de
ved hver Søndags Guds Tieneste bruges, og at der
ellers kunde haves gode Psalmer til besynderlige
[særlige] Leyligheder.
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6) For Kirkernes almindelige Brug at fordele
Psalmerne til deres Søndage og Fester, men at til
Brug i Hoffets Kirker og ellers kunde haves et an
det Udgave med den der brugelige Inddeling.
[Salmebogen skal altsaa ordnes efter kirkeaaret
ligesom K, men en særlig hof-udgave skal ordnes
som P (efter de saliggørende sandheders orden).
En særlig hof-udgave udkom aldrig. Har Guld
berg virkelig oprindelig haft den tanke, har han
i al stilhed forladt den. Men han var omhyggelig
med at fremskaffe et allerførste oplag af den nye
salmebog til hoffet, inden sommerferien.]
7) At indgive den Samling til Kirkernes almin
delige Brug, som I efter beste Overlæg vælge, til
Os Selv med Eders allerunderdanigste Betænk
ning hvad I troe best dermed videre at foretages;
Samt endelig
8) at antage saafremt I skulde behøve nogen
Secretair hvem I Selv dertil finde tienligst, da Vi
ville om fornødent giøres, besørge Omkostninger
ne, og i øvrigt holde denne Eder givne Commission hemmelig, og befordre den, saa snart mueligt
til Ende;
[Det maa antages, at disse nævnte 8 punkter er
et referat af den forsvundne kabinetsordre af 12.
febr. 1777, som naturligvis i sin tid er blevet til
rettelagt af Guldberg og Harboe. Vi lægger mær
ke til befalingen om at holde sagen hemmelig og,
at kongen lover at betale omkostningerne ved at
holde en til tavshed forpligtet særlig sekretær.
Efter punkt 8 gaar kongen over til at omtale,
hvad der nu er sket, idet han gentager hele den
førnævnte

allerunderdanigste

forestilling i om

skrevet I- og du-form.]

Og I nu, i allerunderdanigst Følge af samme
Vores Befaling, have under 27de Januarii sidstafvigt til Os indgivet en Samling af Kirke Psal
mer, som I troe at kunde udgiøre den Psalmebog,
som Vi saaledes af gudelig Omhue haver be
stemt for Kirken i Vore Danske Stater, samt ved
Eders derhos fulgte Forestilling, som Os er bleven
refereret have giort Rede for, hvorledes I efter
beste Overlæg med all den Nidkierhed, som I
skylde Guds Ære og Vores Befalinger, have søgt
at iværksætte og udføre de af Os i forskrevne
Maade befalede Poster, nemlig:
1) At I have igiennemgaaet saavel den nuvæ
rende almindelige Psalmebog, som og den ved
Hoffet brugelige, samt af begge beholdt saa man
ge, som ved nogen Rettelse kunde blive gode, el
ler som allerede vare saa sunde og aanderige, at
I ikke troede, de nogen behøvede, hvorved Vores
egen Forskrift, at nemlig endog af de gamle Psal
mer alle de, hvor Mening og Udtryk bar Skrif

tens Mærke, og, skiønt langt borte fra Poesiens
Høyhed, dog laae udførte i Hiærtets naturlige
Sprog, skulde beholdes, har været Eders Regel,
da I ikke rettere skiønnede, end at vores viise
Hensigt var: at Almuen, der studser ved Nyt,
skulde i en nye Psalmebog finde de beste gamle,
og især ingen savne af dem, som Kirkens lange
Brug har helliget fremfor andre, saa fremt de
samme ellers havde Værdighed og Rigtighed; I
hvilken Anledning der ogsaa i forberørte Eders
Udkast findes af den almindelige Psalmebog ret
tede eller urettede i alt 132 Psalmer, og ligeledes
af den i Slotskirken brugelige ialt 143 Psalmer;
hvorimod alle de andre, som I have forbigaaet,
synes Eder tilhobe at have de af Os selv til Ude
lukkelse bestemte Egenskaber, da de endten ere
alt for historiske eller og i Udtrykket alt for
uædle.
2) Til at erstatte den Mængde af tilsidesatte
Psalmer behøvedes et stort Forraad af nye, for
hvilke at finde I vilde have blevet meget forlegne,
naar ikke Gud havde givet en fattig Skovrider
Enke fra det Vordingborgske, Birgitte Cathrine
Hertzes, nu nyelig gift med Ober Visiteur Boye,
en besynderlig Gave til denne hellige Poesie, og
tillige føyet det saa: at hun allerede længe forud
var ved Vores egen som og ved Vores elskelig
kiære Frue Moder, Hendes May estæt Dronnin
gens og Vores elskelig kiære Hr. Broder, Hans
Kongelig Høyhed Printz Friderichs besynderlige
Understøttelse opmuntret til at giøre denne hel
dige Vittighed [begavelse] virksom til en stor
Deel Psalmers Frembringelse, af hvilke de aller
fleeste ere hendes egne, deels over Religionens
store Sandheder, deels over visse Davids Psalmer
og andre Skriftens Stæder, nogle ere frie Oversæt
telser af Gehlers [C. F. Gellerts] aandelige San
ge, og de øvrige, skiønt for det mindste Tal, af
Miinters Psalmer eller ud af den i St. Petri Tyd
ske Kirke her i Vores Residentz-Stad indførte
Psalmebog; Hvilke hendes Arbeider udgiøre i alt
146 Psalmer, hvor til kommer: at Os elskelig Pro
fessor Sporon har overladt Eder af sig 2 meget
gode, og at I af Præsten i Vor Kiøbstæd Stege
Hr. Lunds Samling have taget nogle faa; Paa
hvilken Maade I saaledes have kundet bringe det
te Udkast i alt til 436 Psalmer.
3) Ligesom herved haves en Samling af gode
Sange, og hvoraf en tredie Deel ere nye, er dog
Tallet ikke uden til Kirkernes og gudelig Huus
Brug klækkeligt, ey heller vil den, i Fald Vi vær
diger den Vores allerhøyeste Approbation, blive
Almuen for stor eller for kostbar, Hvilket I for
den fattige Mængdes Skyld tillige have havt for
Øyne.
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4) Alle de nye Psalmer ere tilhobe satte efter
de beste i den almindelige Psalmebog engang
antagne Melodier, og hvad de Sange angaaer,
som I have taget af Hoffets Psalmebog, saa ere
Melodierne enten bekiendte eller snart overalt vil
blive det.
5) Psalmerne have I ordnet efter Søn- og Hel
lig Dagene, hvilket I formeene at være det beste
for de almindelige Menigheder, men til en Nem
hed i Brugen have I tillige nummereret Psalmerne
og agte endnu at tilføye ikke allene et alphabetisk
Register, men endog saadan et; hvor Psalmerne
efter Materierne skal blive fordeelte, paa det den
ne Psalmebog ogsaa kan have sin Nytte, som der
med slig Inddeling kan være attraaet, da Vi iøv
rigt under Eders Commission have ladet tilkiendegive: at Vi til Hoffets Brug ikke ville have denne
Psalmebog med endnu med den almindelige inddeeling.
[Med tilføjelsen af et register slipper hoffet altsaa
ønsket om en særlig hofsalmebog.]
6) For at opfylde Vores allemaadigste Villie
have I ogsaa seet til at faae baade mange og gode
Psalmer fulde af den Høyestes Lov og Tilbedelse,
hvilke I efter Eders beste Indsigt have fordeelt til
de forskiellige Søndage.
7) Da Vi allernaadigst have tilkiendegivet
Eder: at Vi gierne saae, at denne nye Psalmebog
kunde fra Trykken være færdig til Hoffets Brug
i mod den Tid, samme forlader Hoved Staden
udi næstanstundende Sommer, saa vilde det, i
Fald denne Samling af Psalmer finder Vores allernaadigste Approbation, være fornødent: at Tryk
ningen strax bliver foranstaltet og det paa Waysenhuuset her i Staden og denne Stiftelses Bekost
ning og Fordeel, da der strax kunde af denne
Psalmebog giøres saa stort et Oplag, som mueligt,
og som kunde til benævnte Tid ventes færdigt.
8) Som der til almindelig Brug vil behøves for
Kiøbenhavn i det mindste 50000 Exemplarer, for
de andre Kiøbstæder i begge Riger 80000 og for
Landet i det ringeste 140000 Exemplarer, og det
altsaa er klart: at der behøves hele Aar, førend
saadan nye Psalmebog kan ventes almindeligen
indført, naar endog Waysenhuuset, til hvilken Stif
telses Beste saadan Fordeel pleyer at henlægges,
sætter i Arbeyde de fleeste muelige Presser; Saa
see I Eder ikke i Stand til at kunde nævne Tiden,
naar den Psalmebog kunde blive almindelig, men
maae allerunderdanigst bede: at Vi ville befale
Eder at træde sammen med Os elskelig EtatzRaad Hans Borch, som første Directeur for Way
senhuuset, for med ham at overlægge, hvor man
ge Exemplarer dets Bogtrykkerie, naar yderste
Fliid bruges, aarligen kan levere, hvorefter det
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først bliver mueligt allerunderdanigst at foreslaae,
naar og i hvilken Orden denne Psalmebog kunde
til almindelig Brug befales, ligesom I da og kunde
til Vores nærmere allemaadigste Beslutning op
give, hvor mange Exemplarer Waysenhuuset bur
de for et saa betydeligt Privilegium til de Fattige
i Stifterne skienke, hvilken Hiælp meget vilde
lindre den Byrde, som ellers føles ved saadan Bogs
almindelige Anskaffelse.
[Efter at kongen hermed har faaet en beretning
om, hvad der sket med hensyn til salmebogens
tilblivelse, har udtalt ønske om at faa den snarest,
formentlig især af hensyn til sin kære moder enke
dronningen, og har foretaget et sagkyndigt over
blik over, hvor mange der skal trykkes, forlader
han de sidstnævnte 8 punkter, som han kalder
»poster« og gaar over til selve approbationen, som
ogsaa er foreslaaet og formuleret i den allerunder
danigste forestilling]:
Saa give Vi Eder nu herpaa tilkiende: at Vi
forberørte af Eder forfattede Udkast og Samling
af Kirke Psalmer med særdeles Naade og Velbe
hag have anseet, og til den Ende efter Eders al
lerunderdanigste Forslag
1) allernaadigst ville have bemelte Udkast til
en almindelig Kirke Psalmebog fra først til sidst
approberet, og hermed bestemme samme til Brug
a) for Vores Hoff- og Slots Menigheder, og b)
siden i sin Tid for begge Vore Riger Danmark og
Norge.
2) Have I at træde sammen med fornævnte
Etatz-Raad Borch, som derom er tillagt den for
nødne Befaling, og ved ham strax paa Waysenhuusets Bekostning og til dets Fordeel besørge et
Oplag for Vores Hoff færdigt til den befalte Tid,
og derpaa videre med ham til nærmere aller
underdanigst giørende Forestilling overlægge,
hvad af Eder under ottende Post her foran er
erindret; Og
3) ville Vi have Studiosus Peder Atke, Ama
nuensis hos Dig Biskop Harboe, hvilken I berette
at have gaaet Eder med megen Fliid til Haande
ved dette Arbeyde og troeligen befordret dets ha
stige Ende/ samt ellers skal besidde megen Due
lighed og Redelighed, udi allemaadigste Erin
dring til Befordring ved forefaldende Leylighed;
Derefter I Eder allerunderdanigst have at rette;
Befalendes etc.
Christiansborg Slot den 2den Februarii 1778.
Samme dag udgik befaling til etatsraad Borch
om at træde sammen med Harboe og Guldberg
og drøfte trykningen af den nye salmebog. Skri
velsen indeholder ikke noget, som ikke allerede er
omtalt. Den slutter med at understrege, at et op-
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lag af salmebogen skal være færdigt til hoffet,
inden dette til sommer forlader hovedstaden.
Det er en selvfølge, at trykningen straks er ble
vet sat i gang, men en samlet plan for hele ud
givelsen var først den 13. maj færdig til at formes
som et nyt kongebrev:
»Biskop Hr. Ludvig Harboe og Stats-Secretair
Owe Hoeg Guldberg, anlangendes Approbation
paa den foreslagne nye Kirke Psalmebogs Indfø
relse i de Kongelige Danske Stater.
Da Vi under 2den Februarii a:c: ved at appro
bere det af Eder forfattede Udkast til en nye al
mindelig Kirke Psalmebog tillige have resolveret:
at samme Bog skal trykkes paa Waysenhuuset her
i Vores Kongelige Residentz-Stad Kiøbenhavn
dets Bekostning og Fordeel, og derhos befalet
Eder tillige med Os elskelig Hans Borch etc.:
a) strax og for det første at foranstalte et Op
lag deraf til Vores Hoffes Brug imod den Tid
Samme nu til Sommer forlader Hoved Staden,
b) at overlægge, hvor mange Exemplarer Waysenhuus Bogtrykkeriet, naar de fleste mulige Pres
ser bleve satte i Arbeyde, aarlig deraf kand levere,
for derefter at foreslaae, naar og i hvilken Orden
Bogen til almindelig Brug kan indføres; Og
c) opgive, hvor mange Exemplarer Waysen
huuset for dette Privilegium burde skiænke til de
fattige i Stifterne for at lindre den Byrde, som el
lers føles ved saadan Bogs almindelige Anskaffel
se; Og I nu tilligemed bemeldte Etatz-Kaad
Borch ved Forestilling, som Os er bleven refere
ret, allerunderdanigst have berettet: at det for
nødne Antal af Psalmebøger til Hoffets Brug er
under Pressen og med mueligste Fliid fortsættes
for at være færdige ved St. Hans Dag førstkom
mende; Samt at I have paa det nøyeste overveyet
det øvrige som Eder i denne Henseende er bleven
befalet og derhos til Vores allemaadigste Gotbefindende allerunderdanigst have indstillet
1) Om til Waysenhuuset, i Følge Vores allerede
givne Resolution, maatte udfærdige Vores allernaadigste Privilegium paa allene at maae lade
trykke denne nye Kirke Psalmebog, og at ingen
i Vore Riger og Lande nu eller herefter maae den
eftertrykke, i hvad Format være vil, ey heller
udenlands fra eftertrykt indføre, alt under 100
Rigsdalers Straf for hvert Exemplar, halv Deelen
til Angiveren og halv Deelen til Waysenhuuset
samt alle Exemplarers Confiscation, hvorimod
Waysenhuuset for dette Privilegium maatte paa
lægges frit og uden nogen Betaling at afgive i vis
se Aar 10000 Exemplarer uindbundne til den Tid
og det Brug herefter nærmere omtales; Af hvilket
Privilegio en Extract maatte trykkes foran i hver
Bog til alles Efterretning.
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2) Da det for det første ikke er mueligt at op
lægge meere end 2 forskiellige Formater, den ene,
Saaledes som den nu i Slots Kirken brugelige, og
den anden, saaledes som Kingos Psalmebog al
mindelig er, eller hvilket er det samme, saaledes
som den i Waysenhuuset nu brugelige Format af
Pontoppidans Psalmebog er; saa have I formeent,
at det ved disse tvende Formater maatte have sit
Forblivende, indtil Bogen overalt er bleven ind
ført og der haves Forraad nok af begge Formater.
3) Men derefter maatte det staae Waysenhuu
set frit for at oplægge efter eget Tykke endnu
baade en Format med større Stiil for gamle og
svage Øyne, saa og een med endnu mindre Stiil
for unge Øyne, som kunde mageligere bæres i
Lommen.
4) Friisen for Exemplaret af de tvende i 2den
Post ommeldte Formater maatte det allernaadigst
tillades Eder tilligemed fornævnte Etatz-Raad
Borch at træde sammen om og bestemme, at den
derefter maatte trykkes paa Titul Bladet.
5) Som der vil behøves et Forraad af 60000
Exemplarer i alt, inden Bogen kan føres i Brug i
samtlige Kirker i bemeldte Kiøbenhavn, 80000
Exemplarer inden dermed kan begyndes i samt
lige Kiøbstæder i begge Vore Riger, og imod
140000 Exemplarer, inden den kan giøres almin
delig over alt i Landsbye Kirkerne i bemeldte
begge Vore Riger; Og der ikke kan giøres Reg
ning paa at faae meere end 18000 Exemplarer af
den største Format færdig i eet Aar eller 27000
Exemplarer af den mindste, ey at tale om den
fornødne Tid for Publicum at faae den indbun
den og afsendt til Provincerne; Saa kan den umuelig ventes at komme i Brug, førend til første Ad
vents Søndag
1781 i Kiøbenhavns Kirker
1786 i samtlige Vore Kiøbstæder i begge Riger
og
1791 overalt paa Landet i begge Riger.
Dog for endog at forekomme all Uorden, i Fald
nogen uformodentlig Hinder eller Ophold herved
skulde møde, have I allerunderdanigst indstillet:
at ingen almindelig Anordning herom endnu
maatte udgaae, men udsættes indtil bedre hen,
da I nærmere efterhaanden skulle indberette, naar
Tiden for hvert Stæd med Vished kan bestem
mes og Befalingen i sær derom udgaae.
6) Ved at overveye, hvor mange Bøger Way
senhuuset burde gratis levere, have I havt for
Øye, at det var bedre, at samme med noget klæk
keligt i Begyndelsen afgives, end deele dem aarlig
til noget vist, følgelig at i det første Aar, fra den
Tid at regne, da Bogen befales at indføres i Kir
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kerne paa Landet i begge Riger, burde 1/4 Deel
eller 2500 Exemplarer leveres, i det andet næst
følgende Aar ligeledes 1/4 Deel eller 2500 Exem
plarer, i de otte paafølgende Aar 625 Exemplarer
aarlig, som giør 5000 Exemplarer, og saa intet
videre.
Saaledes afgives i disse 10 Aar de foreskrevne
10000 Exemplarer; Efter hvilken Tid Bogen bli
ver meere almindelig og lettere fangelig; Alle
disse Exemplarer maatte lignes imellem samtlige
Stifter baade i Danmark og Norge, efter samme
Proportion som Pontoppidans Catechismi Forkla
ring, og ligesom disse sidste, uddeeles imellem fat
tige Skoele Børn paa Landet;
Saaledes tilkommer i det første Aar
Exemplarer
Siellands Stift ... .
Fyens Stift..............
Aarhuus..................
Riber ......................
Viborg ....................
Aalborg ..................
Aggershuus ............
Christianssand ... .
Bergen ....................
Trundhiem ............

..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........

425
284
318
274
197
i93
273
140
i97
i99

Ligeledes i det andet Aar.......................... 2500
I det 3die Aar
Siellands Stift ..................... 109
Fyens Stift.............................
72
Aarhuus.................................
81
Riber .....................................
66
Viborg ...................................
50
Aalborg .................................
49
Aggershuus ...........................
65
Christianssand .....................
32
Bergen ...................................
50
Trundhiem ...........................
51 ....
625
Ligeledes i det 4de Aar og siden fremdeles
aarlig, indtil det tiende Aars Ende 625
Exemplarer, som i 7 Aar giver................ 4375
10000
Flvad ethvert Stift efter denne Beregning til
kommer, maatte vedkommende Biskopper selv
paa Waysenhuuset lade kræve og imodtage ved
Forfalds Tiden i raae Materie og tillige selv be
sørge og bekoste Bøgerne indpakkede og afsendte.
7) Som I forhen have meldet, at samtlige
Stifter have Ret til at kræve hvert Aar et vist
Antal af Pontoppidans Catechismi Forklaring,
men nogle Biskopper i lang Tid ingen have kræ18

vet, ventelig fordi de ingen Mangel derpaa have
havt; Saa have I tænkt: at det vilde være en
særlig Hielp, naar Waysenhuuset paalægges for
den Summa, som de saaledes resterende For
klaringer kunde løbe til, i Proportion af Friisen
og dens Difference at levere til de Biskopper, som
det maatte forlange og dertil have ret, Psalmebø
ger i raae Materie, saa og at Biskopperne maatte
for Eftertiden have Friehed til, om de saa for
lange at vælge Psalmebøger proportionaliter i
Slæden for Catechismi Forklaring, dog saaledes,
at hver Biskop for sit Stift.
a) reent ud erklærer for Vores Missions Collegium som Directeurer for Waysenhuuset hvor
vidt han heller vil have Psalmebøger end Cate
chismi Forklaringer
b) At saadant betimelig og i det mindste 2
Aar forud indberettes dertil, for at have dette
Foraad i Beredskab, og
c) at saadant Valg eller Omtuskning ikke haver
Stæd længere end endten denne Catechismus ved
bliver at være en authoriseret Bog eller og en an
den i Slæden med lige Privilegier og Vilkaar bli
ver Waysenhuuset overladt.
Saa give Vi Eder nu herpaa tilkiende: at Vi
foranførte Eders Forslag og Forestilling i alt
allernaadigst have approberet; Til hvilken Ende
Vi under Dags dato have ladet udfærdige Privi
legium Til Waysenhuuset paa Bogens Trykning
paa den af Eder foreslagne Maade, saa og op
givet Vores Missions Collegium, som Directeurer
for samme Stiftelse, behørig Communication af
denne Vores Befaling til fornøden Efterretning og
videre Foranstaltning, for saa vidt samme ved
kommer; I øvrigt have I naar det lakker mod den
Tid, at Psalmebogen kan ventes at blive færdig
til at indføres og bruges i de øvrige Stæder i
Vore Riger og Lande, saadant til Os at indberet
te, da Vi derefter nærmere ville lade det for
nødne herom foranstalte; Derefter I Eder aller
underdanigst have at rette; Befalendes etc.
Christiansborg Slot den 13de Maii 1778.«
Den 28. april 1779 beder Vajsenhuset Salme
bogskommissionen om anerkendelse af, at prisen
for den nye salmebog sættes til 20 skilling, da pri
sen geme skulde trykkes paa titelbladet.
Den 24. jan. 1781 meddeler Vajsenhuset, al
man nu har færdigtrykt 20000 eksemplarer i ok
tavformat og 30000 i duodecimo, og man har ind
bundet 3000, og man har tænkt sig efter paaske
at bekendtgøre i aviserne, at man kan købe bogen
fra udgangen af maj.
Guldberg sendte dagen efter meddelelsen vi
dere til Harboe med følgende bemærkninger paa
omslaget (man brugte jo ikke konvolutter, men
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bøjede et brev sammen, saa der blev en blank
side til adressen):
»Jeg seer da af Indlagte, at alt med Psalmebogen for Advents Søndag er i Orden; og det glæ
der mig meget. Nu ville vel Deres Høiærværdighed gunstigt besørge, at alt det øvrige og til sin
Tid kunde skeel Thi efter mine Tanker burde vel
den Kongelige Befaling om Psalmebogens Indfø
relse gaa for end Waisenhuusets Publication i Avi
serne.
Deus velit Te, optime Episcope, nobis diu servare salvum et sospitum! Me velim amer.
Chr. d. 25. Jan. 1781.
OHGuldberg.«
Guldberg har ganske ret. Naturligvis bør det
være Majestæten, som tager initiativet til enhver
god offentlig foranstaltning. Derfor befaler kon
gen den 21. febr. 1781 biskop Harboe at indføre
salmebogen i København fra 1. Sønd. i Advent.
»Saa er hermed Vores allernaadigste Villie og
Befaling, at samtlige Præster ved de danske Me
nigheder i bemeldte Kiøbenhavn strax efter Paaske Tider førstkommende af Prædikestolen for
kynde Vores allernaadigste Villie: at bemeldte
første Advents Søndag skal giøres Begyndelse med
at bedene sig ved den offentlige Gudstieneste af
den anbefalede og allerede i Slots Kirken til Brug
indførte Psalmebog, som indeholder saavel en
stor Deel gamle som andre Psalmer, der alle sig
ter til almindelig Nytte og Opbyggelse, hvorved
Præsterne haver at opmuntre hver sin Menighed
saavel at erkiende Vores Naade ved denne For
anstaltning at sørge for deres sande Vel og For
fremmelse i Guds Kundskab, som og mod den
benævnte Tid at forskaffe sig denne Psalmebog,
som fra May Maaneds Udgang er at faae til
Kiøbs paa Waysenhuusets Boglade; Iligemaade
have Præsterne her i Staden ved givne Leyligheder og især mod den Tid den skal være alminde
lig, at igientage de i dette Øyemærke tienlige
Formaninger og Opmuntringer.«
Knap to aar senere meddeler Vajsenhuset, at
man nu har et stort lager af salmebøger i begge
formater liggende, og selv om man i sin tid be
stemte, at salmebogen først skulde indføres i køb
stæderne i 1786, foreslaar man nu d. 28. dec.
1782, at den allerede bliver indført til advent
1783Guldberg sendte sagen videre til Harboe efter
nytaar med følgende dybtfølte brev, der giver os
et indtryk af forholdene i bispegaarden:
»Høiædle, Høiærværdige
Allerhøistærede Hr. Biskop.
Idet jeg sender Deres Høiærværdighed vedlagte
Brev, hvis Indhold har glædet mig, og hvor jeg
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ingenlunde tviler, at jo Deres Høiærværdighed
bliver eenig med Direktionen for Vaisenhuset,
kand jeg ei andet end gribe denne Lejlighed for
at tilkiendegive mine inderlige Ønsker og Bønner
til Gud for min Allerhøistærede Ven, at Gud vil
forunde os Dem endnu i nogle Aar, og Dem
Sundhed og Lyksalighed. Ogsaa har jeg modtaget
den rare Gasse med den dyrebare Skat af ArchivSager; men da Deres Høiærværdighed ikke har
behaget at sige mig, om De bestemte Dem for
Archivet eller for Bibliotheket, jeg troer for det
første Sted; men ønsker dog en liden Anvisning
af min Ven selv. Den gode Gud være lovet, at
vor kiære Biskop Balle er bedre: Han, der har
hørt vore Bønner for den dyrebare Mand, bøn
høre dem fremdeeles, og alt hvad jeg tilbeder
hans elskværdige Svigerfader; Thi altid er og bør
jeg være med den allerstørste Ærbødighed og
hierteligste Hengivenhed
Deres høiædle Højærværdigheds
ydmygste Ven og Tiener
O. Hoegh Guldberg.
Chr. d. 6. Jan. 1783.
Man forstaar, at Harboe er ved at beskikke sit
bo; han føler, at afskeden nærmer sig. Han døde
15. juni. Han har sendt en kasse med arkivsager,
formentlig om deres fælles sag, salmebogen, men
har været i tvivl, om den burde ende paa biblio
teket eller i bispearkivet (hvor den nu ligger un
der mærket »Litteraria«).
Biskop Balle (se VI,s.44 ff.), som først havde
været gift med Frederikke Grundtvig, havde efter
hendes død ægtet Harboes datter Johanne Frede
rikke d. 10. maj 1782 og var derefter fra 21. aug.
adjungere! som Harboes medhjælper og efterføl
ger. Han har aabenbart været syg, men er nu i
bedring. Harboe var gift med datteren af sin for
gænger Peder Hersleb. Nu blev det altsaa en tra
dition, at bispeembedet paa Sjælland gik i arv
paa spindesiden.
Trods tidens høflighedsformer røber brevet det
nære venskab mellem Guldberg og Harboe.
Harboe kom altsaa ikke til at opleve indførel
sen af salmebogen i købstæderne, men han mod
tog dog den kongelige befaling til, at indførelsen
skulde ske. I denne befaling, som var stilet til alle
biskopper i Danmark og Norge, hedder det efter
en indledning:
»Thi give vi dig hermed tilkiende at vi allernaadigst have funden for got, at bemeldte nye
Psalmebog næstkommende første Søndag i Advent
skal indføres overalt i Kiøbstæderne udi det dig
anbetroede Stift og haver du til den Ende at lade
bekiendtgøre, at Bogen fra førstkommende Maii
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Maaneds Begyndelse kan bekommes til Kiøbs paa
bemeldte Waysenhuus Boglade; Derefter Du Dig
allerunderdanigst haver at rette og vedkommende
sligt til Efterretning at tilkiendegive.«
Christiansborg den 19. Febr. 1783.
Den planlagte videre indførelse i landdistrikter
kom aldrig i stand i Danmark. Der skete først
det, at Guldberg pludselig og uventet blev afsat
14. april 1784. Kronprinsen var blevet konfirme
ret og myndig og deltog for første gang i statsraadet, oplæste en skrivelse, som afsatte statsraadet og indsatte et nyt, rakte den til kongen, som
var vant til straks at underskrive hvad som helst,
og saa var det sket. At kronprinsen var bitter mod
sin farmor og sørgede over sin mors skæbne, vid
ste ingen, og endnu mindre anede man, at en saadan overrumpling var planlagt af Guldbergs mod
standere, bl. a. A. P. Bemstorf. Guldberg fik en
retrætepost som stiftamtmand i Aarhus, over
vandt sin bitterhed med den sædvanlige ærbødig
hed for kongemagten, kastede sig ud i lokale ar
bejder, f. eks. havnevæsenets udvikling i Randers
og Horsens, og skrev et par teologiske arbejder
»Tidsbestemmelser for det nye Testamentes Bø
ger« 1785 og »Det nye Testamente med Anmærk
ninger« 1794, solide arbejder, som vilde dæmme
op for fritænkeriet, men ikke blev ænset af den nu
herskende rationalisme. Han tog sin afsked 1802.
Han havde købt herregaarden Hald ved Viborg
1798, og trak sig nu tilbage dertil, hvor han døde
7. febr. 1808.
Med salmebogen gik det saadan, at Vajsenhu
set 18. jan. 1786 søgte om, at den maatte indføres
paa landet i Danmark og Norge til advent sam
me aar, men det blev afslaaet af økonomiske
grunde; der havde været misvækst i tre aar. Der
var ogsaa opstaaet en vis uvilje mod bogen, og
selv Balle var ikke helt tilfreds med den.
Vajsenhuset søgte igen 8. juni 1787 med den
begrundelse, at lageret nu var oppe paa 90.157
eksemplarer, saa man næppe havde plads til dem
og havde 26.800 Rdl. staaende i dem. Kancelliet
spurgte igen om Balles mening, og han spurgte
alle Sjællands præster, som var uenige, og der
efter blev biskopperne spurgt, som heller ikke
var enige, men næsten alle, baade præster og
biskopper, var enige om, at almuen var saa fattig,
at man ikke havde raad til at købe en ny salme
bog. Kun halvdelen af almuen havde haft raad
til at købe Kingos. Sagen blev igen udsat.
Enkelte steder blev bogen dog indført, saaledes
i Trankebar 1785, paa St. Thomas 1788, ved Fre
deriksberg kirke 1790, i Tved sogn 1791, men i
det hele blev sagen henlagt, fordi Balle havde
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faaet en ny tanke gennem den rationalistiske mod
stand, nemlig at danne et tillæg af nye salmer og
bearbejdelser af ældre. Dette tillæg skulde føjes
til Gb, saa oplaget efterhaanden kunde sælges og
en ny salmetype gennem tillægget kunde gennem
prøves og indarbejdes i menighederne. Dette bi
faldt kancelliet 20. nov. 1790. Dermed begyndte
det arbejde, som skulde blive til Evangelisk-kristelig Psalmebog. Vajsenhusets store oplag af Gb
gik til grunde ved en stor ildebrand i juni 1795.
Dermed opgav man endeligt at indføre den i dan
ske landdistrikter, og Balle fik travlt med at gøre
evangelisk-kristelig salmebog færdig som selvstæn
dig salmebog.
Titelbladet: se side 277.
Første udgave til hoffet udkom som nævnt 1778.
Paa bagsiden af titelbladet er trykt Extract af
Vajsenhusets privilegium. Paa næste blad: Til
Kongen. Paa tredje blad begynder fortalen til
kongen:
Stormægtigste
Allernaadigste Arve-Herre og Konge!
Den Psalme-Bog, som vi nu i dybeste Underdanig
hed overleverer, er en nye Virkning af Deres
Majestæts Faderlige og Gudelige Omhue for den
Danske Kirke. Selv har Deres Majestæt befalet
os at giøre denne Samling, og Selv har De fore
skrevet os de Regler, vi skulle følge, saavel i at
antage nye, som i at vælge og rette de gamle.
Stedse have vi haft for Øyne Deres Majestæts viiseste Befaling, og det er os en Lyksalighed, om
vi nogenledes have udført den os forelagde Plan.
Allernaadigste Konge!
Den Danske Kirke finder her de beste af sine
gamle og bekiendte Psalmer, og det med saa liden
Forandring, som nogensinde har været mueligt.
Af den Samling, som nu længe i Slots-Meenighedeme har været brugt, forekommer, med nogen
Rettelse, sunde og opbyggelige. De nye, som Guds
Forsyn har givet os i Hænderne, og som alle ere
i bekiendte Melodier, haabe vi ogsaa at skulle op
vække Sielene til at frygte Gud, og troe paa vor
allerhelligste Forløser. Den Eenfoldige skal efter
sin Kundskabs Maade her ikke savne, hvad der
kan styrke hans Hierte i Guds og Jesu Christi
Kierlighed; Og den Oplyste troe vi og at skulle
finde den Aands Opløftelse, han attraaer. Deres
Majestæt har Selv saa villet dømme om denne
Samling, og derfor allerede givet den Lovgiverens
Biefald. Men da ald denne Kongelige Hensigt har
været Kongernes Konge helliget; saa ville og Han,
den allene Gode og Mægtige, i Jesu Christo vel
signe en saa priselig Foranstaltning til megen
Frugt for Meenighederne og til sand Ære for
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Sig Selv! Og saa ville han komme Kongen, Sin
Tiener, ihu til det Gode, hvad endog heri er viist
imod det Danske og Norske Folk!
Saa ønsker uafladeligen
Stormægtigste
Allernaadigste Arve-Herre
og Konge!
Deres Majestæts
allerunderdanigste Arve-Undersaatter,
Tienere og Forbedere
L. Harboe. O. Hoegh Guldberg.
Kiøbenhavn
d. 20de Junii 1778.
Bogen indeholder 438 salmer, som er numme
rerede. Den begynder som K med almindelige
salmer til søndagenes højmesse, til aftensang, til
bededagene og til morgenprædikerne. Derefter
følger salmer til hver søn- og helligdag, salmer til
særlige lejligheder, morgensange, bordbønner, af
tensange og tilsidst et stort afsnit om Passionen,
hvor man bemærker en sammenhængende række
ligesom Kingos, men i stedet for denne, og salmer
om de 7 korsord.
Efter et alfabetisk register følger et »Register
over de Materier, hvortil Psalmeme kan henfø
res«. Det svarer til salmernes ordning i P, den
tidligere hofsalmebog, men nu med andet indhold.
Pontoppidans salmebog blev kaldt Slots-salme
bogen, fordi kongen indførte den paa de konge
lige slotte. Guldbergs kunde fortjene det samme
navn, fordi hoffet igen var særlig interesseret i
dens fremkomst, og fordi hoffet fik den første ud
gave fem aar før andre, men den blev kaldt købstæd-salmebogen, fordi købstæderne fik den, mens
landdistrikterne endnu havde Kingos salmebog,
indtil den evangelisk-kristelige blev indført i hele
landet.
Guldbergs salmebog (Gb) fik altsaa i Danmark
en kort levetid. Den blev til i en kortvarig epoke
med en særlig indstilling og stil. De to redaktører
har regnet sig for ortodokse. Grundtvig siger om
Guldberg, at han vilde gøre Danmark kristeligt,
dansk og videnskabeligt. Det var de vel begge
enige om. Men paa den ene side tog de afstand
fra noget i pietismen, som de mente var usundt
og uanstændigt, og paa den anden side saa de paa
den ortodokse Kingos salmebog med en vis ned
ladenhed. Dens indhold af gamle salmer var us
sel poesi, og Kingo selv var, især i sine passions
salmer for grov og uædel. Mens redaktørerne af
Kingos salmebog fik besked om at tage et særligt
hensyn til »den gemene mand«, skelner redaktø
rerne her mellem den »enfoldige« og den »oply

ste«, og det nye i bogen er en gave til den sidst
nævnte. Men oplysningen gik snart saa vidt, at
Gb blev forældet.
Der er i bogens forord et udtryk, som er særlig
karakteristisk. Den oplyste søger »Aands Opløf
telse«. Ortodoksien opfordrede til bod, pietismen
til omvendelse, tiden nu søgte aands opløftelse
gennem hellig poesi. Det stammede fra Klopstock
(se V.s.305 f. og VI,s.4o6 ff.), som blev indbudt
til Danmark af J. H. E. Bernstorff, fik digtergage
af kongen og digterbolig paa Fredensborg, hvor
han kunde fortsætte sin »Messias«, men dog ogsaa
skrev oder om »Friedensburg« og »Friederich der
Fiinfte«. Det var noget for hoffet at opleve i ste
det for den stive pietisme, og de førende kredse
i folket betragtede det som aandsopløftelse. Klop
stock var med til at tage initiativet til »Selskabet
til de skiønne og nyttige Videnskabers Forfrem
melse« 1759, som aarligt udsatte priser for den
bedste poetiske og prosaiske udarbejdelse af en
given materie i det danske sprog. En saadan pris
vandt den ukendte Birgitte Cathrine Hertz 1773,
og dermed var hoveddigteren i Guldbergs salme
bog fundet.
Samtidig med Klopstock virkede i Tyskland en
anden indflydelsesrig digter C. F. Gellert (se V,
3.299-304 °S VI,s.203). Han holdt sig lidt nær
mere ved jorden. Hans moralske forelæsninger i
Leipzig greb den tyske ungdom. Goethe, som
hørte ham, siger, at han er »fundamentet for ty
skernes sædelige kultur. At tro paa Gellert, dy
derne og religionen er i den offentlige mening
omtrent det samme.« Den hjertelige, blide og tro
skyldige Gellert gjorde mere end Klopstock ind
tryk paa borgerskabet i Danmark. Disse to dig
tere var enige om at bekæmpe fritænkeriet. De
danner et overgangsled mellem pietismen og ra
tionalismen.
Paavirkningen fra Tyskland blev i denne perio
de saa stærk i Danmark, fordi der i København
var en stor tysk koloni af adelige og borgerlige,
der samledes om St. Petri kirke, hvor Balthasar
Miinter var præst (se V,s.3o6 ff.). Han blev be
rømt, bl. a. fordi han omvendte Struensee før
henrettelsen. Hans veltalenhed blev beundret.
Bastholm tog ham til forbillede. Klopstock, Gel
lert og Balthasar Munter, som ogsaa var salme
digter, paavirkede Birgitte Hertz, og hun kom til
at præge Guldbergs salmebog, ikke just ved over
sættelserne af disse tre, men ved den aandsopløf
telse de gav hende. Guldberg var ellers ikke no
gen ynder af den tyske koloni.
Men eftersom rationalismen skred frem, og fri
tænkeriet blev stærkere, fandt Balle det nødven
digt at optage forsvaret for den kristne tro paa
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det mere jævne plan ved en salmebog, der fast
holdt de vigtigste dogmer og skulde gøre dem an
tagelige for de oplyste, og det i ord saa jævne, at
enhver kunde fatte dem. En kammerat, som i min
ungdom vilde fortælle mig, hvad biskoppen, en
af Balles efterfølgere, havde sagt ved en kirke
indvielse, sagde i sit fodboldsprog: »Det var en
af hans sædvanlige jordstrygere!« Guldbergs sal
mebog spillede med høje bolde og blev vel mod
taget, for det var samtidens stil, men den kunde
ikke mere udbredes efter 1790, fordi den gamle
kristendom var kommet i modvind. Den blev i
Danmark kun en overgangs-salmebog.
Ikke saadan i Norge, som laa lidt længere
udenfor bølgeslaget fra Tyskland. Byerne tog
imod Gb, da den blev befalet, mens landdistrik
terne stadig maatte beholde Kingo. Da ev-kr. sal
mebog derefter skulde indføres, rejste der sig en
betydelig modstand. Mange steder beholdt man
Gb til tiden o. 1870. Da Landstads salmebog
kom, viste det sig, at han havde bevaret op mod
en snes af fru Boyes salmer. Da Hauge begyndte
at lave salmebog, overvejede han først, om han
ikke burde lægge Gb til grund. Saa stærkt stod
Gb i Norge næsten hundrede aar efter sin frem
komst. Det har haft den følge, at Birgitte Boye
i Norge er blevet en særlig agtet salmedigter. Hun
havde til de store højtider og til bryllup skrevet
særlige vers, som er blevet indvævet i alles barn
domserindringer, hvorfor hendes navn staar i en
særlig glans. Disse vers, som ogsaa er oversat til
Nynorsk af Blix, indleder gudstjenesten ved høj
tiderne og synges staaende.
Gb har altsaa ved at blive brugt i hundrede aar
sat sig store spor i Norge, mens vi i Danmark kun
har bevaret »Alvidende! dit øje mig ransager«,
endda i bearbejdelsen fra E. Det havde været mu
ligt at finde noget bedre til at repræsentere hende
hos os.
Norske udgaver af Guldbergs salmebog udkom
i Stavanger 1848, i Skien 1863, i Christiania 1844,
1845 og endnu 1876.
Nye salmer i Guldbergs salmebog.
Birgitte Boye har æren for 149 salmer i Gb.
Dette siges uden den nedladenhed, undertiden
spydighed, som man bruger overfor »madam
Boye«. Det er da rigtigt, at hun i sin tid var ma
dam, men i nutidssprog hedder det frue, hvis
man ikke vil have hende til bedste. Man trækker
en række bestemte vers frem, »Naturen sov ved
tændte Nattefakler« og »Uhyre Jord! opfyldte
Bolig«, naar man vil pege paa hendes højstemte
svulst, men man bør lægge mærke til, at man i
reglen vælger eksemplerne fra de præmierede sal
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mer, som egentlig ikke er skrevet med salmebogen
for øje, selv om de 19 af dem blev optaget. De
er nævnt først i listen over hendes salmer, som er
anført Vl.s.yg ff., til hvilken der henvises. De
første to af de prisbelønnede salmer er skrevet
over Ps.104, de sidste 10 over Luk.g. Af de øvrige
salmer i Gb er endnu 29 skrevet over Davidssalmeme, og 27 andre skrevet over bibeltekster. Hun
har digtet med bibelen opslaaet. Hun har oversat
15 salmer af Gellert, 7 af Balthasar Munter. Hun
har digtet en række passionssalmer, bl. a. over de
7 korsord, til gengæld for udeladelsen af Kingos
passionssalmer, som Guldberg kaldte historiske
eller u-værdige eller begge dele.
Efter Birgitte Boye maa Jakob Johan Lund be
mærkes, se VII,s.3o f., hvor de 9 salmer, som han
fik optaget, nævnes. Af Benjamin Georg Sporon
er optaget 2, se VII,s.254 f., og endelig er der 3,
som nok er af Johan Vibe, der paa den tid var
Guldbergs sekretær, se VII, s. 347 f.
Med hensyn til Gb er det af særlig interesse at
se lidt paa, hvad der er udeladt. Det er gaaet
haardt ud over de gamle salmer i K, som i poe
sien var alt for »usle«. Brandt har optalt 118 af
dem, men det er nok snarere knap 100, fordi pas
sionssalmer tælles med. Vi husker, at »kongen«
har ladet Guldberg og Harboe forstaa, at de ikke
skulde skåane Kingo. De har derfor udeladt alle
hans passionssalmer og desuden »Mig lyster nu at
træde« og »Nu kom her bud fra englekor«, som
formodentlig er »historiske«. Mærkeligt nok ogsaa
»O Jesu, paa din alterfod«. Desuden morgensal
merne »Nu rinder solen op«, »Rind nu op i Jesu
navn« og »Vaag op og slaa paa dine strenge« og
aftensalmen »Til hvile solen gaar«. De fleste af
dem findes ikke i K, men i »259«. Bortset derfra
er Kingo sluppet ret billigt fra udrensningen. Om
salmerne i »259« siger Brandt, at der er udeladt
159. Det er nok lidt for meget, men der er i hvert
fald renset godt ud blandt de pietistiske salmer.
Der er forsvundet mange ogsaa af Ægidius. Det
værste er nok, at der er udeladt 38 af Brorsons,
deriblandt »Den yndigste rose«, »Alle vegne, hvor
jeg vanker«, »Den vej, du gik i kors og trang«,
»Jesus, Jesus, Jesus sigter«, »Kom, regn af det
høje«, »Nu velan, et frejdigt mod«.
Det mærkeligste er dog, at de fleste af Luthers
salmer er udeladt. Formodentlig har Guldberg og
Harboe ikke haft noget udestaaende med Luther.
Det skyldes nok de gamle oversættelser, som er
faldet for dommen: »usel poesie«. Af de 37 Luthersalmer, som er registreret i VII,s.40 ff. er kun
10 optaget i Gb og kun 7 i E, og Luther kommer
først til sin ret igen ved nye oversættelser og
bearbejdelser i det 19. aarhundrede.

II
Rationalismen og dens virkninger

EVANGELISK-KRISTELIG PSALMEBOG
Lidt om udviklingen i tiden.
Da den konservative Guldberg maatte slippe
statens ror, viste det sig, at der mange steder var
opsamlet brændbart stof, som kunde blive til et
stort baal, hvis den rette mand kom til og satte
en lunte til. Den rette mand var Christian Bast
holm, kongelig konfessionarius, som forlængst var
blevet berømt for »Den geistlige Talekunst« 1777,
som var oversat til tysk og indført ved de højere
læreanstalter i Østrig, et værk, der vidner mere
om hans æstetiske sans end dybere grebethed af
kristendommen. Han udgav nu i 1785 »Forsøg til
en forbedret Plan i den udvortes Gudstjeneste«,
der var fuld af ideer og overraskende forslag,
hvis tilstræbte originalitet satte mange hjerter i
brand og fik utallige gaasepenne til at sprutte. Paa
salmesangens omraade var hans synspunkt, at den
rette sang udsprang af glæde, glæden over Guds
velgerninger og Guds storhed og naade. Salme
sangen skulde ikke være en prædiken om moralen,
en udvikling af dogmatikken eller en genfortæl
ling af historien. Det skulde heller ikke være en
bøn. »Mon et barn nogensinde er kommet syngen
de til sin fader for at anmode ham om noget?«
Salmerne skal være saadan, at de umiddelbart kan
forstaas af alle, uanset deres aandelige eller time
lige udvikling. Derfor burde alle de gamle salmer
omarbejdes til et moderne og letfatteligt sprog.
En samling af ca. 100 lovsange kunde være nok til
en kristelig gudstjeneste, saa kunde man spare de
tykke og dyre salmebøger.
Bogen vakte naturligvis modstand hos enkelte,
men dog mest tilslutning, og hos nogle ligefrem
begejstring. I det førende tidsskrift »Lærde Efter
retninger« holdt man revue over anmeldelserne,
de positive som de negative, og naaede efterhaan
den op til 65 særlige skrifter om denne sag.
Biskop Balle var ikke enig med Bastholm, men
man ventede hans tilslutning som biskop eller pro
fessor eller som begge dele. Han var jo ogsaa en af
»fremskridtets« mænd. Han havde i Gottingen
lært den kritisk-eksegetiske metode til læsningen
af Skriften. Det havde han ganske vist, men han
var egentlig mest indstillet paa at bruge den nye
kritik til uddybelse og forstaaelse af evangeliet.

Han havde ogsaa et meget mere differentieret
syn paa salmesangens indhold og betydning, og
han var slet ikke enig med Bastholm med hensyn
til mange af de reformer, han havde foreslaaet.
Skønt han var paa visitatsrejse, var han nødt til
at svare. Han udgav tre ordinationstaler med et
forord under titlen »Vej til Hæderlighed for geist
lige«, hvori han manede til besindighed med hen
syn til at ændre de sædvanlige kirkeskikke, som
ofte var vigtigere for menigheden end det mere
tilfældige indhold af en prædiken. Paa visse omraader var han villig til at arbejde paa reformer,
f. eks. nye prædiketekster. Han vilde arbejde for
en ny lærebog i stedet for Pontoppidans forklaring
og være med til en bedre formulering af gamle
kirkebønner, men videre vilde han ikke gaa. Disse
reservationer var en skuffelse for mange af frem
skridtsfolkene, og nogle af dem var saa forbitrede,
at de betragtede Balles standpunkt som en fane
flugt fra den hellige sag. I Lærde Efterretninger
blev hans skrift anmeldt af prof. Abraham Kali
(dog anonymt), som advarede den unge biskop
mod for stor selvtillid, og næsten truende minder
han om et af de nu forkætrede navne fra ortodok
siens tid, idet han udbryder: Gid Danmark aldrig
maa faa H.P.Resens lige! I de kommende 15 aar
- altsaa ogsaa i de aar, han arbejdede paa Evan
gelisk-kristelig Psalmebog - var Balle paa »frem
skridtets« sorte bræt i København.
Med hensyn til forholdet mellem fornuft og
aabenbaring udviklede tiden sig saaledes, at man
først brugte fornuften til at forstaa og forklare
aabenbaringen. Senere blev det til, at man betrag
tede aabenbaringen som et nyttigt tillæg til den
naturlige religion om Guds eksistens, en støtte for
det moralske liv paa jorden og et løfte om evig
lyksalighed i Himlen. Efterhaanden som biblen
blev en upaalidelig bog, som man ikke kunde
fæste lid til paa grund af dens mirakler, overtro
og umoderne verdensbillede, kunde man undvære
aabenbaringens støtte for den naturlige religion,
som samlede sig om de tre punkter: Gud, dyd og
udødelighed. Om prof. Anders Gamborg hedder
det, at han i sin barndom af sin moder tidligt lær
te at frygte Gud og bibelen saa vel som Djævelen
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og hans engle, spøgelser og helvede, men Gam
borg slægtede mere sin fader paa og var i en modnere alder i stand til at ophøje sig over sin barn
doms tro og undervisning. Om hans fader hedder
det, at han var saa retsindig og sanddru, at han
endog i sin alderdom afstod fra sin barndoms tro
og lærdom, saa snart han fik fornuftige grunde
dertil. Den vej gik altsaa udviklingen. Især maatte
man da tvivle om Djævelens eksistens og om en
evig fortabelse, idet dette stred mod gudsforestil
lingen om et højeste væsen, som dels var skaber,
dels fungerede som en kærlig fader.
Ved siden af dette voksede det egentlige fri
tænkeri. Dette kunde meget vel være en respek
tabel overbevisning hos ærlige tvivlere eller ærlige
troende, som lod kirke og kristendom være i fred.
Men man gik til angreb baade mod evangeliet og
kirken og dens præster. Det blev til et sandt storm
løb. Otto Horrebow gik i spidsen med »Jesus og
Fornuften«, men mange andre fulgte med. Det
værste var ikke radikal kritik, men haan, spot og
undertiden sjofelhed. Naar man fordyber sig lidt
i den tids fritænkeriske frembringelser, maa man
forbavses over den frækhed, perfidi og uanstæn
dighed, hvormed man oversavlede anstændige
mennesker af anden tro.
Balle var tung i sindet, men opgav ikke. Han
holdt bibellæsninger, først i Vajsenhuset, og efter
dettes brand i Garnisons kirke, indtil man bagtalte
disse foredrag i kirken som et sted, hvorhen byens
skøger kunde gaa og finde deres kunder. Han blev
fortvivlet og holdt op, men begyndte igen efter
en pause og sørgede for, at der blev holdt kontrol
i kirken. Han udgav samtidig et andet værk med
det karakteristiske navn »Pligtankeret«, hvori han
forsvarede stat og kirke og kristendom og sin per
sonlige embedsførelse. Navnet var karakteristisk,
fordi Balle ikke førte et skib, der gik frem for ful
de sejl, men et skib, der havde kastet anker for
at ride stormen af med stævnen mod vinden. Han
var heller ikke selv af natur nogen bannerfører,
men en mand, som holdt igen og holdt fast. Han
oplevede da ogsaa, at stormen løjede af. En ny
presselov 1799 forbød at spotte kirken og kristen
dommen, og Horrebow, som dermed var henvist
til saglig diskussion, lod snart sit blad gaa ind.
Under saadanne vanskelige forhold maatte Bal
le i halvfemserne arbejde paa en ny salmebog.
Opgaven var vanskelig. Salmebogen maatte ikke
udfordre tidsaanden, men lempe sig saadan, at
den ikke bød paa nye angrebspunkter mod kirke
og kristendom, men tværtimod fremstille sagen
saaledes, at den moderate rationalisme kunde
være med. Den maatte altsaa blive en apologi
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overfor ivrige fjender og en apologi for en kristen
dom, som i forvejen var svag i troen.
Tanken om en ny salmebog modnes.
Medens Balle endnu var hjælpebiskop hos sin
svigerfader og samtidig var universitetets rektor,
holdt han ved en universitetsfest en tale, hvori
han roste kongen, fordi han havde skænket folket
en salmebog, der passede lige godt for enfoldige
og vise, men Balle sagde undertiden noget, som
han var ved at vokse fra uden endnu at være sik
ker paa det. Saadan gik det ogsaa, da Bastholm
fremkom med sit »Forsøg«. Balle gjorde i sit »Vej
til Hæderlighed for Geistlige« opmærksom paa,
at Danmark fulgte godt med paa salmesangens
omraade. Mens man i Tyskland stredes om gamle
og nye salmer, havde vi allerede faaet Kingos
salmebog, som blev formeret og forbedret af Pontoppidan, og nu har vi nylig faaet en ny igen.
Man klager over, at nogle salmer i den er baade
for høje og for lange, men paa de fleste søndage
er der jo lejlighed til at vælge mellem en højere
og en lavere, en kort og en lang. Han vilde ikke
beklage, om almuen paa landet endnu i længere
tid maatte beholde Kingos salmebog, saa en mo
der kunde lære sine børn de salmer, som hun selv
havde lært til sin konfirmation. Det var jo nok
den slags udtalelser, der irriterede fremskridtsfol
kene.
I den store debat om Bastholms forslag til nye
salmer, faldt der naturligvis mange udtalelser, som
Balle maatte lægge mærke til. Hans Christian
Bunkeflod skrev anonymt en henvendelse »Til
mine Medborgere«, hvori han sagde, at religionen
tid efter anden var blevet renset for falske dogmer
og uædle begreber, »men alle disse sager blev om
hyggeligt bevaret i salmebøgerne og ideligt sun
get i kirkerne, saa at man under sangen var hun
drede aar bagud med oplysningen« i forhold til
prædikenen. Han haabede derfor, at digterne
vilde skænke os nye salmer, som kunde indgaa
i en ny salmebog, og han synes at mene, at Dan
mark og Norge havde en hel skare »hellige san
gere«, som vilde kunne stille ikke blot md. Boye,
men ogsaa Kingo og Brorson i skyggen. Det gjorde
han dog ikke selv med de salmer, han siden skæn
kede Balle.
I begyndelsen af januar 1786 henvendte Vaj
senhuset sig til kancelliet med ønsket om at faa
Guldbergs salmebog indført paa landet allerede
til advent 1786 i stedet for 1791, som den oprin
delige plan var. Trykningen var gaaet hurtigere,
end man havde tænkt. I den anledning bad kan
celliet Balle om en udtalelse.
Fredrik Nielsen har i sit »Bidrag til den evan
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gelisk-kristelige Psalmebogs Historie« 1895 om
hyggeligt refereret og citeret Balles betænkning af
13.febr.1786, som er højst mærkelig. Han siger, at
han vil opmuntre og tilskynde menighederne i sit
stift til at antage salmebogen, hvis det er kongens
vilje, at den skal indføres i den nuværende form.
Men han har dog nogle betænkeligheder ved ind
førelsen, som han ikke vil dølge. Han mener
først, at det vil være vanskeligt at indføre salme
bogen i landdistrikterne, fordi man nu i tre aar
har haft misvækst. Dernæst minder han om, at
der er melodier til visse salmer, som vil være
ukendte selv for de dygtigste degne. Balle er jo
selv degnesøn og ved, hvor vanskeligt det tit har
været med Kingos salmebog.
Efter disse mindre væsentlige indvendinger gaar
han over til en kritik af Guldbergs og sin sviger
faders salmebog, som han ikke tidligere har ytret.
»Omendskønt den nye Psalmebog indeholder man
ge lærerige og rørende Psalmer, hvilke dog ikke
ere højere, end at enhver kan fatte Meningen, saa
findes dog Psalmer deriblandt, hvori Sproget er
saa billedrigt og tillige saa højt opløftet over al
mindelig Fatte-Evne, at Degnen ikke forstaar me
get deraf, mindre Menigheden.« Derved tænker
han paa en lang række af fru Boyes salmer, som
han regner op med deres begyndelse og nummer
(62, 76, 120, 123, 155, 175, 236, 248, 262, 281,
408). »Endeligen findes ikke sjælden meget smuk
ke Psalmer ansatte til Aftensang, til hvilke at syn
ge ingen Lejlighed gives paa Landet, hvor ingen
Aftensang haver Sted. Adskillige Psalmer er tillige
saa lange, at Andagten næppe kan vedligeholdes
ved at synge dem helt igennem.«
Derefter gaar han over til nogle betragtninger
om salmevalget. Naar den nye salmebog engang
skal indføres paa landet, foreslaar han, at man
frit kan vælge højmessesalmen og slutningssalmen,
som det sker i slotskirken og den tyske kirke og i
andre evangeliske lande. Han kan godt se, at det
kan medføre visse betænkeligheder. »Lejesvende«,
som gerne vil være hurtigt færdige, kunde vælge
en højmessesalme paa to vers og en slutningssal
me paa et vers. Derfor kunde det paabydes, at
højmessesalmen ikke maa være kortere end 4
vers og slutningssalmen ikke kortere end 2. Der
kunde ogsaa være en anden betænkelighed, nem
lig at »ondskabsfulde Præster« kunde faa lejlig
hed til »at kvæle baade degn og menighed« ved
at vælge de længst mulige salmer paa fremmede
melodier. Derfor burde det være forbudt at bru
ge ukendte melodier, og naar det er koldt om vin
teren, eller naar svage og frugtsommelige kvinder
gaar til alters, burde man kunne synge udvalgte
vers af de lange salmer. Det synes at være klart,
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at Balle foretrækker en ordning af salmerne »efter
materierne.«
Efter denne overraskende kritik af en salmebog,
som først for nylig er indført i købstæderne og
om nogle aar (men altsaa ikke lige nu) skal ind
føres over hele landet, gaar Balle over til noget,
som er endnu mærkeligere, nemlig at betro kan
celliet sine inderste tanker, som han slet ikke tør
udtale offentligt. Det er mærkeligt, at han i en
officiel embedsskrivelse gør regeringen til sin
»fortrolige«. Han betror Regeringen følgende hem
melige mening:
»Uden at fornærme de værdige Mænd, som ha
ve bragt den nye Psalmebog i Stand, eller engang
at ytre noget, som afviger fra min dyrebare Sviger
faders egen Mening, der ikke blev skjult for mig,
tør jeg nok aabenbare for et kongeligt Kollegium,
hvad Klogskab og Menneske-Kærlighed forbyder
at udsprede blandt et Publikum, som regeres af
blinde Sindsbevægelser og drejer sig hvert Øje
blik efter, som Vinden blæser, dette nemlig, at jeg
ønsker Formerelse, Forbedring, Forandring i den
nye Psalmebog. Af Nimbs, Brorsons, Kingos, Cra
mers, Zollikofers Psalmebøger kunde den visseligen formeres med mange lærerige og opvækken
de Psalmer. Vi have aandelige Digtere, Olrog, Ramus, hvis Sange fortjene Opmærksomhed, og en
Thaarup, en Frimann vilde være i Stand til at
levere herlige Andagts-Frugter af deres opvakte
Aand. Et antal af Psalmer, dobbelt saa stort som
det nærværende, skulde ikke blive til Overflod.
Naar jeg havde noget derved at sige, skulde nogle
af Psalmeme i den nye Psalmebog udelades, og
mange forkortes, mange forbedres. Udtrykket i
den 251. Psalme (dvs. nr. 251 i Gb.): Retfærdig
heden opbragt var, er anstødeligt. Og naar det
hedder i den 409de Psalme: Den evige og sande
Gud - har Dødsstraf standet ud, saa kan mere
end én ond Sjæl finde deri Anledning til at raabe
over Afskyeligheder; thi der udfordres et godt
Hjerte og sund teologisk Forstand til at tage Ud
trykket op i den bedste Mening. Jeg forbigaar de
mange Oder, som ere smukke at læse, men ikke
tjene til Andagts Opvækkelse. Mon det ikke var
raadeligst, at Trykningen standsedes, indtil man
havde samlet et Forraad af flere Psalmer, som kun
de udgøre et Anhang til Exemplarerne, hvilke al
lerede ere færdige, men skulde indrykkes med i de
følgende Exemplarer, som trykkes herefter? Mon
det ikke var bedst, at Søndags-Ordenen blev til
sidesat, og at derimod Psalmeme samledes efter
Materierne ligesom i Pontoppidans og i den Hol
stenske Psalmebog? Derved gøres de allerede forhaandenværende Exemplarer slet ikke unyttige.
Man bliver ved at synge af dem alene, indtil An
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hanget i en Tid af 5 til 6 Aar er solgt omkring til
Liebhabere. Da først maatte Præsterne have Til
ladelse stundom at vælge en Psalme af Anhanget,
som vist nok var imidlertid blevet paa de fleste
Steder bekendt, helst naar det fandtes indrykket
i alle Exemplarer, som herefter skulde trykkes.
Omsider kunde den formerede Psalmebog være
blevet saa almindelig, at den ved næste Seculi
Begyndelse turde antages i Kirkerne overalt. Jeg
ser ikke, paa hvilken anden Maade det Maal skal
være at opnaa, hvilket dog saa mange ikke uden
Grund tragte efter. Men om Psalmebogen trykkes
videre i sin nuværende Skikkelse, bliver al For
bedring over et halvt-hundrede Aar tilspærret.
»Dog, jeg haver alene skullet ytre mine Tan
ker, som ikke ere nye i mit Sind, for et Kolle
gium, der véd at bedømme dem med Forstand.
For Publikum blive de skjulte. I min Pastoral
skrivelse (»Vej til Flæderlighed for Geistlige«) ta
ler jeg ikke mod Overbevisning om Psalmebogen men derfor var jeg ikke forbundet til at sige alt
dér, hvad jeg tænkte, og efter mine Grundsætnin
ger burde jeg ikke sige det. løvrigt er det min
Pligt, allerunderdanigst at underkaste mig min
Konges Vilje, hvilken stedse haver været mig hel
lig og skal blive det fremdeles.«
Balles foreløbigt hemmelige mening er altsaa
den, at man ikke skal trykke flere af Guldbergs
salmebog og ikke før tiden indføre den i land
distrikterne, men blot sælge løs af det allerede
forhaandenværende oplag i hovedstaden og køb
stæderne. Imens skal man samle et tillæg af helt
nye og moderne salmer. Naar man har et saadant
tillæg af ret stort omfang, kan man lade det tryk
ke og sælge det, til hvem der ønsker det, hvorved
det vil blive kendt. Det skal ikke ordnes efter
kirkeaaret men efter materier. Efter 5-6 aars for
løb kan dette tillæg autoriseres, hvorefter det bli
ver trykt sammen med Guldbergs salmebog, og
den saaledes formerede salmebog kan omkring
1800 indføres over hele landet, Danmark og Nor
ge. Hvorvidt der i denne formerede udgave skal
ændres i den guldbergske del af salmebogen, siger
han ikke mere om, men han har jo allerede nævnt
ting, som burde udelades eller rettes.
Hvad sagde kancelliet til denne overraskelse
fra biskoppen? Den ene sagde, at den vel kunde
overvejes af flere. Men en anden, P. Aagaard,
som tillige var medlem af direktionen for Vajsen
huset, erklærede, at Balle, »om han vil, ligesom
Ramus, for egen Regning kan udgive, hvad Sal
mer han vil, da det staar til enhver at købe dem;
men det foreslagne er Nyheder og nye Udgifter.«
Man blev dog enig om at afslaa Vajsenshusets
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ønske om at indføre salmebogen i landdistrikterne
dette aar 1786, idet man støttede sig til den første
del af Balles erklæring, altsaa om misvæksten paa
landet og degnenes vanskeligheder med melodier
ne og forstaaelsen af visse salmer.
Men Vajsenhuset kom igen det næste aar med
et nyt andragende af 8. juni 1787, hvori man med
delte, at man nu havde 90.157 eksemplarer paa
lager af Guldbergs salmebog. Det var en vældig
last paa Vajsenhusets lofter og kamre, og det stod
Vajsenhuset i mange penge, nemlig 26.800 Rdl. og
56 Sk. Vajsenhuset vilde lide et stort tab, hvis
der endnu skulde gaa fire aar, før man kunde
sælge disse bøger, nemlig i 1791, som den oprin
delige bestemmelse var. Det hedder i dette an
dragende, at »Man formoder, at det allerede ha
vende Oplag vil for det første være tilstrækkeligt
nok for begge Rigers Landsbyers Menigheder, og
at det formedelst de glade Udsigter til et velsig
net Kornaar vil falde Almuen mindre besværligt
nu end i de foregaaende dyre Aaringer at anskaf
fe Bogen.«
Kancelliet spurgte igen Balle om hans mening,
men da han modtog opfordringen til at afgive er
klæring, mens han var paa visitatsrejse, og da han
sidste gang havde udtalt sig saa udførligt, beslut
tede han sig nu til at spørge præsterne, hvor han
visiterede. De var imidlertid temmelig uenige, og
for at faa et klart billede af situationen beslutte
de han gennem provsterne at spørge alle præster
i hele stiftet. Dette skete, og alle disse præsteerklæringer ligger nu i Rigsarkivet. Fredrik Nielsen
siger, at de udgør »et ret mærkeligt bidrag til Be
lysning baade af Præsternes Tænkemaade og Dan
nelsestrin sidst i forrige Hundredaar og af Menig
hedernes økonomiske og aandelige Tilstand.« Her
ligger aabenbart et interessant stof for en frem
tidig forsker.
Af disse præsteudtalelser nævner Fredrik Niel
sen kun to. Olrog i Store Magleby siger, at næppe
10 af hans menighed har købt bogen, at jordens
afgrøde er blevet bedre, men Dragørs sejlads har
været mere ufordelagtig end i 50 aar. Det er jo
ogsaa et svar paa et salmebogsspørgsmaal. Der
imod citeres som den eneste Balles svoger, Johan
Grundtvig, der naturligvis skriver baade frimodigt
og udførligt:
»Saa glædelig og ønskelig enhver Forandring i
vor Kirkeforfatning maatte være, naar den efter
vor Allernaadigste Konges kristelige og gudelige
Hensigt attraaede Nytte og Forbedring derved
kunde erholdes, saa sørgelig og afbedelig maa den
derimod være, naar det modsatte bliver en uundgaaelig Følge deraf. - Da begge mine Menigheder
udgøre 171 Familier, hvoraf maaske Halvparten
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formodes at kunne bekoste sig den nye Psalme
bog, men den anden Halvdel er yderlig fattig og
uformuende, hvilket noksom erfares af ExtraskatsMandtallet, og Kommunikanternes Antal i begge
Sogne er c. 613, saa følger heraf, at mere end
Halvdelen maatte savne den Glæde i Guds Hus
at kunne synge med den øvrige Halvdel og altsaa
med Bedrøvelse sidde under Sangen som stumme
Dyr. - Men hvilket Sørgespil i Kirken! hvilken
Misundelse hos nogle! hvilken vanhellig Glæde
hos andre! hvilken Forvirrelse iblandt alle, naar
maaske nogle og de fleste sang endnu de gamle
Psalmer, andre og de færreste de nye og ube
kendte! hvilke Theatra bleve ikke Landsbykirkerne, som savne Orgelet, der overstemmer og ukendeliggør de syngendes Røster! Jeg gruer for den
Tidspunkt - og gyser ved at udtænke disse ynke
lige Følger. Vilde derfor allerunderdanigst ønske
et saadant Middel at blive udfindeligt og end saa
betids, at hvert af mine Sogne kunde gratis vorde
forsynet i det ringeste med 50 Exemplarer ind
bundne, af forskellig Stil og Format, endog for
herved at komme gamle og svagsynede Kvinders
Andagt til Hjælp, hvilke Bøger da at uddele
fornemmelig iblandt de fattige og tiggerfærdige
Husfolk efter bedste Skønsomhed.«
Ved gennemlæsningen af de mange præstevota
skønnede Balle, at 10 herreder følte sig for fattige
til nu at indføre salmebogen, 10 andre haabede
at kunne gøre det, hvis de fattigste fik hjælp der
til. Man var dog bange for, at der visse steder
kunde opstaa uorden, som det var sket ved bogens
indførelse i visse købstæder, hvor koret sang af
den nye salmebog, Guldbergs, mens menigheden
sang af den gamle. Det er det, som Johan Grundt
vig ogsaa har forudset. Man har meddelt, at Kin
gos salmebog kan købes paa markederne for 1418 skilling indbundet, mens Guldbergs koster 20
skilling uindbundet. Kirkeejerne har haft ret gode
indtægter af tienden i mange aar. Paa baggrund
af disse forhold foreslaar Balle følgende til kan
celliet: 1) Indførelse overalt paa landet bør ud
sættes til advent næste aar, 1788. 2) Kirkeejeme
bør opmuntres eller tilholdes til at anskaffe to
exemplarer til hver stol, og Kongen forventes at
ville skænke exemplarer til kirkerne paa sine god
ser. 3) Prisen bør nedsættes. 4) Der bør gives
præsterne tilladelse til at vælge hovedsalmen før
prædiken og slutningssalmen efter eget skøn i
overensstemmelse med den materie, som i prædi
kenen afhandles.
Kancelliet overvejede i nogen tid Balles forslag
og spurgte S-jan.iySS alle de danske og norske bi
skopper, om salmebogen kunde indføres paa lan
det til advent dette aar. De fleste danske biskop
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per mente nok, at det kunde lade sig gøre trods
visse vanskeligheder, men biskop Studsgaard i
Aalborg syntes, at der burde tages mere hensyn
til almuens opbyggelse end til, at Vajsenhuset
kunde komme af med sine bøger, og almuen var
egentlig bedst tjent med Kingos salmebog, der
ikke oversteg jævne folks sprogbrug og fatteevne.
Den høje stil i Guldbergs salmebog var fremmed
for almuen, og melodierne var besværlige for deg
nene. En salmebog med numre forudsatte anskaf
felse af nummertavler. Man kunde maaske vente
større opbyggelse af den nye salmebog, naar den
opvoksende ungdom havde faaet bedre skoleun
dervisning.
De norske biskopper klagede ogsaa over almu
ens fattigdom, og kancelliet opgav at indføre den
nye salmebog i 1788, men efter den oprindelige
bestemmelse skulde den indføres overalt 1791, hvis
man ikke tog anden bestemmelse. Men det gjorde
man.
Da Balle i oktober 1790 var i Holbæk paa visitats, modtog han en klage fra bogbinder Schiønning, som havde en væsentlig indtægt ved at ind
binde salmebøger. Han klagede over, at Kingos
salmebog ikke mere blev oplagt, fordi man ven
tede, at der snart skulde indføres en ny. Balle videresendte bogbinderens klage til kancelliet og
gentog sine indvendinger mod at indføre en sal
mebog, hvori der var salmer, som oversteg almu
ens begreb, men manglede lærerige salmer til
mange af livets omstændigheder. Det var heller
ikke praktisk, at der var foreskrevet salmer til
søndagene, da præsterne ofte prædikede om em
ner, der ikke passede til salmesangen. Han fort
satte:
»Desaarsag haver jeg troet, at Trykningen af
den nye Psalmebog heller maatte standses, paa det
at Lejlighed kunde være aaben for gode aande
lige Digtere til at forsyne os med et Forraad af
Psalmer, iblandt hvilke der i Tiden kunde anstilles Valg, saavel som iblandt ældre Sange, hvoraf
dog nu en god Del er ganske brugbar, helst efter
at Ramus og Brun og Bunkeflod og Frimann og
Storm og Hjort, for ej at tale om Kingo og Bror
son, have leveret saa smukke Forsøg, at da ende
lig, maaske ved næste Seculi Begyndelse, en frugt
bar og for Almuen nyttig Psalmebog ved Hjælp
af alt dette Forraad kunde være at tilvejebringe,
som visseligen er en Sag af største Betydenhed,
da Folket i Almindelighed ikke kender eller el
sker noget bedre Opbyggelses Middel end sin
Psalmebog. Imidlertid maatte dog Købstæderne
beholde den nye Psalmebog, som allerede i samme
er indført, og naar ikke fler Exemplarer bleve af
trykte, kunde vel Oplaget, som nu er forhaanden,
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i en Tid af ti Aar for det meste være udsolgt, saa
at Vajsenhuset ikke kom til at lide noget Tab.«
Hvis kancelliet gaar ind paa dette ønske, maa
bogtrykkerne have lov til at trykke Kingos salme
bog i nogle aar, saa almuen ikke kommer til at
savne den. Det vil han gerne underrette dem om.
»Ligesom jeg er redebon, efter nærmere Befaling,
til at foranstalte en Samling af aanderige Sange
ved nogle udvalgte Medarbejderes Hjælp, som
efter nogle Aars Forløb kunde fremlægges for en
kongelig Kommission til Bedømmelse . ..«
Dette blev godkendt af kancelliet 20.nov.1790 i
haab om, at Balle »med sin bekendte og sædvan
lige Nidkærhed« vilde tage fat paa arbejdet, saa
det kunde være tilendebragt om et par aars tid.
København og købstæderne beholdt altsaa Guld
bergs salmebog i Danmark endnu en halv snes
aar, og visse stifter i Norge meget længere, og al
muen paa landet beholdt Kingos, indtil Evange
lisk-kristelig Salmebog evnede at fortrænge den.
Balle selv havde frie hænder til at tage fat paa
salmebogsarbejdet, som han ønskede det.

BALLES KOMMISSION.
Det indledende møde.
Da Balle saaledes havde faaet frie hænder til
det salmebogsarbejde, hvis konturer efterhaanden
havde klaret sig for ham, tøvede han ikke længe.
Efter blot en uges forløb kom arbejdet i gang, idet
han raadslog med et hurtigt indkaldt lille udvalg.
Efter mødet eller maaske allerede under dette
blev han klar over, at de trufne beslutninger maat
te nedskrives, og han greb protokollen om det
danske og norske teologiske selskabs forhandlinger
for aarene 1775-78, hvor der bagi var en lang
række tomme sider, han kunde bruge. Her ind
førte han referatet af det indledende planlæggen
de møde og senere de følgende. I referatet af det
første møde har man indtryk af, at der senere er
tilføjet nogle nye navne paa digtere, man vilde
henvende sig til.
»I Aaret 1790. d: 28 november var en Samling
hos Biskoppen af nogle aandelige Digtere, nemlig
Hr: Edvard £torm, Hr: Riiber, Hr: Mag:Plum,
Hr: Hiorth, for at overlægge, hvorledes en nye
Psalmebog for Almuen kunde være at indrette, i
Anledning af en Skrivelse desangaaende fra det
kgl: danske Cancellie under 20 November 1790.
som blev forelæst.
Man kom overeens om følgende
1) Ingen Psalme maatte i Almindelighed være
længere end 8te, og ey kortere end 2 til 3
vers.

2) Der skulde foranstaltes en Samling af 400
Psalmer i det mindste
3) Fem Digtere skulde vælges til at udgiøre en
critisk Commission, som maatte bedømme
alle Psalmer, og have Ret til at giøre deri For
andring. Biskoppen, som modtager alle indlø
bende Bidrag, sender dem strax til bemeldte
Commission, som bestaar af følgende Med
lemmer
Hr:
Hr:
Hr:
Hr:
Hr:

JustitzRaad Owe Malling
Capitain Abrahamsen
Professor Rabech
Edward Storm
Hans Wilhelm Riiber

Tillige henstilles til hver især, om de selv vil
bidrage noget ved egne arbeyder til Samlin
gens Forøgelse.
Biskoppen tilskriver hver i sær 4) Til at arbeyde med Psalmer, saavel nye at
forfatte, som gamle at forbedre, indbydes følgen
de Digtere.
Hr:Prof:Baggesen - HnBunkeflod - HnFrankenau - Hr:Cl:Friman - HnGutfeld - HnHaste
- HnLiebenberg - Hr:Chr:Lund - Hr:01ufsen HnSecreteer Pram - Hr:Thomas Taarup - Hr:
Jens Zetlitz - Hr:Kampman
Tillegges Feye - HnHeilman - Hiort - Plum Mad:Buchholm i Norge - Rein - Kruuse - Hr:
DnSandøe - Hr:Benson
5) Man ønskede, at forsøget til en Lærebog i den
christi: Religion, som formodentligen bliver ind
ført i Skolerne, maatte i Hensigt til Materierne
tiene til en Slags Vejledelse.
6) Saavidt mueligt ønskede man, at de bekiendte
Kirke-Melodier maatte beholdes
7) Alle Bidrag sendes til Biskoppen, og hos ham
forsamler sig Commissionen
Nic:Edinger Balle Edv.Storm H.W. Riber. F.
Plum. V.C.Hiort.
Alle mødedeltagere har altsaa underskrevet refe
ratet. Da de to sidstnævnte ikke var med til næ
ste møde, som kun bestod af de udpegede kom
missionsmedlemmer, maa man tro, at referatet er
skrevet under mødet maaske punkt for punkt.
Balle har ikke kendt den rette stavemaade for alle
navne, men saadant retter sig.
Umiddelbart efter det første møde maa Balle
have sikret sig, at alle de paatænkte medlemmer
af kommissionen vilde paatage sig det hverv,
som var dem tiltænkt, og allerede den 30. nov.
skrev han til de fleste af de digtere, som skulde
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opfordres til at yde bidrag til den nye salmebog
og derved »stifte nytte baade for den nuværende
og de kommende slægter.« Han vilde selv videre
sende bidragene til cirkulation i den kritiske kom
mission. Men foreløbigt maatte han dog gøre op
mærksom paa, at den paatænkte salmebog var et
privat forsøg, der blev foretaget af lyst til at gav
ne og uden noget hensyn til belønning. Derfor
kunde man heller ikke nu bekendtgøre det of
fentligt.
At man henvender sig til saa mange kendte kri
stelige digtere, som man i øjeblikket kan nævne,
er noget enestaaende ved en dansk salmebogs
tilblivelse. Man har hidtil skabt salmebøger af det
forhaandenværende stof (Malmøsalmebøgerne,
Hans Tausens, Hans Thomissøns og boghandler
nes), eller en stor digter har skabt en ny salme
rigdom (Kingo) eller en ny aandsretning som pie
tismen i forbindelse med digteren Brorson (Pontoppidan), eller man har fundet en hovedmed
hjælper til at erstatte gammelt stof, som ønskedes
udeladt (fru Boye i Guldbergs). Men nu er der
opstaaet en situation, hvor man af lyst til at
»gavne« og »stifte nytte« kræver en fuldstændig
modernisering af det gamle stof og opfordrer til
indsamling af tidens nyheder. For første gang er
der intet hensyn til traditionen, ikke til original
tekster og ingen respekt for berømte lærefædres
formuleringer (Luther, Hans Thomissøn). Hos
Guldberg er der mange udeladelser, men tekstæn
dringer er forholdsvis sparsomme.
Det vil derfor være mest praktisk at indlede
med et overblik over de mange nye navne, deres
biografier og deres produktion, for derefter at
overveje, hvad det betyder at kaldes forfatter til
en salme i Evangelisk-Kristelig Psalmebog.
Først medlemmerne af den kritiske kommission:
Nicolai Edinger Balle, se VI,s.44-47.
Werner Hans Frederik Abrahamson, se VI,s.5-io.
Ove Malling, se VII, s.54-57.
Knud Lyne Rahbek, se VII,s. 163-166.
Edvard Storm, se VII,s.266-269.
Hans Wilhelm Riber, se VII,s.i8o-i82.

Ved en gennemgang af disse biografier vil ikke
blot personernes særpræg, men ogsaa deres fælles
træk aftegnes og især deres arbejdsmetode med
hensyn til at skabe salmebog. Herefter følger for
fattere, som man allerede efter det første møde
har bedt om bidrag, og som har svaret positivt
ved at sende deres bøger, som enten var skrevet
eller blev skrevet med henblik paa salmebogen,
eller de har sendt enkelte salmer. I nogle tilfælde
kan man sammenligne de originale tekster med
den i salmebogen optagne bearbejdelse. De tek

INDBYDELSE TIL DIGTERE

ster, som kun er kommet kommissionen for øje,
er i reglen forsvundet.
Hans Christian Bunkeflod, se VI,137-138.
Claus Frimann, se VI, 194-198.
Frederik Carl Gutfeld, præst i Hørsholm 1790,
død som Holmens provst 1823. Nr. 202 i sal
mebogen.
Johan Ernst Heilmann (den ældre), se VLs.293.
Viktor Kristian Hjort, se VI,3i2-3i6.
Henrik Kampmann, se VI,373-375.
Manderup Peder Kruse, præst i Højelse. Nr. 225,
4*9Michael Frederik Liebenberg, se VII,20-2i.
Frederik Plum, se VII, 142-143.
Thomas Thaarup, se VII,s.293.
Jens Zetlitz, se VII, 356-357.
Foruden de digtere, der allerede ved det indle
dende møde blev opfordret til at sende bidrag til
den paatænkte salmebog, maa mange andre næv
nes. De kan have faaet opfordring senere. Men
det væsentligste er dog, at den kritiske kommis
sion selv gennemsøgte salmebøgerne for at finde
stof, som det var muligt at forbedre, og navnlig
gennemsøgte, hvad der kom frem af nyere kriste
lig digtning. Mange af de fundne salmer har væ
ret saa væsentlige eller saa talrige, at der er blevet
optaget en biografi af deres forfattere i Dansk Sal
mehistorie, hvor deres bidrag til E er opregnet.
Det er følgende:
Christian Henrik Biering, se VI,59-60
Johan Nordahl Brun, se VI,128-133.
Johannes Ewald, se VI, 169-71.
Jacob Johan Lund, se VII,30-31.
Hans Pontoppidan, se VII,i53-i54.
Jacob Ramus, se VII,168-170.
Tyge Jesper Rothe, se VII,205-207.
Endelig har kommissionen modtaget salmer
eller har selv fundet salmer og har fundet dem
værdige til forbedring og optagelse i salmebogen
af følgende forfattere, af hvem der ikke her er
nogen særlig biografi, men deres aarstal, stilling
og de paagældende salmers numre skal dog næv
nes.
Hans Gram Bechmann, 1759-1836, sognepræst i
Hvirring og Homborg. Nr. 52, 208, 335.
Edvard Sneedorf Hammer, 1768-1829, sognepræst
i Herlufmagle. Nr. 554, 559.
Christopher Knudsvig, 1740-1806, sognepræst i
Haraldsted og Allindemagle. Nr. 68, 218, 483,
508.
Søren Møller, 1742-1824, sognepræst i Ørting og
Falling, Nr. 526, 530.
Peder Olrog, 1741-1788, sognepræst i Store Mag
leby. Nr. 409.

DE FØRSTE MØDER

Clavs Paveis, 1769-1822, præst ved Nicolai kirke
i København, biskop i Bergen. Nr. 20, 36, 97,
153. l65» 402.
Elisabeth Margrethe (Elise) Rasmussen, født
Muller, 1751-1840, gift med provst Thomas
Rasmussen i Grevinge. Nr. 82, 457, 499.
Herman Treschow, 1739-1797, professor, sogne
præst ved Garnisonskirken i København. Nr.
45°.
Peter Kofoed Trojel, 1754-1784, dr.jur., byfoged
i Faaborg og herredsfoged i Salling Herred. Nr.
488.
Dertil kommer den mulighed, at nogle af de
indbudte digtere har indsendt salmer, som vi ikke
kender. Vi mangler stadig forfattere til 76 salmer
i E, hvis historiske efterladenskaber trods Balles
dagbog lader meget tilbage at ønske.
Første møder i kommissionen.
I Aaret I790.d:l2. december var den critiske
Commission samlet hos Biskoppen, hvor man da
paa nye bekræftede forestaaende Punkter, og el
lers vedtog
1) At Commissarierne ville dele de allerede ud
komne Samlinger af Psalmer imellem sig, for at
udmærke de Psalmer, der kunde beholdes, eller
modtage Forbedring
2) At man i næste Samling ville medbringe For
tegnelser over deslige Psalmer, for derefter at be
stemme sit Valg
3) Psalmebogen maatte ikke indrettes efter Søn
dagene, som hidindtil, men efter Materierne, saa
at Præsten kunde vælge efter sin Tekst.
4) Ordentlig holdes Samling hver anden Søndag,
og altsaa næste gang anden Juledag
Nic.Edinger Balle. Malling. WHF Abrahamson.
K:L:Rahbek.
Edw Storm. Riber.
Det vækker vel nogen forbavselse, at man holdt
møde om søndagen, men ingen af kommissionens
medlemmer var jo præster, og biskoppen havde
heller ikke nogen normal prædiketjeneste. Flere af
medlemmerne var om hverdagen bundet af skole
gerning. Men man kan vel undre sig over, at næ
ste møde skulde holdes 2.juledag.
I Aaret 1790. d: 26 December var commissio
nen forsamlet hos Biskoppen
1) Hr: Riiber fremlagde en Fortegnelse af Psal
mer af den nyeste Psalmebog (altsaa Guldbergs),
som skulde gennemgaaes og forbedres - i Tallet
69
2) Hr: Prof: Rahbek paa tog sig at giennemgaae
Kingos Synge-Chor, for at oplede hvad som kan
beholdes eller forbedres
IO
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3) Hr: Riibers Fortegnelse skal cirkulere i Com
missionen, da man vil selv foretage de fornødne
Forbedringer.
4) Hr: Riiber paatog sig ligeledes at igiennemgaae de andre trykte Samlinger, og deraf at leve
re Fortegnelse paa de Psalmer, som kunde for
bedres.
5) Hr: Prof: Rahbek paatog sig at igiennemgaa
Samleren og Morgenposten for at eftersee, om
nogen Psalme skulde findes.
6) Biskoppen indgiver til Hans Kgl: Høyhed
Kron-Printzen en kort Indberetning om Commisionens Anledning, Hensigt, og videre
Nic: Edinger Balle Malling
K.L. Rahbek Riber.

WHFAbrahamson

I Aaret 1791. d: 9 Jan: var Commissionen for
samlet hos Biskoppen
1) Hr: Riiber fremlagde en Fortegnelse af Psal
mer, som kunde vælges til Forbedring, udvalgte
af J.Lunds Aandelige Sange - Gellerts Psalmei
ved Heilman - Frimans Sange over Evangelierne
- af Storms Psalmer i hans Digte - af Sturms
Morgenbetragtninger - af Bunkeflods gudelige
Psalmer - af Hiorts aandelige Sange.
2) Biskoppen imodtog samme, for at lade det circulere, naar Portefeuillen med første Fortegnelse
kommer tilbage
3) Biskoppen havde indberettet for Hans Kgl:
Høyhed Commissionens Arbeyde, og Hans Kgl:
Høyhed har bevidnet sit naadige Bifald.
WHF Abrahamson K.L:Rahbek Edw:Storm
Riber
Nu er arbejdet ved at komme i gang. Den flit
tige, men kritiske Riber har gjort begyndelsen ved
at gennemgaa Guldbergs salmebog, hvori han har
fundet en mager høst, 69 salmer, som man kunde
forbedre. Han er villig til at gennemgaa andre
trykte samlinger, og i anden omgang specificerer
han dette arbejde, som nu er gjort. Han har pe
get paa, at der var salmer blandt Storms digte.
Ved Sturms Morgenbetragtninger sigter han til
Chr.Sturms »En sand Kristens daglige Omgang
med Gud indeholdende gudelige Betragtninger
paa hver Dags Morgen i Aaret etc.« 1778. Heri
var der smaa vers ved begyndelsen eller slutnin
gen af betragtningerne. Rahbek har taget sig af
Kingo, som han beundrede, og det lille antal af
hans salmer fra Sjungekoret, som kom i salmebo
gen, kan i hvert fald genkendes. Man maa lægge
mærke til det udtryk, som bruges i referatet af
julemødet: »Fortegnelse over de salmer, som
kunde forbedres«. Der var nemlig ingen salmer,
der kunde blive, som de var. Naar porteføljen gik
rundt med de sidst fremlagte fortegnelser, gjorde
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enhver deltager sine bemærkninger og forslag,
som gik videre, hvorved en salme flere gange blev
forbedret, inden den paa kommissionsmødet fik
den endelige forbedring, som bestod i det, som in
gen havde noget imod. Dermed var næsten alt
særpræg forsvundet, og kommissionens fællesaand
stod som den endelige forfatter.
Selv om salmebogskommissionen endnu foregav
at være et privat forsøg, kunde det dog ikke undgaas, at sagen kom ud, navnlig fordi et saa stort
antal digtere var blevet opfordret til at sende bi
drag. Blandt de digtere, der ikke havde faaet en
saadan opfordring var lægen Johan Clemens
Tode, en saare alsidig og impulsiv mand, som ikke
blot var hofmedikus, professor medicinæ designatus og forfatter til mange medicinske skrifter, men
ogsaa digter og skuespilforfatter. Han udgav en
lang række tidsskrifter, det ene efter det andet,
idet de ikke fik nogen lang levetid. Det syvende,
»Kritik og Antikritik« fortsatte som tillægsblad i
boghandler S.Poulsens tidsskrift »Iris«, hvor »Læ
gen, Menneskevennen og Digteren«, som der staar
paa hans mindesmærke, tog kraftigt fat paa sal
mebogskommissionen.
I januarhæftet af »Iris« skrev han »Tanker i
Anledning af et Rygte om atter en ny Psalme
bog«. Der gaar det rygte, at nogle af vore poeter
i løbet af to aar skal samle et forraad af 400 sal
mer til en ny salmebog. Det lyder utroligt. Det er
jo kun otte aar siden Guldbergs salmebog blev
indført i København, og man kan da ikke tænke
sig, at biskop Balle vil bidrage til at nedsætte sin
svigerfaders gode og velmente arbejde. Det vilde
ogsaa være urigtigt overfor Guldberg. Det er dog
især medarbejderne, som rygtet har udpeget, der
har vakt hans kritik. I tidens litterære debatter
var Tode i reglen ikke paa Rahbeks parti. Kunde
man tænke sig, at nogle af disse folk traadte i kir
kens tjeneste? Vittige klubsange og kraftige drik
keviser røber ikke noget anlæg for at skrive gode
salmer. Af en salmedigter kræver man kristelig
varme og følelse, og af sproget kristelig enfold og
værdighed. Det er naturligt for en præst, hvis
muse er Gud, at digte hellige sange til brug i me
nigheden. Derfor er der saa stor forskel paa Ra
mus’ salmer og alt det, som profanpoeter kalder
helligt. Profandigteren maa laane fra den heden
ske mytologi for at sige noget skønt om Jehovah.
De hellige sange bør ikke være fostre af den sam
me muse, som har avlet drikkeviser og kærligheds
sange. Man vil maaske nok smile ad den ortodok
se tone, jeg taler i, men kan man heller andet end
smile til de heterodokse tider, vi lever i?
Todes kritik gjorde et pinligt indtryk paa Balle.

KRITIK AF KOMMISSIONEN

Den 19.jan. skrev han til kancelliet, at han havde
sat salmebogsarbejdet i gang, og man var allerede
i færd med at undersøge de trykte samlinger, og
der var sendt indbydelser ud til digtere af alle
stænder i Danmark og Norge, herunder til 12
præster og 7 studenter. Og saa kommer det, der
har faaet ham til at beklage sig til kancelliet:
»Men ved at læse i Dag, hvilke Tanker Hr. Prof.
Tode haver tilladt sig at ytre i sit Maanedsskrift,
kaldet Iris, angaaende denne Foranstaltning, haver
jeg indset, at min allerærbødigste Indberetning
straks burde fremsendes, paa det at det kgl. dan
ske Kancelli selv kunde dømme, hvorvidt Manden
er beføjet til at gøre en Anstalt forhadt, som efter
Kancelliets egen Ordre er bleven foretaget, og
som tillige haver fundet Hans kgl. Højhed Kron
prinsens naadigste Bifald. At jeg ellers ved denne
Lejlighed indhøster sædvanlig Løn for velment og
utrættelig Bestræbelse til almindeligt Gavn, er mig
ikke fremmed og rører mig ikke - etenim bene
facere et male audire regum est.« (Fredrik Niel
sen)
Kancelliet takkede for indberetningen, men
skuffede nok Balle ved ikke at sige noget om
Todes kritik, men biskoppen havde dog allerede
selv sendt et svar til »Minerva«, hvor han skrev,
at det paabegyndte arbejde var et forsøg, som
vilde blive forelagt offentligheden, før man tænk
te paa at søge det autoriseret til brug i menighe
derne. De nye salmer skulde ikke vælges efter ny
eller gammel smag. De skulde være lærerige og
rørende og indeholde tydelig og frugtbar kristelig
lære efter Jesus og hans apostle. Han beroliger
Tode med, at alle præster, der var kendt som
digtere, var opfordret til at bidrage, og de mænd,
der skulde ordne den nye samling, var »saadan
ne, der alt længe havde søgt, og ikke uden held,
at erhverve sig nationens agtelse og tillid.«
Tode svarede i martshæftet af »Iris« og gjorde
nærmere rede for sine salmebogsønsker. Han men
te, at man af de 438 salmer i Guldbergs salmebog
kunde udvælge 160, som passede for almuen, og
dertil behøvede man ikke en kommission. »Vor
utrættelige biskop kunde alene, eller med den
Mands Hjælp, hvis gode Smag i alt, hvad det
asketiske angaar, er saa bekendt, med en Bast
holms Hjælp (den han jo ogsaa har benyttet sig
af ved Lærebogen) gerne i et Par Maaneders Tid
faa dette Udvalg færdigt.«
Det var en mager afslutning paa en saa højstemt begyndelse. Bastholm vilde kun have 100
lovsange og ikke stort andet. Balles program var
en fyldig og mere alsidig salmebog. De vilde ikke
kunne enes om arbejdet. Og Todes svar var ve!
egentlig ogsaa kun en affejende gestus.

ARBEJDSMETODE

Mens striden stod paa, fortsatte kommissionens
møder. Det er ikke meningen at afskrive Balles
protokol efter de foregaaende indledende prøver,
men kun at referere de vigtigste ting. Den 23.ja
nuar tilføjer Abrahamsen endnu tre numre i
Guldbergs salmebog (44, 45, 83), og Rahbek har
gennemgaaet Kingos Sjungekor og de poetiske
værker af Frimann og Bording og »udmærket«
nogle numre, men de har taget en vigtig beslut
ning: »I morgen skrives til Mad.Boye, og hun
indbydes til at bidrage til arbejdet.« De kunde
ikke undgaa at tænke paa hende, naar de skulde
arbejde med Guldbergs salmebog. Men vilde hun
være med til at lave den om? og vilde de egent
lig gerne have hende med?
6.februar fremlagde biskoppen en samling sal
mer fra Kampmann, og man besluttede at lægge
dem tilside, til man havde gennemgaaet de trykte
salmer. Paa samme maade med en salmesamling
fra Hans Hvass, der var død som sognepræst i
Jyllinge 1787. Abrahamson nævnede flere salmer
hos Guldberg; de blev føjet til paa Ribers liste.
Riber lover at lave en liste med nogle salmer af
Tyge Rothe, som kunde beholdes. Han vil sende
listen til Abrahamson i morgen.
20.februar oplæste biskoppen et brev fra etatsraad Rothe, hvori han erklærede, at ingen af
hans salmer maatte indrykkes i den nye salme
bog, saalænge han levede. Kommissionen beslut
tede derfor, at, omendskønt Rothes salmer var
trykt og derfor var blevet publici juris, skulde dog
imod hans vilje ingen salme blive brugt. End
videre besluttede kommissionen at fordele de sal
mer hos Guldberg, som man havde tænkt at be
vare, saaledes:
Malling fik nr. 1-91, hvori der var 19,
Abrahamson nr. 93-173 med 19,
Rahbek nr. 187-288 med 19,
Storm nr. 291-369 med 19,

Riber nr. 372-438 med 18.
Arbejdsmetoden klares. Først løber man salmebo
gen igennem og noterer de salmer, som er saa
gode, at de er værd at gøre noget ved. Ialt er
Ribers liste over dem vokset op til 94, som nu
fordeles til medlemmerne, der hver faar 19 at
bearbejde i sit afsnit af salmebogen. Det blev ved
taget, at hver skulde have sit pensum færdigt til
i.sønd.e.trin., som var d.26.juni.
13.marts fremlagde biskoppen provst Knudsvigs Aandelige Sange, som henlægges til de an
dre manuskripter, indtil de kan cirkulere. Der
var brev fra Mad.Boye, som »undskylder sig for
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at tage del i arbejdet«. Det kunde man jo vente,
og formodentlig var kommissionen lettet.
27.marts oplæste biskoppen et brev fra biskop
dr. Schønheyder, hvori han med stor varme glæ
dede sig over kommissionens samling til en ny sal
mebogs indretning. Der var tillige kommet salmer
fra ham. De blev henlagt til de øvrige manuskrip
ter. Biskoppen skulde skrive og takke ham og bede
ham om flere salmer. Biskoppen oplæste en ind
sendt salme af magister Plum, »som fandtes
god«. Se nærmere VII,s. 142 f.
1 o. april fremlagde biskoppen et indsendt for
søg af magister Biering fra Falster (se VI,s.59 f.).
Man besluttede at takke ham og bede ham om
flere omarbejdelser af gamle salmer. Biskoppen
fremlagde en indsendt salme fra hr. Zetlitz (se
VII,s.356 f.)
25 .april fremlagde biskoppen en ny samling
salmer fra Kampmann, som Riber modtog til cen
sur. Senere sendte Kampmann endnu to samlin
ger, se VI,s.373. Disse manuskripter kendes ikke.
Vi har kun bevaret Kampmanns salmer i den be
arbejdede form i E. Endvidere fremlagde biskop
pen en samling salmer fra stud. theol. Hans Gram
Bechmann.
26.juni meddelte biskoppen, at han havde gen
nemgaaet Kingos Salmebog og fundet adskilligt,
som maatte tages i betragtning. Endvidere fore
lagde biskoppen et brev fra Frimann i Norge, som
med glæde vil tage del i salmearbejdet og vil til
høst sende 50. Han skal takkes med brev. Det blev
dog 100 salmer, som Frimann skrev direkte med
henblik paa den nye salmebog, se VI,s.ig6. Vide
re forelaa en trykt salme fra prof. Treschow; den
blev henlagt. Ligesaa en julesalme fra pastor Wøldike i Store Hedinge.
Denne dato skulde man have været færdig med
de 94 fra Guldbergs salmebog, som skulde for
bedres, men det synes at kun Storm og Abraham
son var blevet færdige med deres part. Da disse
to manuskripter var blevet forelagt, fik Storm
Abrahamsons bearbejdelser til gennemsyn, og
Abrahamson fik Storms. Her er altsaa et nyt skridt
i kommissionens salmearbejde: Naar den ene har
»forbedret« en salme, gaar den videre til et an
det medlem, som maaske kan finde noget endnu
bedre. Naar den saadan har været rundt, kan den
samlede kommission endelig drøfte sig frem til
det helt rigtige.
Til samme møde havde Abrahamson desuden
»udmærket« (dvs. noteret til eventuel forbedring)
et antal salmer i Pontoppidans salmebog.
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7.august fremlagde Riber de 18 Salmer som
hørte til hans del af Guldbergs salmebog. Malling
og Rahbek er tilsyneladende ikke færdige endnu.
Biskoppen fremlagde nogle pinsesalmer af pastor
Randrup og nogle af pastor Bech i Havrebjerg,
som henlagdes. Endelig fremlagde biskoppen fire
af ham selv omarbejdede Kingosalmer, som hen
lagdes. At saa mange salmer »henlægges«, betyder
aabenbart, at man gemmer dem til senere, mens
man foreløbig arbejder med Guldberg og andre
kendte salmebøger. Siden kommer man til det
nye stof. Abrahamson fremlagde fortegnelse over
salmer, som han havde uddraget af Nordahl
Bruns salmebog. Riber fremlagde fortegnelse over
salmer, som var uddraget af Ramus' salmebøger;
de gik videre til Abrahamson, som maaske kunde
have noget at indvende eller tilføje.
28,august fremlagde biskoppen det andet hæfte
af Hjorts sange, som Abrahamson modtog. En
samling paa 70 af Frimann blev henlagt til de an
dre, og biskoppen vilde skrive og takke ham. Vi
dere fremlagde biskoppen fra Biering 20 gamle
omarbejdede salmer, som skulde henlægges til de
andre. Ligesaa en samling paa 11 salmer fra pa
stor P.S.Bang i Vig og Asminderup. Derefter byt
tede biskoppen, Storm, Riber og Abrahamson
det omarbejdede og med kritik forsynede mate
riale med hinanden. Det er svært at finde ud af,
hvorledes bearbejdelser og kritikken af samme
blev byttet rundt, men princippet maa have været,
at alle skulde se alle bearbejdelser og alles kritik
af disse. Endelig forelagde Riber en fortegnelse
over alle brugbare salmer i Brorsons salmebog.
4.september fremlagde biskoppen en samling
salmer af Søren Møller, som henlagdes. Han var
dengang præst i Nørholm, eneste jyde blandt ind
senderne, bortset fra en degn, hvis salmer ikke
blev »henlagt«, men straks kasseredes. Abraham
son havde gennemgaaet »Rami Salmebog« og hav
de derved føjet nogle numre til paa Ribers for
tegnelse over de brugbare. Riber tog Frimanns 70
salmer med for at læse dem.
i8.september var der ankommet salmer fra pa
stor H.J.Birch i Glostrup og en omskrivning af
Fadervor fra student J.F.Ahrentz. Abrahamson
havde gennemgaaet Brorsons og Hjorts salmer. Af
den sidstnævntes salmer var den 25.april blevet
12 forkastede, men de blev nu optaget med for
bedringer. Det synes at være første gang, at nogle
salmer nævnes som antagne.
25.september - Frimanns Andagts-Øvelser, som
ere 7, antagne alle. Abrahamson: 5 omarbejdede
salmer igennemgaaet og antagne. Malling og Rah
bek synes at mangle ved en del møder.

MANGE INDSENDTE SALMER

2.oktober fremlagde biskoppen nogle lejligheds
salmer fra hr. Rasmussen i Odsherred. Det er nu
nok snarere fra provstens kone Elise.
9.oktober fremlagdes 4 salmer af Gutfeld, som
henlægges. løvrigt har man ved nogle møder gen
nemgaaet Abrahamsons bearbejdelser.
3o.oktober fremlagde biskoppen endnu en sam
ling omarbejdede salmer fra Biering og samlinger
fra hr. Bang, fra hr. Husum i Vigersted og en en
kelt fra provst Buck.
13.november kom en ny samling fra Kamp
mann.
20.november blev de udvalgte salmer af Kingo,
Olrog, Pontoppidan, Lund, Ramus og Brorson
fordelt mellem kommissionens medlemmer, saa
hver fik 26 og Riber 27. løvrigt havde man nu
ved flere møder gennemgaaet Storms bearbejdel
ser; dem var man færdig med den 27-nov.
4.december fremlagde biskoppen en ny sam
ling fra Lorents Jacob Benzon i Vestenskov. Han
havde i sin ungdom faaet en prisbelønning for en
»Ode om Algodheden.«
Riber leverede salmer: O! kiære Siel frygt al
drig meer! omarbejdet, som blev gennemgaaet og
antaget. Af Ribers omarbejdede salmer blev 10
gennemgaaet.
Det er første gang, man i protokollen har en
præcis oplysning om en navngiven salme, ja i det
hele taget at en enkeltsalme nævnes. Kingos »O
kære sjæl, frygt aldrig mer« blev optaget i Gb
som nr. 354. Den hørte altsaa til de salmer, som
Storm skulde bearbejde, hvad han pligtskyldigt
havde gjort. Derefter har Riber til disse salmer
føjet sin kritik, og nu har kommissionen gennem
gaaet dem, og nogle bearbejdelser er blevet forka
stede, deriblandt denne. Derefter har Riber gjort
et nyt forsøg, som er blevet antaget. Rettelse til
IV,s. 197. Ribers omarbejdelse af Kingos salme
kommer til at danne overgangen til Ribers por
tion af Guldberg, som var færdigbehandlet 18.
dec.
26. dec. fremlagde biskoppen en samling salmer
af pastor Manderup Kruse i Højelse, og biskop
pens salmer blev gennemgaaet og forbedret.
Dermed havde kommissionen afsluttet det før
ste aars arbejde. De kortfattede referater i pro
tokollen fortæller, at der er indkommet en mæng
de salmer fra kendte og ukendte digtere. Alle
disse bidrag er foreløbig blevet henlagt, idet man
først vilde behandle de trykte salmer, og natur
ligvis først den gældende Guldbergs salmebog.
Den normale fremgangsmaade var den, at en
»talentspejder« (hvis man tør bruge en saadan
moderne benævnelse her) først gennemløb en bog
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og deri noterede de brugbare salmer, det var i
reglen Riber, og derefter føjede Abrahamson nog
le numre til. Derved fandt man i Gb (!) 94, som
man vilde behandle. De blev fordelt mellem de
øvrige kommissionsmedlemmer, hvoraf kun de
tre naaede at blive færdige i det forløbne aar.
Disse første bearbejdelser blev derefter sendt til
kritik af et andet medlem, hvorefter bearbejdel
sen og kritikken blev forelagt den samlede kom
mission, som i høj grad kunde finde andre æn
dringer, inden et resultat kunde naaes og salmen
optages i den nye salmebog. Det synes ikke, at
man nogetsteds har truffet en salme, som kunde
bevares uændret. Da nu gennemgangen af Gb tog
saa lang tid og de flittigste medlemmer kunde
præstere mere, gik man videre til andre salmebø
ger og trykte salmesamlinger og gjorde udvalg af
dem, ja, man begyndte saa smaat at se paa de
henlagte manuskripter. Mallings og Rahbeks por
tion af Gb var endnu ikke ankommet ved aarets
udløb. Man kan tydeligt danne sig et indtryk af
medarbejderne. Riber og Abrahamson er de flit
tigste, Storm synes at arbejde lidt tungere og
Rahbek og Malling lidt mindre, men de to har saa
mange andre pligter.
1792,8.jan. begyndte efternølerne at komme.
Rahbek havde sendt nogle af sine omarbejdede
salmer, som blev overtaget af Abrahamson, og
man begyndte at gennemgaa Hjorts salmer, som
nu var udkommet i to hæfter. I dette tilfælde ser
det ud til, at man ikke har lavet et uddrag,
som først er blevet bearbejdet, men man er gaaet
lige til de to samlinger, som var i tidens aand.
15-jan. var der ankommet salmer fra Mad.
Buchholm i Norge, som hørte til de indbudte dig
tere og i København gik under navnet Nordens
Sapho. De blev henlagt. Ligeledes var der kommet
salmer fra B.Chr.Lund i Hellested, som biskoppen
takkede, men med den tilføjelse, at de havde faa
et nok. Derefter gennemgik man igen to af Hjorts
salmer. 22.jan. gennemgik man 4 af Hjort.
29-jan. leverede Malling 10 omarbejdede sal
mer, som Abrahamson overtog. Der var kommet
nogle salmer fra hr. Lund, men det maa vel i det
te tilfælde være J.J.Lund. Tre af Hjorts gennem
gaaet.
5.febr. afleverede Malling sine øvrige salmer
af portionen i Gb. De gik til Abrahamson.
12.febr. kom nye salmer af Frimann, og det be
tyder nok, at han dermed har sendt de 100, som
direkte var skrevet med henblik paa den nye sal
mebog. Videre var der to nye samlinger fra
Bang.

293

26.febr. leverede Storm en omarbejdelse af
»Paa Gud alene«, som gik videre til Riber.
25.marts kom en paaskesang fra prof .Treschow,
som henlægges. De møder, hvor der ikke foregaar
andet, end at det ene medlem fremlægger et an
tal ubenævnte bearbejdede salmer, som gaar til
kritik hos et andet medlem, eller hvor kommis
sionen gennemgaar et antal ubenævnte salmer, evt.
salmer af samme forfatter, springes over. Paa man
ge møder i aarets første maaneder gennemgik
man Hjorts salmer, nogle faa stykker ved hvert
møde.
1 begyndelsen af aaret udgav Søren Møller en
del af sine salmer i trykken, »Forsøg til KirkePsalmer, dels af nye forfattede, dels gamle for
bedrede«. Han var blevet ked af, at det skulde se
ud til, at Jylland ikke skulde have en eneste dig
ter, og »at ikke en eneste gejstlig Mand samme
steds skulle enten buden eller uindbuden have
prøvet sin Held i at angive Ideen, Tonen eller
Gangen af de Psalmer, som de siden selv skal i
deres Menigheder synge, tænke og tale over«. To
de skrev i en anmeldelse i august i »Iris«, at de
omarbejdede salmer fortiente mindst bifald, fordi
de havde de gamles fleste fejl. Hvis forfatteren
havde mere lejlighed til at danne sin smag, vilde
han med fordel kunde vise sig blandt vore digtere.
I kommissionen var man ikke begejstret, men det
lykkedes dog med Storms hjælp at faa to vers
brugelige ved katekisation, 526 og 530.
1. april modtog man nye salmer af Heitmann,
som henlagdes. Rahbeks øvrige salmer blev gen
nemgaaet; den første portion var gennemgaaet
25. marts. Storms bearbejdelse af »Paa Gud
alene« blev forkastet og overtaget af Riber. Ved
møderne i april gennemgik man mange salmer.
Man afleverede stadig en halv snes og modtog
nye fra det store lager. 22. april kom nye salmer
af Heitmann, som henlagdes.
20. maj kom 3 nye salmer af Bunkeflod og
nye fra provst Rasmussen (eller hans kone), og
man begyndte at gennemgaa det andet hæfte af
Hjorts. Med dem fortsatte man i maj og juni.
Storm leverede 1. juli bearbejdelser af 26 af
Ramus’ salmer.
4. aug. fremlagde biskoppen nogle salmer af
Paveis og nogle af Liebenberg. Paveis skriver
i sin selvbiografi: »Ogsaa ved at skrive 5 eller 6
Psalmer og udlevere dem til Psalmekommissionen, som optog dem alle med Forandringer i den
evangelisk-kristelige Psalmebog, fandt jeg me
gen Satisfaktion, især ved den Forestilling ogsaa
at have bidraget til et Værk, om hvilket jeg hav
de gjort mig langt større Forventninger, end jeg
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baade af subjektive og objektive Grunde siden
fandt opfyldt« (Fr. Nielsen).
11. aug. leverede Abrahamson 19 salmer om
arbejdet efter Pontoppidans Slots-Psalmebog,
som Malling modtog. Han fik ogsaa de nævnte
salmer af Paveis. 25.aug. fik han ogsaa 7 salmer
af Ramus, som Abrahamson havde omarbejdet.
8. sept. leverede Storm to salmer til katekisa
tion, som blev antaget, 525, 529.
4.nov. gennemgik kommissionen Schønheyders
»Aleneste Gud« og Bierings »Vi troe«. Man har
været klar over, at det var to væsentlige salmer,
siden man har sat dem paa programmet samti
digt.
16.dec. siger protokollen, at Malling nu var til
stede og beklagede, at han ikke stedse kunde
komme saa gerne han vilde, fordi han boede paa
landet. Han synes heller ikke at have underskrevet
protokollen siden i.sept. Men det ses dog, at han
har arbejdet hjemme, idet han baade har til
sendt og modtaget arbejder.
g.dec. hedder det overraskende: 16 Lov-Psalmer reviderede til Trykken. 30.dec.: 18 salmer
blev gennemgaaet til trykken. Endnu b.jan.iygg
og 13.jan. er der et par andre punkter i referatet,
men ellers har man hver uge indtil 17.marts ude
lukkende arbejdet med at gøre salmer færdige til
trykken. Der er ikke et ord om, at man har plan
lagt et prøvehæfte, ikke et ord om, hvorledes det
skulde indrettes. Det har Balle naturligvis drøf
tet med sine medarbejdere. Men saadant er ikke
kommet i mødeprotokollen. Det er dens begræns
ning som historisk kilde.
Første prøvehæjte.
»Evangelisk-Christelig Psalmebog samlet af et
Selskab og udgivet som et Forsøg ved Dr.Nico
lai Edinger Balle Biskop i Siællands Stift. Første
Hefte. Kiøbenhavn 1793.«
Bogen er delt i tre dele: Lov- og Takkepsalmer, 1-97, Bede-Psalmer, 98-201, og Tids-Psalmer, 202-235.
I Forordet skriver Balle om kilderne til dette
arbejde og gør opmærksom paa, at alle de gam
le salmer er omarbejdede og bragt i en saadan
form, som »svarer til hensigten«. Kommissionen
har afholdt 76 møder paa 3-4 timer, og alt var
gaaet saa godt og fredeligt. Afgørelserne er truf
fet ved stemmeflerhed, og ingen har været for
trydelig, hvis hans arbejde var blevet overstemt
eller hans arbejde er blevet forandret. Vi tragter
kun efter at »stifte nytte« og gør ikke krav paa
bedre indsigt eller ufejlbarlighed end vore med
borgere.

FØRSTE PRØVEHÆFTE 1793

Tode anmeldte bogen i septembernumret af
»Iris«. Han siger, at allerede den første salme i
bogen, »O store Gud! dig love vi«, er en om
arbejdelse, der viser, at kraften er gaaet til spilde.
Det majestætiske er filet af eller rettere bortskyl
let. Ved en anden salme sammenligner han med
originalen og udbryder: Hvor mat en prosa! Hvor
megen fyldekalk! Hvor koldt og grædefærdigt!
Hvorfor forkaster man ikke alt, hvad denne
Psalmeudbløder har bidraget?
I næste hæfte af »Iris« er det en af de store
bidragydere, V.C.Hjort, som har ordet. Han er
mere end tilfreds: Baade som kristen og som dig
ter følede jeg mit hjerte opfyldt med stille fryd,
og som dansk borger svævede den tid nær for min
aand, da denne bog skal bidrage til at oplyse,
glæde og opbygge mine kære brødre og søstre i
de rolige bondehytter.
Sprogmanden og kritikeren Jacob Baden ankede
over de flove tanker, der fjernede sig saa stærkt
fra originalens aand. Han synes, at »Vor Gud han
er saa fast en borg« er ændret saadan, at Luthers
aand er ganske uddampet, og der er næsten intet
spor tilbage af den vældige fart, hvormed han
stormer løs paa den hele djævlehær. Det lader,
som kommissionen har været forlegen med den
onde aand, som Luther ikke har været bange for
at slaa med knyttet næve. Den forvandlede ham
derfor fra den Onde til det onde. Men ofte er
betragtningerne fremsat i et koldt, filosofisk
sprog, som almuen ingen forstand har paa. Man
maa tale til almuens fantasi for at vinde dens
hjerte. Det har udgiverne af hæftet ikke forstaaet,
»for en god del, fordi forfatterne alt for lidt har
betjent sig af bibelens talemaader, billeder og hen
tydninger, som almuen kender fra barnsben«. Det
er vigtigt at lægge mærke til de sidste ord. Ja
kob Baden er særdeles sprogkyndig og professor i
veltalenhed, men hælder ingenlunde til ortodok
sien. Just han peger paa bibelen som en nødven
dig sprogkilde, hvis man skal skrive gode salmer.
Da kommissionen havde afleveret de sidste fem
salmer til trykken, fortsatte man roligt arbejdet i
det gamle spor.
1793, i4.april kom der et nyt bidrag fra Lie
benberg. Det blev lagt til samlingen.
3.maj havde biskoppen tre kritiske breve med,
som blev forelagt kommissionen.
27.okt. havde Johan Grundtvig fra Udby ind
sendt en kritik over salmerne.
iG.nov. kom der 10 salmer fra pastor J.Biørn
sen fra Skodborg. Det har vel glædet kommissio
nen at høre lidt mere fra Jylland.
23.nov. leverede biskoppen endnu et bidrag af
salmer fra Johan Grundtvig.

ANDET PRØVEHÆFTE 1795

7.dec. indsendte pastor D.Haar fra Lille He
dinge baade kritik og nogle nye salmer.
1794, 1 o.jan. havde Pavels indsendt en VexelSang, som blev lagt ad acta. Men nysgerrigheden
maa alligevel have været for stor, for umiddel
bart efter noteres det i protokollen: Vexelsangen
blev gennemgaaet og antaget (Nr. 165).
15.marts. Biskoppen fremlagde nogle nye sal
mer af frøken Juliane Marie Jessen. Hun havde
været lectrice hos enkedronning Juliane Marie,
men havde nu taget sin afsked paa grund af syg
dom. Det var hende, som siden i 1819 sejrede i
konkurrencen om en nationalsang, »Dannemark!
Dannemark! hellige Lyd«, efter sagnet fordi hen
des haandskrift lignede Oehlenschlægers.
29.marts leverede Hjort sine Sø-salmer.
21.juni leverede biskoppen en udførlig kritik
over salmebogens første hæfte fra grev C.Reventlou, som blev henlagt.
i3.sept. Biskoppen leverede 10 nye salmer af
Kampmann og en ny salme af hr. Hammer i Hel
singe.
Storm døde 29.sept.1794.
iS.okt. afleverede Rahbek forskellige manu
skripter som han havde udtaget af Storms stervbo.
7.nov. tilsendte biskoppen Rahbek alt, hvad
Storm havde omarbejdet - 5 hæfter.
G.dec. Biskoppen leverede nogle salmer fra
provst Faber i Helsinge. De henlægges.
t795, 1 o.jan. 9 salmer paany gennemset til
Trykken. Saaledes fortsættes der med at gennem
se salmer til trykken ved hvert møde til ig.maj,
hvor det hedder: 15 salmer paany gennemgaaet
til trykken - og herved 2det Hefte sluttet.
Andet prøvehæfte
har samme titel som det første, blot med aaret
1795. Det andet hæfte er ikke en fortsættelse af
det første. De er parallelle og har den samme
ordning af stoffet, blot med andre salmer.
Men Balles forord er anderledes. Det er skre
vet i en dyb bekymring for kirkens fremtid, som
den tegnede sig, da ikke blot rationalisme, men
fritænkeri endog af den groveste art førte det sto
re ord i den offentlige debat. Han haaber dog, at
Kristi dyrebare lære ikke vil tabe sin blide ind
flydelse hos skønsomme og forstandige gudsdyr
kere, om det end sker efter forsynets raad, at kri
stendom ophører for en tid at være offentlig folke
religion. Men aldrig taber dog kristelig sandhed
eller kristelig dyd sit høje værd.
Balle indføjer et mindeord om sin døde med
arbejder, »vor brave Storm«, der nu hos Gud
indhøster de salige frugter af sine bestræbelser for
kristelig oplysning og kristelig borgerdyd.
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Om et par aar haaber Balle at kunne udgive
et tredje hæfte af salmebogen. Det første havde
han allerede »med sand opbyggelse« brugt ved
sine bibellæsninger, og saaledes vilde han ogsaa
bruge det andet, for at de nye salmer kunde blive
kendt af folket.
Men nu skete der en katastrofe, som fik afgø
rende indflydelse paa salmebogssagen. I juni maaned 1795 brændte Vajsenhuset, og hele det store
oplag af Guldbergs salmebog gik op i luer. Bogen
var endnu ikke blevet indført paa landet, og nu
kunde selv købstæderne komme til at lide mangel.
Denne situation benyttede Balle. Den 30.juni
meddelte han til kancelliet, hvordan det var gaaet
med oplaget af Gb, og foreslog, at salmebogs
kommissionen af de to udgivne hæfter og det
øvrige forraad af salmer kunde indrette en ny
salmebog for købstæderne og hele landet, og han
søgte om, at kommissionen maatte fremlægge det
te arbejde, som den med al mulig iver og flid
vilde gøre færdigt snarest muligt, for kancelliet til
nærmere undersøgelse og derefter forvente appro
bation.
Den 8.august var kommissionen atter samlet, og
Balle kunde oplæse en kancelli-resolution af sam
me dato, som gik ud paa, at man maatte indrette
en salmebog af de to udgivne hæfter og det øv
rige forraad af salmer til brug i købstæderne og
hele landet, og at dette arbejde maatte forelæg
ges kancelliet til undersøgelse og forvente kgl.
appropation. Saa fik kommissionen travlt. Der
kom tider, hvor man holdt møde hveranden dag,
men protokollen viser, at man arbejder med de
to udgivne hæfter og noget, man kalder tredje
hæfte, som man har været ved at forberede. Nog
le salmer gennemgaas for første gang, andre gøres
færdige og antages, og en del af arbejdet senere
hen viser, at man har travlt med at »rangere« sal
merne fra hæfterne i forhold til den plan, som
man ser i den endelige salmebog. Men der er
dog stadig enkelte nyheder i protokollen:
•TOS« 8. 10. og i2.dec. gennemgaar man hver
dag en salme af H.Paludan, som Fr.Nielsen kalder
kopist, men som vel nu var forhandler af stempel
papir.
1796,7-jan. gennemgaar man hk.Jessens salmer.
11. febr. En ligsalme af Rahbek gennemgaaet
(se VII, s.165), en ligsalme af Thaarup gennem
gaaet.
20.febr. en julesalme af hr.Wøldike.
12. marts, en brudesalme af Malling gennem
gaaet.
Mad. Buchholms salmer blev omarbejdet af
Malling.
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Det har særlig interesse, at man i maanederne
marts, april og maj gennemgaar og omarbejder
Tyge Rothes salmer. Han havde protesteret mod,
at hans salmer blev optaget, mens han levede,
men han er jo nu død, og kommissionen har frie
hænder.
Den 2.aug. begynder man den sidste gennem
gang af hele samlingen »efter de indkomne kri
tikker«, og man begynder virkelig med at gen
nemgaa nr. 1 og 4 i første hæfte efter Todes kri
tik. 4. aug. gennemgaar man 3 salmer »efter alle
kritikker«. Saa samler man alle salmer om ska
belsen fra de forskellige hæfter og ordner dem
og saaledes videre til de følgende afsnit.
1796, d.26 Nov: (vor gode Riibers Dødsdag)
Den 68.salme (i første hæfte) helt gennem
gaaet og forandret.
1.dec. (vor Riibers Begravelsesdag). Det er
mærkeligt at kommissionen holder møde paa be
gravelsesdagen, men de fik heller ikke meget be
stilt, kun »nogle vers« af nr.71 i første hæfte. Ri
ber skrev protokollen under endnu 15.nov. Rahbek
var traadt ud, da han blev vred over at Balle
havde henledt kancelliets opmærksomhed paa
»Aristokraternes Cathechismus«. Han skrev under
sidste gang, da andet hæfte var færdigt ig.maj
•7Q5- Nu havde Balle kun Malling og Abrahamson
tilbage.
I797,3.jan. noteres for sidste gang, at der kom
mer en ny salme; det er Malling, som bringer den
med, en salme af afdøde fru Bech, vistnok Mal
lings svigermoder. Den blev overladt til Abraham
sons behandling.
Den i4.september 1797 blev arbejdet renskre
vet til indsendelse til kancelliet, og Balle udbrød:
Gud være priset!
Ved gennemlæsningen af Balles protokol har
man kunnet notere en mængde navne paa større
eller mindre digtere, som har sendt bidrag. Man
faar undertiden antallet af salmer at vide, men
næsten aldrig, hvilke salmer det drejer sig om. Vi
kender altsaa visse digtere, men ikke deres salmer,
og navnlig mange salmer med ukendte digtere.
Severinsen opgjorde antallet af salmer i E,
hvortil vi mangler digterne, til 93. Jeg mener at
have faaet tallet ned til 76, men meget af dette
er højst usikkert.
I protokollen nævnes det ofte, hvem der har
bearbejdet en vis sending salmer, men derefter
gik bearbejdelsen videre til kritik hos en anden
medarbejder, og endelig havde kommissionen det
sidste ord. Derved kunde salmen ændres saaledes
at hverken digteren eller den første bearbejder
kunde skyldes for resultatet.
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Især i begyndelsen, da salmerne strømmede ind,
blev manuskripterne »henlagt«, og saa ved man i
mange tilfælde ikke, hvem der siden fandt dem
frem til omdigtning.
Alle kommissionens medlemmer er omtalt i bio
grafierne i bd.VI og VII. Her er nævnt sand
synlige lister over enhvers omarbejdelser, og der
er nævnt adskillige enkeltheder, som supplerer
protokollen og egentlig giver et bedre billede af
arbejdet.
Ved manuskriptets fremsendelse til kancelliet
indstillede Balle, at salmebogen udkom paa Vaj
senhusets forlag, og han vilde selv læse korrektur
sammen med Abrahamson og Malling. Det bur
de i 5-6 aar være frit, om menighederne vilde
tage den i brug. Man skulde gerne undgaa tvang.
Indførelsen af en ny salmebog skulde ikke se ud
som en ekstra skat.
Den 13.april 1798 kom den kongelige resolu
tion om den nye salmebog. Den overlod det til
menighedernes frie valg, om man vilde indføre
den. Men da biskoppen varmt anbefalede den, og
da præsterne ogsaa tit var stemt for den, kunde
det godt blive saa som saa med menighedernes
frihed.
Titelblad, se næste side!
Titelbladets bagside:
Ved kongelig allernaadigst Resolution af 13de
April 1798 er Vaisenhuset ene og allene forundt
Forlags-Rettighed paa denne Evangelisk-kristelige
Psalmebog, imod at Prisen til Udsalg paa Tryk
papir ikke overgaaer Een Skilling for Arket.
Forerindring.
Ved at samle, vælge og giennemsee disse Psal
mer, have de Mænd, til hvilke Arbeidet har væ
ret anbetroet, havt for Øine, deels at holde sig
paa det nøieste til de Forestillinger og Udtrykke,
som indbefattes i Skrivten selv, paa hvilken kri
stelig Troe er befæstet, deels at stemme det hele
Foredrag til Opbyggelse; saa at Kierlighed og Til
lid til Gud og Christum, forenet med virksom
Broderkierlighed til alle Mennesker, samt Flid og
Lyst ved Pligternes Udøvelse, saavel i det almin
delige Liv, som i Kald og Stand, maatte indaandes, forøges og giøres tækkelige for enhver,
som elsker Religion. Tillige har man bestræbt sig
for at udbrede Lethed og Tydelighed over det
Hele.
Naar gode Mennesker maae finde Trøst og
Glæde i deres Andagt ved Psalmeme, og sand
Kristendoms Aand under Guds Velsignelse maa
derved forplantes alt mere og mere hos menige
Mand, er Hensigten opnaaet, i hvilken Arbeidet
blev foretaget og fuldført. Herren give, at Fædre-
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nelandet maa høste Frugt deraf til Sædeligheds,
til Ordens, til gavnlig Virksomheds og uskrømtet
Menneskekierligheds Befæstning og Forfremmel
se igiennem flere Slægtsfølger.
Indhold.
Lov- og Takkepsalmer.
i. Guds Væsen og Egenskaber
den Uforanderlige
den Alvidende
den Allestedsnærværende
den Alvise
den Algode
den Alretfærdige
2. Skabelsen
3. Forsynet
4. Forløsningen ved Jesum
5. Jesu Fødsel
6. Jesu Lidelse og Død
Jesu Ord paa Korset
7. Jesu Opstandelse
8. Jesu Himmelfart
9. Jesu Regiering over hans Kirke
10. Guds Aand og Ord
11. Lyksalighed efter Døden

No.
1-40
16-20
22-24
25-26
27
29-39
40
4 >-54
55-111
112-135
136-143
144-164
‘57-I64
165-09
180-186
187-193
194-201
202-226

Bedepsalmer.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Sand Kristendom
Omvendelse, Troe og Syndsforl.
Kierlighed og Tillid til Gud
Kierl. til os selv og vor Næste
Virksomhed
Aarvaagenhed
Ydmyghed
Flid
Nøisomhed
Broderkierlighed
Fredelighed
Borgersind
Samvittighed
Jesu Efterfølgelse
Ordet og Bønnen
Daaben og Nadveren
Daabens Pagt
for Daaben
efter Daaben
for Altergangen
ved Nadveren
efter Nadveren
Døden, Opstand, og Dommen
Døden
Graven
Opstandelsen

No.
227-259
260-284
285-324
325-352
325
326
327-330
33'
332-334
335-34'
342-348
349
350-352
353-363
364-387
388-399
388-389
390-391
392
393
394-397
398-399
400-430
400-421
422-423
424

Dommen
Saligheden
9. Forbøn
almindelige
for Fædrenelandet
for Kongen
i Krigstid
i smitsom Syge
for Døende

425-427
428-430
431-443
431-434
435
436-437
438-441
442
443

Tidspsalmer.
1. Aarsskifte
2. Vaar- og Høstpsalmer
Vaaren
Sædetiden
Regn efter Tørke
Sommeren
efter rig Høst
efter knap Høst
Vinterens komme
3. Morgenpsalmer
4. Aftenpsalmer
ved Ugens Ende
5. Bordpsalmer
for Maaltidet
efter Maaltidet
ved Bryllup
6. Bryllupspsalmer
for Brudevielsen
efter Brudevielsen
7. Katechisationspsalmer
for Katechisationen
efter Katechisationen
8. Konfirmationspsalmer
for Konfirmationshandlingen
efter Konfirmationshandl.
9. Reformationspsalmer
0. Kirkevielsespsalme
1. Søepsalmer
almindelige
ved Udreisen
ved Hiemkomst
efter Uveir
efter Tordenveir
til Orlogs
Morgensang
Aftensang
Ligsang
2. Fredspsalme
3. Efter Sygdom
4. For en Moder efter Barnefødsel
5. Ved en Huusfaders Udreise
6. Ved en Huusfaders Hiemkomst
7. Børnepsalme

444-452
453-467
453-456
457
458
459-460
461-465
466
467
468-492
493-512
Sii-S12
513-519
514-515
516-518
5'9
520-524
520-522
523-524
525-531
525-528
529-531
532-537
532-535
536-537
538-542
543
544-553
544-545
546
547
548
549
550
SS'
552
553
554
555
556-557
SS8
559
560
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Inden vi gennemgaar dette register og salmer
ne, maa vi knytte et par bemærkninger til Balles
forord. Han siger, at kommissionen nøje har holdt
sig til skriftens forestillinger og udtryk, og man
tør ikke tvivle om, at dette er sagt i god tro, men
man har lov til at synes, at han tager fejl. Allere
de den indledende opregning af Guds egenskaber
ligner mest filosofi over et Gudsbegreb, og hvis
man standser ved den egenskab, der er repræsen
teret af de fleste salmer, hedder det ikke i bibelen,
at Gud er den »algode«, men »Gud er kærlighed«.
Men til det punkt om overensstemmelse med bibe
lens forestillinger og udtryk, skal vi senere vende
tilbage.
Det andet, som kommissionen har haft for øje,
er at »stemme det hele foredrag op til opbyggel
se«. Det er rigtigt. De gamle salmers teologi er
blevet stemt ned, men »foredraget« er stemt op.
Der er en tilstræbt inderlighed og en understreg
ningens patos i sproget, og bearbejdelsen af de
gamle salmer bestaar ogsaa i, at en jævn frem
stilling af tanken er omdannet til bøn. Det gælder
ikke blot i de saakaldte bedesalmer.
Endelig understreger Balle, at »lethed og tyde
lighed« er udbredt over det hele. Sproget er ble
vet mere nutidigt. De lange sætninger, som Balle
bruger i sit forord (er »forerindring« lettere og
tydeligere end »forord«?) findes ikke i salmerne.
Men idet baade sproget og det saglige indhold er
blevet mere samtidspræget, er det ogsaa blevet
tidligere forældet.
Vi kender ikke kommissionens eller Balles over
vejelser angaaende salmebogens inddeling, men vi
ved at Balle ikke vilde have Kingos og Guldbergs
ordning »de tempore«. Det har ligget tiden fjernt
at begynde med Kristus ligesom Pontoppidan.
Men naturligvis er det rimeligt at begynde med
Gud. Bastholms tanke, at en salmebog med lutter
lovsange, et hundrede vilde være nok, var blevet
meget udbredt. Det blev da rimeligt at begynde
med at forene lovsang og Gud, og det maatte kun
ne forsvares at lade salmer om Jesus gaa ind un
der lovsangene, især naar man tænkte mere paa
hans milde lære end paa hans lidelse og død, selv
om man hverken vilde eller kunde undlade at
tage lidelsen med.
Bogen indledes med Bierings bearbejdelse af
trosbekendelsen. Nr.5 er det gamle tedeum, vist
nok bearbejdet af Schønheyder. De to rager op
over de øvrige. »Skiøn er den Jord, som vi be
træde« af Zetlitz handler om Guds uforanderlig
hed. Der er 3 salmer om Guds allestedsnærværelse,
men ikke gode. Af de mange salmer om Guds al
godhed er der to, som begynder bibelsk med Guds

store miskundhed, og en af Hjort begynder endog
»Vor Gud er idel Kierlighed«, men kredser mere
om andre Guds gaver som »hver Lædskedrik, som
Land og Vand os yde«. Summen af det hele kan
samles i et vers af Kampmann (37,4):
Algode Fader! kun ved dig
Alt lever, er og røres;
Alt ordner du saa viselig,
Og alt til Held udføres.
Dig prise al din Skabnings Hær!
Din Godhed uden Ende er,
Som den er uden Lige.
Samme Kampmann skriver afsnittets eneste
salme om Guds retfærdighed, hvori det siges, at
Gud kan og vil straffe, naar naadens tid er ude,
men hvis man i tide slaar ind paa dydens vej, vil
Gud række os sejrens krans. De fleste af de 40 sal
mer holder sig ikke sagligt til en af Guds egen
skaber, men belærer ham veltalende om dem alle
sammen.
I det næste afsnit om Skabelsen er der en stor
salme »Gud! du skabte Jordens Kreds«, som i
hvert fald fremkaldte sin egen melodi, men de
fleste er jævne, »Hvo har mig givet Legemet, Og
Kraften, som opliver det?« Men vi vender tilbage
til bearbejdelsen af Brorsons »Op al den Ting« i
en senere sammenhæng.
Forsynet er det største afsnit i bogen med 56
salmer. Det er en blanding af nyt og gammelt, en
del bearbejdelser af gamle forsynssalmer, men det
er ogsaa et emne, som kalder paa samtidens dig
tere, om hvordan Gud vil omdanne alle trængs
ler »til Held«. Det er et afsnit med gode salmer
om sorg og trøst, og med henblik paa den i reg
len gode udgang er der en motivering for, at det
kan høre under lovsange, i hvert fald under takkesalmer.
Om Forløsningen ved Jesum handler 24 salmer,
men det er lidt uklart, hvad der menes med for
løsning. En salme af Hans Pontoppidan, »Gud
saae alt det, han havde giort« giver et overblik
over frelseshistorien fra skabelsen til syndefaldet,
hvorefter Kristus kom, »at rense Herrens Hellig
dom«. Han var lydig under spot og nød, ja, lydig
indtil korsets død. Derved tabte Død og synd sin
magt. Jesus raabte »det er fuldbragt«. Det var det
te »naadefulde andet Bliv, som gav den faldne
Skabning Liv«. Der er en del Jesussalmer og sal
mer om kærlighed til Jesus, og det ser egentlig
ud til, at forløsningen bestaar i, at naar man el
sker Jesus, forløses man fra syndens magt over en.
Julesalmerne er et af de fattigste kapitler i bo
gen, fordi de forkynder en kristendom, der saa

300

vidt muligt er afklædt for alt det historiske. Der
siges, at Jesus kom, eller at Gud sendte sin søn,
eller at han steg ned fra Himlen og et enkelt sted
siges det, at en Frelser er født i dag, men hoved
indtrykket er egentlig, at han pludselig var der og
tog fat paa sin gerning som sandhedens lærer. Her
er ikke noget om Maria og Josef, ikke noget om
hyrderne paa marken og englesangen. Et ord som
Bethlehem er utænkeligt, og en stald vilde være
uartigt. Man har bevidst udeladt de mange gode
julesalmer, man havde i forvejen, Et barn er født
i Bethlehem, Et lidet barn saa lysteligt, og Luthers
Lovet være du, Jesus Krist og Fra Himlen kom.
Men da man dog skulde i kirke i julen, maa man
samle disse fattige 8 salmer, hvoraf den bedste
var Nordahl Bruns lille vers »Saa frelstes vi fra
Synd og Død«, og som denne begyndelse viser, er
det ikke sluppet helskindet med til festen.
Man kan sætte dette paa spidsen og sige, at
hvis Jesus kun »kom«, men ikke rigtigt er »født«,
har han vel heller ikke noget liv. Det har han
heller ikke i salmebogen, som springer lige fra
julen til Jesu død. Der er ikke noget kapitel om
Jesu liv og lære, ingen bibelhistoriske salmer, in
gen hentydninger til evangeliets fortællinger, hver
ken undergerninger eller lignelser, intet! Og man
kan igen minde om en rigdom, som man be
vidst har kasseret, alle Kingos evangeliesalmer,
som man kunde have sunget mellem jul og
paaske.
Kapitlet om Jesu lidelse og død indledes med
Sporons salme, som stilistisk er grundigt omarbej
det af Riber, men den er ikke teologisk afsvækket.
Jesus kaldes forsoner, og det betyder, at »købt jeg
blev .. . dyrekøbt«. I den næste siger Knudsvig:
»Du forsonede vor brøde«, og Frimann skriver:
»Hvi straffes han? ak! kun for vore synder«.
Hjort er mindre heldig: »Hvo vil mig nu for Gud
anklage? . .. Naar jeg kun synden vil forsage«.
Man synes ikke altid om tonen. Forfatterne er saa
rørt over Jesu lidelse. Men i modsætning til kapit
let om Jesu fødsel er her dog en tilnærmelse til det
bibelhistoriske, idet der er 7 salmer om kors
ordene og endelig slutter kapitlet med Kingos
»Gak under Jesu kors at staa«, som rigtignok er
grundigt omarbejdet, men det historiske forløb er
fulgt. Her har Jesus dog en moder, selv om hun
ikke staar »jammerfuld«, men kun »vemodig«.
Det er et af bogens yndlingsord, som nu har baade
en anden klang og en lidt anden betydning.
Selv om man altsaa i dette afsnit gaar det bi
belske nærmere end andetsteds, er der et billede,
vi ikke finder i salmerne om Jesu lidelse: Jesus
som offerlammet. »Se det Guds lam, som bærer
verdens synd«. Det hørte til de »østerlandske« be
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greber, man helst undgik. Man har optalt fore
komsten af dette begreb i vore salmebøger
(C.Raunkiær: Planterne i den religiøse digtning,
Kbh. 1931,5.46-47). Resultatet er, at Lammet fore
kommer hos Hans Thomissøn 9 gange, hos Kingo
16, Pontoppidan 23, Guldberg 15, Ev-Kr. o, Ros
kilde Konvent 2, men med begge tillæg 14, og KH
18. Det er nok noget saadant en kritiker tænker
paa, naar han i Minerva roser Prøvehæfterne,
fordi der i hver sang findes sande kristelige følel
ser og tanker, næsten aldeles rensede for de krasse
begreber, hvormed overtroen skæmmede Jesu
blide, simple lære.
Om Jesu opstandelse kan der tales kort. Der er
ikke nævnt nogen tvivl om Jesu legemlige opstan
delse og ikke foretaget nogen omtydning af den.
Der er draget den følgeslutning, at vi derfor ogsaa
skal opstaa fra de døde. Den bedste af salmerne
er ogsaa her Nordahl Bruns »Jesus lever, Graven
brast«, som er bearbejdet, men dog kan genken
des. De fleste er trods de højstemte ord ikke
meget værd, og det er næsten ynkeligt, at profes
soren i æstetik, Rahbek, har nedskrevet Kingos
mestersalme til tre smaa ligegyldige vers, »See den
gyldne Sol frembryder«.
Om Jesu himmelfart kan siges det samme som
om opstandelsen. Dogmet fastholdes. Den bedste
salme i afsnittet er nok »O priser, frelste Skarer«,
som enten Malling eller Riber eller begge har
bearbejdet efter Brorsons »Slaar sammen alle
hænder«. Indholdet af de to kapitler kan sammen
fattes i Bunkeflods ord:
O! see med Fryd, du frelste Jord!
Til Himlen Jesus stige!
Forkyndt er hans det milde Ord,
Grundfæstet er hans Rige.
Dette er ogsaa overgangen til næste afsnit om
Jesu Regiering over hans Kirke, hvor vi finder
Kampmanns »Gud har fra Evighed givet sin Søn
os til Herre«, som er bevaret i de følgende salme
bøger. Vi kender ikke originalen, men kun salme
bogens form. Derefter følger »Vor Gud han er saa
fast en borg«, hvorom der henvises til V,s. 166 f.
Efter in salmer om Gud Fader, 82 om Jesus,
leder man efter et kapitel om Helligaanden, den
tredje person i Treenigheden, men det findes ikke.
Der følger et lille kapitel om »Guds Aand og Ord«
med 8 salmer, hvoraf de 6 handler om ordet og
kunde staa mange andre steder. Men der er to
helligaandssalmer af Frimann, der siger »du« og
ikke blot »den« til den tredje person. I »O Hellig
Aand! vor Bistand vær« siger han »Du himmelske
Ledsager«, et udtryk som Grundtvig har truffet
her. I den næste (201) siger han, at Helligaanden
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gaar ud fra Gud og tænder lys i mørket. Men
det mærkelige er, at vi finder helligaandssalmer
andre steder i bogen. Da Grundtvig i 1851 var i
Norge og boede hos Wexels, var han pinselørdag
gæst hos fængselspræst Stensrud, hvor de kom til
at tale om den aandløse Evangelisk-kristelige
Psalmebog. Pinsedag var de i kirke hos Wexels og
sad sammen og sang »Trøstens Aand! du i de
svage« (nr.313, ogsaa af Frimann). Under et
mellemspil hviskede Grundtvig til Stensrud: »Det
er et godt lille vers«. Det staar ikke her mellem
helligaandssalmeme, hvor det vilde have pyntet,
men mellem bedesalmerne om Kærlighed og tillid
til Gud. Det havde været optaget i omarbejdet
form i det andet prøvehæfte, men var i den ende
lige salmebog blevet endnu bedre. Endelig finder
vi i afsnittet om »Sand Kristendom« Luthers »Dig
bede vi, o Hellig Aand« i en ganske god bearbej
delse af Malling. Hvis man havde samlet disse
fire og maaske taget Kingo, Brorson og Søren
Jonæsøn til hjælp, kunde man have faaet et godt
afsnit om Helligaanden og et Treenighedsskema i
salmebogen, men saa ortodoks har man ikke villet
(eller turdet?) være.
Til gengæld er kommissionen paa hjemmebane
i det næste ret fyldige kapitel om »Lyksalighed
efter Døden«,. Her er nogle ærlige, men ikke sær
ligt velformede salmer af Storm, som ogsaa har
skaaret Brorson ned til to vers (206) »Jeg gaaer
til Døden, hvor jeg gaaer« og »Jeg gaaer til
Himlen, hvor jeg gaaer«. Det er en af de faa
salmer, som Wallins svenske salmebog har fundet
i Ev-kr.salmebog. I dette kapitel mindes man
ofte den treklang »Gud-dyd-udødelighed«, som
kendetegner tiden, men i salmebogen maa ordet
»udødelighed« dog retfærdigvis ændres til saligt
samvær hos Gud.
Bedepsalmer.
Den anden del af salmebogen har faaet navnet
Bedepsalmer. Med henblik paa indholdet vilde
man vel kunne kalde det salmer om kristenlivet.
Men navnet er nok dannet som en modsætning til
Bastholms paastand om, at et barn ikke kommer
syngende til sin fader for at bede ham om noget.
Her hedder det første kapitel »Sand Kristen
dom«. Det er baade fyldigt og værdifuldt, især
gennem en ret flittig brug af de gamle, men dog
omdigtede salmer. Man har studeret Troens rare
Klenodie og har plukket vers ud af ellers ukendte
Brorsonsalmer. Kristenlivets kamp kunde man vel
kalde kapitlet, kampen mod fristelser, hvorved
det ligner det næste kapitel om »Omvendelse,
Troe og Syndsforladelse«. Her finder man Luthers
»I dybeste Nød vil jeg til Gud«, Ægidius’ »Herre!

jeg har handlet ilde« og Søren Jonæsøns »Vee
mig, at jeg saa mangelund«. Det næste kapitel om
»Kierlighed og Tillid til Gud« falder lettere paa
tungen for samtiden. Her er det de nyere salmi
ster, der synger paa det jævne, og i det følgende
om »Kierlighed til os selv og vor Næste« er vi
ligeledes i lavlandet. Omdigtningen af Kingos
»Hvor dejlig skal Guds kirke staa« er optaget
under dyden »Fredelighed«.
»Jesu efterfølgelse« plejer at være en alvorlig
sag i salmebøgerne, især naar man tænker paa
kors og lidelse. Den tone er ikke helt fremmed her.
Storm kan godt synge med Brorson »Kristne! lad
os samle kræfter«. Men det er mere almindeligt
at synge: »Milde Frelser! lad os lære virksom
Hjælpelyst af dig« eller »Du har, o Jesu, os et
Mønster givet« eller »ædel Iver i dig brændte«.
Kapitlet om »Ordet og Bønnen« taler mere om
det første end det sidste og kunde have været
slaaet sammen med andre kapitler om ordet, især
om Jesu milde lære, men kapitlet her sigter nær
mere paa gudstjenesten. Derefter følger sakra
menterne. Om Daaben er der kun fem korte sal
mer, to paa to og tre paa et vers. Her er et eksem
pel fra en af de Brorsonsalmer, som ikke tidligere
har været optaget i salmebøgerne, nemlig »Her
kommer, Jesus, dine smaa«. Det er ordet om
»daabens pagt«, der har fængslet Riber og sat
ham i gang med følgende, der kan tjene til at
illustrere kommissionens friheder i omdigtningen:
Befæst os, Gud! i Daabens Pagt
Mod onde Lysters Svig og Magt;
Og giv, vi altid tænke paa,
Ved Dyd dit Velbehag at naae!
Da gaae vi rolig Livets Gang,
Om den endog er mørk og trang;
Og hisset vi evindelig
Skal love, takke, prise dig.
Til gengæld udmærker kapitlet om Nadveren sig
med salmer, der er længere end det fastsatte mak
simum paa 8 vers, idet de første tre har henholds
vis 15, 10 og 9 vers.
Døden, Opstandelsen og Dommen indeholder
nogle af de gamle salmer eller uddrag af dem.
Tanken om døden tages meget alvorligt. Der er
ikke saa meget om dommen, men det nævnes dog,
at den kan være et tordenslag, og om opstandel
sen tales der egentlig kun i dødssalmeme, der skal
have en lysere afslutning. Det afsluttende kapitel
om Forbøn bringer ikke noget nyt og bemærkel
sesværdigt. Se iøvrigt de anførte udførlige registre.
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Tidspsalmer.
Den sidste tredjedel af bogen kaldes Tidspsal
mer, men ordet dækker baade tid og særlige lej
ligheder. Her er det tidens børn som følger tidens
gang med deres salmesang, som ofte maa kaldes
husflid. Efter en række nytaarssalmer følger de
aarets gang fra vaar til høst. Efter aaret synger
man om dagen med 24 morgensalmer og 19 aften
salmer. Især er Ramus flittig. Her maa særlig
bemærkes et hensyn til Kingo. Rahbek har søgt at
forbedre tre af hans morgensalmer og to aftensal
mer, hvorom senere. Der er salmer til før og efter
maaltidet. Der er salmer til bryllup, hvor man
husker fru Boyes. Der er salmer til katekisation,
herunder et par som Storm skrev under kommis
sionsarbejdet, og naturligvis til selve konfirmatio
nen, f.eks. Nordahl Bruns »Lad denne Dag, o Gud
vor Gud«. Der er et afsnit med kirkesalmer om
reformationen, men ikke noget om Luther. Der er
en salme om kirkeindvielse og navnlig 10 salmer
af Frimann om sejladsen paa de store have, hvor
Danmark og Norge færdedes husvant. Efter
nogle andre begivenheder i hus og hjem slutter
bogen med »O gode Gud! jeg takker dig«, hvori
det gode barn takker Gud for sine gode forældre.
Omdigtning.
Den evangelisk-kristelige salmebog er et apolo
getisk værk. Man maa ikke glemme, at tidsaanden
var mere radikal end salmebogen, og man maatte
kræve af denne, at den præsenterede en fornuftig
kristendom. De gamle salmer var forældede baade
i sprog og teologi, og de gemte mange levn af for
tidens overtro. Baade sprog og teologi skulde gøres
nutidige, og for at fremme dette kaldte kommis
sionen sig kritisk. Deres bog skulde være en mo
derne helhed og ikke en salmehistorisk antologi.
Derfor forandrede man alle de gamle salmer.
Man indbød de nye digtere til at synge i tidens
sprog. Naar ogsaa alle samtidens digtere alligevel
kom under kommissionens kritik, skyldtes det, at
man ikke mente at kunne opnaa det bedst mulige
ved at nøjes med digterens skøn. Salmen maatte
kunne blive bedre ved, at flere digtede med og i
hvert fald fjernede det uheldige, som digteren
havde overset. Derfor blev alle salmer, gamle og
nye, bearbejdet af et kommissionsmedlem, og
disse bearbejdelser blev kritiseret af en anden,
hvorefter den samlede kommission valgte den en
delige form ved en flertalsafstemning. Da alle ikke
var tilstede ved møderne, kunde resultatet afgøres
af to stemmer mod en. Man faar indtryk af, at
denne arbejdsmetode undertiden kunde nærme
sig til det maniske. Alt skulde ændres, og resultatet
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blev det minimum af særpræg og originalitet, som
alle kunde enes om, og den blege teologi, som in
gen fandt anstødelig. Udviklingen kom derved
ofte til at fjerne sig fra det malende og billedrige
til det farveløse, og fra det konkrete til det al
mene, fra Brorsons nælde til det almindelige straa.
Se nærmere herom under »Op al den ting, som
Gud har gjort«, IV,s.2i9 ff. Ved en gennembladning af Dansk Salmehistorie I-V kan der findes
mange eksempler, hvor originalteksten kan sam
menlignes med bearbejdelsen i E, fordi denne
ikke bestaar i enkelte ændringer, men omfatter
helheden. Her skal derfor kun anføres to steder,
to lovsange, som skulde ligge nær ved det, som E
gerne vilde sige, nemlig »Lover den Herre, den
mægtige konge med ære«, se III,s.250 ff. og »Min
sjæl, du Herren love«, se 111,5.374 ffSom yderligere eksempel paa omdigtning væl
ger vi Kingos berømte morgensalme og slaar op
paa den originale tekst i 111,5.465 ff., hvor den har
16 vers, og dermed sammenligner vi den bearbej
dede tekst, som anføres efter E 477. Vi ved, at
det er Rahbek, som har bearbejdet den, men det
er ikke udelukket, at kommissionen har ændret
noget i teksten, selv om professoren i æstestik
maatte være autoritet nok.

Nu rinder Solen op
med Straaler blide,
Forgylder Skovens Top
og Biergets Side.
Hæv dig, min rørte Siel, til Lysets Fader
Din Takkesang istem;
Bær Morgenoffer frem
For Lysets Fader.
Straaler blide. Blid er et yndlingsord i E, men
Kingo bruger det ogsaa. Østerlide er dog sjæld
nere. Klippens top og bjergets side. Billedet er
norsk og er tegnet for Kingo, som ogsaa tænker
paa Norge, af hans elskede Sille. Det er billedet af
hendes barndomshjem i Sundal. Rahbek har skre
vet skovens top, en fordanskning, som ikke er
gennemført med »bjerget«. Billedet er derved
gaaet i stykker i striden mellem dansk og norsk.
Sjælen er mere end glad, nemlig rørt, et eksempel
paa den opstemte tone i E, som nu klinger falsk.
»Lysets Fader« gentages i sidste linje i stedet for
rimord. Saadanne gentagelser i stedet for alminde
lige rim bruges undertiden i E som en særlig un
derstregende finhed. Kort sagt: ændringerne er
daarlige, og Kingos vers er forstaaelige for en
hver, som husker Norge.
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2. Jeg sov saa tryggelig,
Saa fri for Fare.
O Gud! jeg takker dig,
Du togst mig vare.
Dig, Kraftens Gud, som skabte Lys af Mørke,
Min Lid jeg sætter til:
Du og i Dag mig vil
Med Bistand styrke.
Det billedrige v.2 og det lidt vanskeligere v.3
er sprunget over. 4,1-4 er omdigtet for at undgaa
Engleskaren, og for at faa et nyt rim maa man
ogsaa give afkald paa »Hus og Hjem«. Vers 5 og
6,1-4 er sprunget over. I 6,5 er ordet Kraft for
stærket til Kraftens Gud, og at dyrke Gud i Kald
og Stand er afbleget til Guds almindelige bi
stand.
3. O! led mig ved din Haand,
At jeg ei synder!
Styr ved din gode Aand,
Hvad jeg begynder!
Velsign du selv min Flid med Held og Naade!
Min Gierning i dit Navn
Til mit og andres Gavn
Lad vel geraade!
Omdigtning af v.7. »Held« er et meget alminde
ligt modeord i E. Det betyder ikke lykketræf, men
noget heldigt, der er styret af Gud, lidt i retning
af Velsignelse, hvorom senere. Andres Gavn er
ogsaa hyppigt i E. Gavnelyst er en fin egenskab.
Dagens gerning synes lidt mere ego-styret end det,
der ligger i ordet Kald. Geraade = lykkes.
4. Du bedst min Tarv og Trang
O Herre! kiender;
Du har min Lykkes Gang
I dine Hænder.
Beleiligst Tid, beqvemmest Hielpemaade
Du klarlig forudseer;
Hvad vil, hvad vil jeg meer?
Gud, Herren raade!
Bønnen mod synden er sprunget over, og Kingos
V-9 er let at genkende her, men omdigtningen,
især af lin.5 falder knap saa let paa tungen som
originalen.
5. Velsign, o Gud! vort Land
Med Frugt og Grøde,
At ingen stræbsom Mand
Maa savne Føde!
Vor Konge med dit Raad du selv regiere!
Lad ham og al hans Slægt,
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Gud! i din Varetægt
Befalet være!
De fire første linjer er hentet i Kingos v.15 med
et vist henblik paa v. 10. Slutningen fra Kingos
v.14.
6. Bevar fra Vold og Svig
Din Kristenkirke!
Lad Troen idelig
Til Dyder virke!
Udbred alt meer og meer din Visdoms Lære,
At du kan vorde kiendt
Og han, som du har sendt,
Din Søn, vor Herre.
Gendigtning og ændring af Kingos v.13. Kingos
slutning er sammenfattet i »Vold og Svig«, som er
trukket frem i første linje. Troen skal virke dyder.
Kristendommen kaldes Guds visdoms lære. Det
centralt kristelige er smukt nævnt i omdigtnin
gens slutning.
7. O Gud! giør Dagen god
For mig og Alle!
Men og i Nød mit Mod
Skal ikke falde.
Med denne Trøst jeg da mit Hierte styrker:
En Dag skal hisset grye,
Hvor ingen Sorrigs Skye
Min Siel formørker.
I sidste vers siger Kingo gode nat. Rahbek siger
først »gør dagen god« og lad mig bevare modet,
naar det kniber, og derefter slutter han sig til
Kingo. De to sidste vers i E er noget af det bed
ste i gendigtningen. D 690 viser, hvorledes der af
Kingos salme kan udvælges 7 vers, der praktisk
talt ikke behøver forandringer. Rahbek kunde
have gjort noget lignende, men det stred imod
det princip, at der skulde ændres.
Et eksempel fra Brorsons salmer.
E No. 237.
Mel. Vreden din afvend.
1. Dig, Jesu! priser jeg af ganske Hierte!
Ved Ord og Levnet du mig Dyden lærte,
Og for at frelse mig fra Syndens Brøde,
Du led og døde.
2. Dog lad ei blot min Sang din Friis udbrede!
Til Tro og Dyd din Aand mig stedse lede!
Og styrk mig selv mod syndig Lyst at kiempe,
Og den at dæmpe.
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3. Da skal og kan mig Intet fra dig vende.
Jeg er og bliver din til Livets Ende.
Og hisset jeg igiennem Evigheder
Din Friis udbreder.
I registret over optagelsen af Brorsons salmer
i salmebøgerne VI,s.ii6 ff. kan man finde nogle
salmer af Brorson, der ikke tidligere har været
optaget i de officielle salmebøger. Det kan vække
nogen forundring, men finder man disse salmer i
Klenodiet, kan man godt forstaa, at de ikke kunde
være optaget til menighedsbrug. Det forholder
sig da i reglen saadan, at et kommissionsmedlem,
mest Riber, har læst denne umulige salme, men
der har fundet visse glimt, visse udtryk, som in
spirerede ham til at »spinde en ende«. Som det
tidligere er nævnt var det tilfældet med »Daabens
Pagt« i Brorsons salme for børnene. Her er det
sket med salmen »O lam! som ingen syndens gift
har saaret«. Den er paa 19 vers, hvoraf nogle faa
skal plukkes ud:
14. Jeg tager an, hvad du til veye bragte,
Jeg troer, at du just derfor lod dig slagte,
At mig, som nu er frie fra syndens brøde,
Intet kan døde.
17. Synden, som nu i dig har mist sit rige,
Lad den nu og med skam og skiendsel vige,
At jeg den samme i mig aldrig mere
Lader regiere.
19. Saa skal og kand mig intet fra dig vende,
Jeg bliver din til Livets sidste ende,
Da jeg din priis derfor med engle-tunge
Stedse vil siunge.
I det sidste vers finder Riber to linjer, som han
kan bruge uden ændring. Han løber atter den
lange salme om Jesu lidelse igennem og finder i
v. 14 et rim »Brøde - døde«, som passer ham, og
i vers 17 en tanke, en slutning, som er rimelig
at drage. Blot de to nøjagtigt gengivne linjer af
slutningsverset er det afgørende bevis for, at denne
salme af Brorson er hans udgangspunkt for en el
lers fri digtning. Versemaalet, melodiangivelsen,
et enkelt rim og nøjagtigt to linjer af en ellers
ubrugelig salme er det stof, hvoraf han danner en
almindelig »tro-og-dyd-salme«, der var saa brug
bar, at den kunde gaa videre til Roskilde Kon
vents salmebog.
Særpræg og stil.
Hensigten med omdigtningen af de gamle sal
mer er røbet gennem ordet »bedesalmer«, der spe
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cielt bruges om den midterste tredjedel af salme
bogen, men ogsaa kunde bruges om mange af de
andre. Man synes, at en salme burde være en hen
vendelse til Gud, eller den burde efter en motive
ring i det mindste slutte med en bøn. Det med
fører i reglen et »O Gud« eller »O Frelser« eller
»O giv« med tilhørende udraabstegn. Man synger
for Guds ansigt, priser, lovsynger, bønfalder og
takker. Der kommer derved noget højstemt over
stilen, og det er netop meningen. En salme skal
have Højhed. Paa en senere tid kan dette virke
noget anstrengt. Det er helt anderledes, naar Kin
go slutter genfortællingen af et evangelium med
et af sine hjertesuk. Men evangeliefortælling træf
fer man næsten ikke i salmebogen her. Den høj
tidelige ensformighed har man dengang følt
passende, og den er sikkert blevet fremmet gen
nem kommissionens arbejdsmetode.
Grundtvig skal have sagt, at den evangeliskkristelige salmebog ikke var evangelisk og heller
ikke kristelig og ikke engang en salmebog. Jeg
tør ikke garantere for rigtigt citat. Men gennem
gaar man i tankerne de fire evangeliers begiven
heder, Jesu taler, lignelser og mirakler, saa er det
en helt anden verden end den, man finder i salme
bogen. Man kunde for saa vidt benægte, at sal
mebogen er evangelisk. Man kunde ogsaa sætte et
lille minus ved noget af kristeligheden, naar man
tænker paa, hvad der er skudt i baggrunden, f. eks.
treenighedslæren, eller visse træk af bogens Jesusbillede. Her er ikke noget om Jesus, som renser
templet ved at svinge svøben over kræmmerne og
taler haarde ord til farisæerne. Men baade datiden
og dens salmebog har gjort et uddrag af evange
lierne, som man kalder Jesu blide lære. Allerede
i begyndelsen af salmebogen møder man som nr.4
Mogens Banckes gamle treenighedssalme »Vi
takke dig, o Gud, vor kiere Fader«, hvor man
i det andet vers om Guds Søn godt nok husker
det eneste, som Bancke taler om, at Jesus døde
for vore synder, men forud for dette har man
indskudt »At du os skienkede din blide lære«.
»Jesu! Dydens milde Lærer!« begynder nr.132,
og det er bogens vigtige nye billede af Jesus, ikke
et historisk, men et udogmatisk dogmatisk. Man
udbryder: »O Jesu Krist! hvor er du blid« (394).
Man beder: »Send, o Gud, din blide Fred«, man
fortsætter »Vær os alle mild og blid! Styr til Held
hver gavnlig Id!« (431).
Et hovedord i bogen er Dyd. Det kan betragtes
som det sammenfattende ord om en kristelig livs
førelse, men er dog ikke kristne forbeholdt. Sal
mebogen har i kapitlet om »Kierlighed til os selv
og vor Næste« en hel dydelære med en lang op
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regning af dyder. Dyden vender baade mod os
selv og mod vor næste. Den øves mod vor næste,
men det bedste, man kan gøre for sig selv, er ogsaa
at være dydig. Den kristne maa stadig bede: »Lær
mig paa dyd at lægge Vind!« Og hvis det skulde
knibe, maa han raabe: »O Herre! frels min svage
Dyd!« Det er klart, at den kristne tro vil fremme
dyden. Vi saa nylig i Ribers salme, at Jesus ved
sit ord og ved sit livs eksempel lærte ham dyd, og
han bad om, at Aanden stadig vilde lede ham til
tro og dyd.
Meget mærkelig er den hyppige og særlige brug
af ordet Held, som i nutiden er uforudset og til
fældigt lykketræf. Men i salmebogen er det ander
ledes:
»O Held mig, at jeg kiender dig, Korsfæstede
Forsoner« (150). »Held mig, naar jeg i Dyd og
Tro fuldender mine Dage« (326). »O Held mig,
om jeg aldrig træder i Raad med frække Syn
dere« (228). Det sidste er en gendigtning af Ps.i,
hvor bibeloversættelsen bruger ordet salig. »Held
os! vor Dommer blev vor Ven« (112). En lignende
brug findes endnu hos Grundtvig: »Held os, krist
ne paa det jævne------lykkens skødebørn er vi«
(D 142). Man kan vel i disse tilfælde oversætte
Held ved Salighed eller det lidt afsvækkede lyk
salig.
Det hedder om Gud, at han alt »til Held vil
føre« (3). Forsynstanken er ogsaa fremme andre
steder: »Du, Fader, skabte os til Held« (33).
Til livet du fremkaldte mig,
At jeg skal Held modtage,
Og ufortient jeg faaer af dig
Saa mange glade Dage. (Kampmann)
Mere eller mindre rationalistisk bruges ordet om
frelsen: »Os til Held« sendte Gud sin Søn, som
blev »vor Lærer og vor Ven« og leder os »til
Dyd og Held« (197). »Fro i Haab om evigt Held,
lad os Dydens Vej betræde« (428). »Du i Livet er
mit Held, og mit Haab, naar Livet ender« (132).
»Fra ham kom Held og Frelse ned« (165). »Os
til Held er Jesus fød, os til Held er Jesus død«
(136). Om Jesu opstandelse hedder det: »Fuld
endt er nu din store Daad; vi se vort Held imøde«

(169)I en salme om gerrighed (333) advares der
mod denne last, hvorved man kan miste »sit sande
Held, sin Sielero«, men naar Gud leder et men
neske, kan man »have i Nøisomhed sit Held«.
ao
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Ordet Held spænder altsaa meget vidt, lige fra
den beskedne glæde, at man ejer dyden nøjsom
hed, til den store lykke at leve med Gud og Kri
stus, ja til at arve den evige salighed, som Gud
vil styre os frem imod.
En særlig sproglig finesse er gentagelsen af ord,
som skal understreges. Den første linje i den før
ste salme i bogen begynder med en saadan gen
tagelse: »Vi troe, vi Alle troe paa Gud«, hvor
gentagelsen er udvidet med »Alle« som betegner,
at det er den fælles lovbefalede tro. »O Held mig,
Held mig, naar engang jeg skal istemme Engles
Sang« (216) nævnes i forbindelse med det foregaaende. »Guds Søn! som ingen, ingen fleer!« (114).
»Men Ingen, Ingen fatter dig« (13). »Hvo kan,
hvo kan bestaae for dig?« (17). Saaledes videre:
»aldrig, aldrig«, »intet, intet«, »alting, alting«.
»O Fryd! o Held! han er, han er opstanden!«
(166). En særlig understregning faar et rimord,
naar det ikke rimer med et forgaaende ord, men
i stedet gentager sig selv. Det er især slutnings
vers, der understreges saaledes:
O Fryd! o Held! han er, han er opstanden!
Han holdtes ei af Dødens Baand.
Vor Frelses Fyrste, see, han er opstanden!
Hæv dig til ham, min glade Aand!
Naar man saa lægger mærke til, at dette slut
ningsvers er en gentagelse af første vers, blot med
ombytning af anden og fjerde linje, saa forstaar
man, at Ove Malling har anvendt al sin kunst og
flid ved denne gendigtning af Brorson. Mere be
skedent slutter Abrahamson, naar han gendigter
Paul Gerhardt i »Op Hver, som Jordens Kreds
beboer« (30) :
Da mens vi giennem Livet gaae,
Er Gud os Lys og Kraft;
Og naar vi Livets Ende naae,
Er Gud os Lys og Kraft.
Inden vi forlader gennemgangen af salmebogens
indhold, maa det understreges, at der er mange
gode og opbyggelige salmer i den, som ikke er saa
stærkt præget af kommissionens omarbejdelse, at
man kan kalde dem rationalistiske. Der er jævne,
fromme og kristelige salmer, hvor man ikke finder
de gængse fraser om »Jesu blide lære« og heller
ikke modeord som dyd og held. Saadanne salmer
fremhæver bogens fortrin »lethed og tydelighed«,
som gør den tilgængelig for den jævne læser, saa
han kan bruge den i sin daglige andagt uden fø
lelse af, at der mangler noget. Bogen har i det hele
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et præg, der gør den mere egnet til andagtslæs
ning for den enkelte end til, at »menighedens
fulde kor« skulde bruge den ved en festlig guds
tjeneste.
Naar eftertiden ret enstemmigt har kaldt den
vor daarligste salmebog, skyldes det dens mang
ler og fejl. Af de mangler maa vi nævne, at den
har udeladt en stor mængde af de værdifuldeste
ældre salmer, især af Kingo og Brorson, dels fordi
vore førende aander i samtiden ikke skønnede paa
dem, dels fordi der skulde skaffes plads for en
stor mængde middelmaadige salmer, som bogens
fædre ivrigt fremkaldte. Langt over halvdelen af
bogens salmer er helt nye og havde ikke nok kri
stelig dybde til varigt at kunne fortrænge de
gamle.
Ved omtalen af bogens salmer til jul, paaske og
pinse er der peget paa, at de gamle kendte sal
mer er udeladt og især saadanne, som fortæller
om de bibelhistoriske begivenheder, som knytter
sig til højtiderne. Salmer om Jesu liv og gerning
mangler ligeledes, og salmer om Jesu lære giver
et baade mangelfuldt og fortegnet billede af hans
ord.
Da Grundtvig i 1811 sendte »Dejlig er den him
mel blaa« til »Sandsigeren« (se I, s. 138) ankede
han over, at Ev-kr.salmebog havde udeladt de hi
storiske salmer. Rahbek svarede, at kommissionen
havde haft den overbevisning, at »Fortællinger
ikke skikkede sig til Almeensang eller rettere til
Sangqvad!« Han huskede at en saadan sang, hvis
værdi anerkendtes, blev udeladt af den grund, og
da sagde vor ærværdige Abrahamson, at en »Sam
ling af saadanne bibelske Romancer var et passe
ligt og ønskværdigt Foretagende«, hvilket dog
faldt udenfor kommissionens opgave og heller ikke
siden blev til noget. Hvis Grundtvig etsteds har
sagt, at E end ikke var nogen salmebog, har det
ligget i, at han betragtede den bibelske, genfor
tællende salme om julens, paaskens og pinsens
begivenheder som de ægte salmer.
Efter manglerne, udeladelsen af gode gamle
salmer og udeladelsen af alt det bibelhistoriske,
f. eks. Kingos evangeliesalmer, maa nævnes fejle
ne, eller rettere den skæbnesvangre fejl: den sy
stematiske omdigtning.
Evangelisk-kristelig salmebog blev den store ka
tastrofe i vore salmebøgers historie paa grund af
omdigtningen. De gode udelukkede salmer kunde
findes igen og optages i nyere salmebøger. Men
omdigtningen i E blev i løbet af et halvt aarhundrede indsunget, og naar en ny salmebog kom paa
tale, krævede enhver tids konservatisme, at indsungne tekster blev bevaret. Derfor blev R en
blanding af gamle rationalistiske salmer og nye,
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skabt af nye digtere. Men baade levn af omdigt
ninger og tradition for gamle udeladelser fort
satte endnu i KH, og først i Den danske salme
bog 1953 var sporene af Balles kommission ud
slettet.
Tiden er atter inde til at kaste et blik paa teg
ningen af salmebogens stamtræ. Den lige midter
linje symboliserer tre ting: Den evangelisk-lutherske teologi, den litterære respekt for den originale
tekst og den tradition, at der er en lempelig over
gang fra en ældre salmebog til en ny, idet den
nye vokser ud af den gamle og de nye salmer til
føjes i rimeligt maal.
Linjen er lige fra reformationstiden til Pontop
pidan, som endog optog hele Kingos salmebog.
Fra den lige linje er der kun noteret en mindre
afvigelse med hensyn til Guldbergs, der optog om
trent to tredjedele gamle salmer uden væsentlige
ændringer. Men udeladelserne var talrige, og fru
Boyes nye salmer, som udgjorde den sidste tredje
del repræsenterede en ny stilmode.
Men naar E skal aftegnes, skynder stregen sig
langt bort fra midterlinjen. Med den lutherske
teologi er det smaat bevendt, og halvdelen af sal
merne er paa flugt derfra; i resten er tonen stemt
ned. Den litterære respekt for originalteksterne er
direkte fornægtet; tværtimod er selv de bedste
danske salmer omarbejdede og i reglen ikke til
det bedre. Endelig har man ikke noget ønske om
at bevare arven fra fortidens salmesang, men at
skabe nye samtidsprægede salmer. Af en af de nye
digtere blev det sagt saa skarpt, at de gamle salmer
var hundrede aar efter nutidens forkyndelse og
havde levn af fortidens overtro, der nu var over
vundet. Vi er kommet til lavpunktet. Grundtvig
begyndte en ny salmesang 1811 og naaede deri et
højdepunkt 1837 og fik med hensyn til salmebog
et højdepunkt 1953, hvorved man naaede tilbage
til midterlinjen.
Indførelse og brug.
Biskop Balle var naturligvis ivrig efter at faa
den nye salmebog indført. Han havde bogen med
paa sine visitatsrejser og læste op af den, naar me
nigheden var forsamlet i kirken. En gammel bon
de sagde bagefter til sin præst: »Bispen havde
den med, da han kom her paa visitats og læste
nogle salmer op af den; og den mand læste jo
kønt, saa da han spurgte, om vi kunde have lyst
til at faa saadan en salmebog, sagde vi ja, men
bagefter fortrød vi det.« Saadan gik det mange
steder, hvor præsten lagde sagen frem for menig
heden. Bagefter kom protesterne, naar man havde
set nærmere paa bogen. Hvis man da holdt fast
paa de først afgivne ja-stemmer, kom modstan
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derne til at staa som kværulerende mindretal, som
man ikke kunde tage hensyn til.
Allerede 30. nov. 1799 udsendte Balle en rund
skrivelse til præsterne i stiftet i anledning af, at
han efter nytaar skulde indberette til kancelliet
om salmebogens indførelse i menighederne. Han
spurgte her, om bogen var indført, eller hvomaar
der var haab om at indføre den, eller om det ikke
var bedst, at der kom en kongelig befaling om, at
den skulde indføres f. eks. inden fire aar. Dertil
svarede Johan Grundtvig 12. dec., at det sikkert
var det bedste med en kongelig befaling, da der
ellers ikke var haab om, at bogen kunde indføres
i hans menigheder, skønt han ofte fra prædike
stolen og ved katekisationer havde opfordret der
til. Han slutter diplomatisk med at ønske, at den
forventede nye salmebog maa »faa samme bifald
og heldige brug, som jeg med glæde har erfaret,
at den gamle har haft hos mine sognefolk, der
vist nok veed at gøre forskel paa dens salmer.«
Af hensyn til familieforholdet til Balle har Jo
han Grundtvig følt sig nødt til at arbejde videre
med salmebogens indførelse i sit sogn, og det var
da ogsaa sket, inden han fik sin søn til kapellan,
saa far og søn i smug kunde sukke over den, siger
Magnus Stevns.
I en ny rundskrivelse næste aar meddeler Balle,
at Ev-kr. Sbg. var indført i 102 menigheder i Sjæl
lands stift og 120 kunde ventes at gøre det i den
nærmeste fremtid, mens 205 ikke godvilligt vilde
indføre den. Det lykkedes aabenbart ikke Balle
at faa kancelliet med til at paabyde indførelsen.
I det følgende skal der gives en del spredte ek
sempler paa, hvorledes det gik andre steder i lan
det.
Den 20. juni 1801 holdt biskop Tønne Bloch fra
Odense visitats i Horbelev kirke paa Falster, som
dengang hørte under Fyns stift. Som det var skik
ved visitats, spurgte biskoppen, om nogen havde
noget at klage over, hvortil sognepræst Hans Pe
ter Koch og hans søn, kapellanen H. C. E'. Koch
begge svarede nej. Da biskoppen derefter spurgte
menigheden, svarede mange: Jo, vi beder om at
blive forskaanet for den nye salmebog i kirken og
at beholde den gamle. Dertil svarede biskoppen,
at kongen havde tilladt at bruge den nye, men
valget var frit, hvor præst og menighed var enige
derom. I den anledning spurgte biskoppen kan
celliet, om en præst kunde paatvinge sin menig
hed den nye salmebog imod menighedens ønske.
I den forbindelse skrev sognepræst Koch til kan
celliet, at han med menighedens samtykke havde
indkøbt 300 nye salmebøger, som blev indført 1.
sønd. i fasten, og han havde den glæde, at menig
heden sang i bogen med andagt. Men nogle af
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dem, som selv havde været med til at bede præ
sten om at anskaffe de nye bøger, begyndte nogle
dage før biskoppens ankomst at ytre deres misfor
nøjelse, fordi bogen ikke var indført andre steder
paa Falster. Biskoppen havde ikke selv brugt den
nye salmebog, skønt Koch havde bedt ham der
om, og siden havde der været den største uorden
ved sognets gudstjenester, fordi modstanderne
kunde henvise til, at biskoppen brugte den gamle
salmebog, Kingos, og han maatte nok vide, hvilken
der var den bedste. Ved en skrivelse til Bloch af
gjorde kancelliet denne sag saaledes, at Horbelev
og Falkerslev skulde blive ved den nye salmebog,
og man maatte misbillige biskoppens forhold i
denne sag.
Præsten Niels Blicher i Randlev, St. St. Blic
hers fader, har udtalt sig udførligt om salmebo
gen og dens indførelse i »Iris og Hebe« 1802, hvad
man mener om den i Jylland og hvad han selv me
ner. Han har først en del indvendinger baade mod
ordvalg, tekster og melodier og finder, at bogen er
god for de tænkende borgerklasser, men ikke af
fattet efter almindelig bondeforstand. Men hans
kritik munder ud i, at bogen er meget bedre end
den gamle, som var fuld af maadelige salmer og
af nonsens, af djævlerier og overtro. Den nye har
korte, syngelige salmer og næsten alle rørende.; Bo
gen føler varmt for en fornuftig og praktisk guds
dyrkelse. Priset være vor gode regering, som ved
sin vise deltagelse fremskyndede dette værk. Men
det var godt, at bogen ikke skulde indføres ved et
magtbud, men der blev givet tid til overvejelse
i menighederne.
Han har drøftet sagen med kolleger i Ribe,
Aalborg og Viborg stifter, hvorfra hans oplys
ninger er meget mistrøstige. Hans egne erfarin
ger med indførelse i Randlev og Bjergager sog
ne var ogsaa daarlige. Han havde købt 11 o ek
semplarer for egen regning, og i Randlev, hvor
han havde sine fleste tilhængere, havde han sendt
en rundskrivelse ud til afstemning Ja eller Nej.
Han fik først 48 Ja og 14 Nej. Siden i Bjergager
fik han 4 Ja og resten Nej. Et halvt aar senere, til
advent 1801, skulde afgørelsen træffes i kirken.
Da mødte to modstandere og erklærede i hele
sognets navn, at man vilde blive ved det gamle. Da
han havde skriftligt flertal fra Randlev, udskød
han afgørelsen til et møde i præstegaarden om
onsdagen. Det viste sig da, at mange jasigere
havde fortrudt, mange havde blot sagt ja af føje
lighed. Han spurgte, hvad de havde imod den nye
salmebog, og nogle svarede, at de ikke kunde for
drage ordet »Held«, som forekom saa tit, og efter
deres mening var det entydigt med »slumpelykke«.
En anden pegede paa det ord i skriften, som siger
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at djævelen gik omkring som en brølende løve,
men i den nye salmebog var han forsvundet. Det
var altsammen forgæves. Blicher gav op og nøje
des med at lade sine konfirmander læse og synge
efter den nye bog i haab om, at den saa vilde faa
indgang i hjemmene.
I marts 1802 var bogen ikke indført noget sted
i Hads herred, Heller ikke i Gjern herred. I
Hammel blev bogen indført nytaarsdag. Ved
formuende medlemmers bidrag kunde præsten for
syne menigheden med salmebøger for 8 skilling
stykket.
I Nordby paa Samsø besluttede pastor Heegaard at gaa meget forsigtigt frem. Han prøvede
med nogle korte salmer i den nye bog og de andre
fra den gamle. Men resultatet blev, at en del af
menigheden forlod kirken og gik ud i vaabenhuset og sang slutningssalmen efter Kingos salme
bog og søgte at overdøve de andre. Nogle havde
lugtet kætteri i den nye bog, fordi der ikke blev
sunget saa meget om djævelen og Helvede. Præ
sten gav op, og den gamle bog kom i fuld brug
igen.
I Gammelby havde pastor Momme faaet sine
folk overtalt og havde anskaffet en del eksem
plarer, men da det kom til stykket svigtede man.
I As havde kammerjunker Reedtz, Palsgaard,
skænket 100 eksemplarer til menigheden, og bo
gen blev indført 1. adv. 1801, men det var lige
ved, at sværmerne (de stærke jyder) havde for
hindret det. I Bjerre gik det glat. Sognemændene, som ejede kirken, bevilgede penge til an
skaffelse til skolerne og til uddeling, ligeledes
Zincks koralbog med de nye melodier.
I Ning herred havde præsten V. Wormslev ladet
degnen gaa rundt og tegne købere, og der tegnede
sig 150. Præsten troede da at kunne indføre sal
mebogen og bekendtgjorde det. Man begyndte
med et par nye salmer, men menigheden lod deg
nen synge alene. Præsten ventede dog ikke større
modstand, da en del af kirkegængerne havde de
nye salmebøger med i kirken. Næste søndag be
gyndte folk at mumle og ytrede modvilje. Sene
re kom der nogle udsendinge, som bad præsten om
at blive forskaanet for disse salmer. De kunde de
gamle udenad, og nu skulde de have to bøger
med til kirke, for der var ingen evangelier i den
nye bog. Da præsten let kunde svare paa disse
indvendinger, lod man ham kort og godt forstaa,
at hvis de nye salmer skulde indføres, kom de
ikke til kirke. Præsten fortsatte dog endnu nogle
søndage med nye salmer, men hver gang degnen
stemte i, gik en del ud af kirken, enten det nu
var før eller efter prædiken. Denne holmgang
varede seks uger, hvorefter præsten fandt det
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raadeligst at lempe sig efter forholdene, og saa
blev det ved det gamle.
I Maarslet saa alt saa lovende ud. Den ypperli
ge godsejer, kammerherre Gyldenkrone havde gi
vet 40 eksemplarer og vilde give 50 til, hvis sagen
fik fremgang. Men saa indtraf der en uheldig
omstændighed, som ødelagde det hele. Degnen
havde paa brædtet opskrevet urigtige numre, og
følgen var, at mens han og præsten sang den
bestemte salme, sad hele menigheden og bladede
og mumlede og efter tjenesten blev den vrede
menighed enig om at forkaste den nye salmebog,
og de forlangte med ubøjelig fasthed at beholde
den gamle bog, og saaledes blev det.
I det hele taget kom nummertavlerne til at
spille en stor rolle i kampen om salmebogen. I
Kingos salmebog var det ikke noget problem, for
salmebogen var ordnet efter søndagene, og det
var givet, hvad man skulde synge. Men den nye
var ordnet efter materierne, som det hed, og
der skulde anskaffes nummertavler, som var en
ekstra bekostning, hvis de skulde være sorte, saa
man kunde se de med kridt skrevne numre. Deraf
opstod der ogsaa klager over, at man ikke »for
stod sig paa tal«.
Det kom til at spille en rolle i Brande, hvor
pastor Lund 1802 søgte kancelliets tilladelse til
at indføre den nye salmebog endskønt 18 af de
141 familier i sognet ikke havde villet give deres
samtykke. Det fik han naturligvis lov til, da der
syntes at være et stort flertal for det. Men senere
sendte en del af menigheden en ansøgning til
kongen, hvori de bad om, at den nye salmebog
maatte afskaffes og den gamle igen indføres. De
begrunder ansøgningen med, at det vil være dyrt
at anskaffe den nye bog til hver familie, og den
største del af ansøgerne kan ikke forstaa bogen,
»da vi ikke kænde tal eller nummere, der gør, at
vi ikke kunne synge med de andre«; derimod er
det anderledes med de gamle salmer, som vi for
en del kan udenad. Naturligvis maatte pastor
Lund udtale sig om denne ansøgning. Han havde
1. aug. 1802 bekendtgjort fra prædikestolen, at de
der ikke ønskede bogen indført skulle komme den
6. aug., da provsten kom for at visitere kirken,
og for provsten og præsten opgive, om de vilde
have bogen indført eller ej. Hver, som ikke mød
te, vilde blive betragtet som tilhænger af ind
førelsen. Der er 141 familier i sognet, hvoraf kun
19 mødte og erklærede sig imod den nye salme
bog, fordi man efter den kunde »stjæle, hore,
lyve og begaa alle synder, da den ej straffede
synden, - videre, at der i bogen ej fandtes tale
om djævelen, samt at der ej stod salmer til hver
søndag.« En af de 19 faldt fra, da han sagde at
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være nødt af de andre. Videre beskylder præsten
nogle af ansøgerne, som er velhavende folk, for
at have brugt økonomisk tvang for at faa skyld
neres underskrifter, 58 i tallet, som dog kun er
godt en tredjedel af familierne, og han forsvarer
sig med, at han har øvet ungdommen i »at kende
tal og kaste op i bogen« Ansøgningen blev afslaaet ved en kancelliskrivelse 25. juni 1803. Den
nye salmebog havde sejret.
En senere sognepræst i Brande, U. Birkedal, som
i Kirkehist. Saml. 3, V, 163 ff, fortæller dette efter
lib. dat., tilføjer, at Ev-kr. sb. først blev afskaf
fet 1875. »Det gør et eget indtryk nu at høre gam
le folk, hvis fædre modsatte sig den evangeliskkristelige, hænge fast ved denne og med uvillie
sé den afløst af en ny salmebog, hvor Kingo og
Brorson ikke ere mishandlede og den enfoldige
kristentro faar vidnesbyrd.«
Følgende brev, venligst overladt i afskrift af
pastor A. Majvang, Dalby, viser dels Balles iver
for hurtig indførelse af E, dels at der kunde væ
re andre ønsker end bevarelse af K. Det er skre
vet af B. C. Lund i Hellested (se VII, s. 30 f) til
lensgreve Joachim Godske Moltke, Bregentved.

»Deres HøyGrevelige Excellence
HøyVElbaame Naadige Herre!
I Følge et Circulaire fra H. H. Biskop Balle i
Decembr 1798 haver jeg ikke kunnet undlade at
anprise for mine Sognefolk en af ham udgivet
saa kaldet Evangelisk kristelig Sangbog som et
ypperligt Værk om Guds Gierninger i Naturen,
med Forespørgsel, om de havde Sind derfor
til offentlig Brug, og sendte hver Bye et Exemplar til Prøve; De erklærede samtlig: »at de
ønskte helst at blive ved det Gamle«, og jeg lod
det derved beroe; Men efter nye Forespørgsel i
Følge Biskoppens igientagne Anmodning sidstafvigte Decembr haver især Sognets Gaardfolk,
som formodentlig har hørdt om mange andre Sogners og Præsters Vægring derfor, erklæret sig
derhen: »at ved Forandring afen offentlig Sangbog
ønskte de sig helst den i alle Kiøbsteder og Kiøbenhavn indførdte Nye Psalmebog, af de i indlag
te Ansøgning anførdte Grunde, og derhos, fordi
den Kongelige Authoritet gav Forhaabning om
Bestandighed deri, og Penges Spilde kunde undgaaes, jeg maae tilstaae gandske at bifalde deres
Grunde og Meening.«
Men da B. C. Lund ikke tør indføre Guld
bergs salmebog paa egen haand og aabenbart
frygter for ikke at faa lov, om han gaar den nor
male vej, sender han ansøgningen gennem sin
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berømte kirkepatron, der har gjort saa meget for
Hellested kirke. Han haaber, at grev Moltke vil
kunne udvirke en særlig kancelliresolution,. Brevets
slutning tyder paa, at andre præster og gaardejere
paa Stevns er enige med ham:
»Maatte nu og Deres Excellence hielpe os til
dette ansøgte gode Middels Brug deri (i kirken)
indvortes, turde vel ved Guds Hielp en ønskelig
Virkning deraf spores om ikke strax, saa dog i
Fremtiden. - I ydmygst Forventning af naadigst
Bønhøring og gunstig Resolution, for at jeg paa
ommældte Maade til Paaske eller Pinzedag med
de andre Præster her i Herredet kunde iværk
sætte denne offentlige Sang-Forandring, hvortil
fast alle Gaardfolk allerede har underskrevet sig
Bøggerne at ville kiøbe, henlever jeg stedse i dyb
Submission
Deres HøyGrevelige Excellences underdanige
Tiener B C Lund
Hellested d 8de martii 1800
Om indførelsen af E i Sønderjylland er de
sparsomme meddelelser tildels modstridende. Det
var at vente, at de rationalistiske præster var
stemt for indførelsen. I Broager blev den indført
1807. Præsten Severin Nørregaard (1809-23) fik
den indført i Skrydstrup, men hans sognebørn
brugte Pontoppidan i hjemmene. Asmus Petersen
søgte den indført i Nørre Løgum, men det gav
anledning til sangerkrig i kirken, hvor menighe
den sang efter Pontoppidan, som den tilsidst fik
lov til at beholde. Mest ved man om Agerskov
sogn, hvor præsten og topografen Knud Aagaard
fik bogen indført 1813. Der var kun 36 menig
hedsmedlemmer i det store sogn, som havde stemt
imod, men Aagaard var alligevel ængstelig, da
man skulde prøve bogen i kirken. Han skriver
derom i sin dagbog: »En ualmindelig Hob Men
nesker fra flere Sogne fyldte Kirken, Sangen af
den nye Bog udførtes lidelig med Orden og Stil
hed, og Seieren blev paa min Side, Harmen paa
mine Modstanderes.« I sin bog »Beskrivelse over
Tørning Lehn« siger han kun, at han har maattet
døje meget derfor. Efter afgørelsen rejste der sig
en protest, især i Bovlund, hvorfra de 21 af pro
testanterne var. Dette hjørne af sognet grænser
ned til Løgumkloster og Bedsted, hvor der sta
dig var spor af brødrene Brorsons virksomhed.
Man samlede nu 104 underskrifter »af de største
familier« i Agerskov sogn paa en klage til kongen,
men kancelliet svarede, at der ikke kunde agtes
paa deres klage.
Senere blev bogen mere udbredt. Ved en un
dersøgelse af salmebogsforholdene o. 1885 var
Ev.-kr. sbg. i brug i 27 sogne i Sønderjylland.
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1880 udkom der et nyt oplag af den paa 2.000
eksemplarer, hvoraf dog kun 400 var blevet solgt
inden 1890.
I det modsatte hjørne af landet var det ogsaa
gaaet smaat med indførelsen, nemlig paa Born
holm. Mynster noterer i sin visitatsbog 1852 om
Klemensker: »Den ev.-kr. sbg. er nu indført«, og
om Neksø skriver han: »dels Kingo, dels ev.chr.«
Den sejgeste modstand mødte salmebogen dog
hos »de stærke jyder« mellem Horsens og Vejle.
Den gik videre til de følgende salmebøger. Man
vilde kun have Kingos. Denne bevægelse kan fø
res tilbage til Peder Frandsen Rytter, der havde
været dragon i Randers og var blevet vakt ved at
høre pietisten provst Nicolai Vedel prædike i
Værum kirke. Han tjente senere paa gaarde mel
lem Horsens og Vejle, hvor han begyndte at holde
vækkelsesmøder med støtte i Luthers katekismus
og Pontoppidans forklaring.
En større aand var gaardejer Peder Laursen i
Raarup, som flyttede sin gaard ud paa Nøttrup
mark og gav den navnet Fredensbjerg. Han ud
gav 1804 en bog »Et ufuldkomment Sang-Offer«,
hvor han i indledningen viser sig som en skarp
teologisk hjerne og i salmerne som en betydelig
digter. Han repræsenterer egentlig en før-pietistisk lutherdom, som forkynder retfærdiggørelse
af troen alene). Han afviser baade den pietistiske
gerningsfromhed og naturligvis rationalismens
lære om dyden som vej til salighed. Med ham be
gynder de vaktes kamp imod salmebogen, som
varede mere end hundrede aar.
Peder Laursen skrev imidlertid en lang afhand
ling til Provst Brøchner i Raarup om hans for
kyndelse, og provsten lod sagen gaa videre til bi
skoppen, og det førte til en proces 1802-3, hvor
ved Laursen blev idømt en bøde paa 110 rigs
daler. I Nebsager havde kapellanen Rottbøl
Friis søgt at faa den nye salmebog indført, og
det var søndag efter søndag kommet til sanger
kamp i kirken. I den forbindelse havde tjeneste
karlen Jens Andersen, der virkede en smule som
prædikant, kaldt præsten »et brugbart redskab i
Satans haand, som ikke lastede synd, kortspil og
dans.« Han blev idømt en lignende stor bøde, og
da han ikke vilde eller kunde betale, kom han
paa Nyborg Fæstning. Se om Jens Andersens sene
re besøg hos Agerbek VI, s. 13.
De stadige sangerkampe fortsatte, hver gang
en præst i nabolaget forsøgte at faa Ev-kr. sbg.
indført. Engang skal man have samlet »fem læs
degne« i Raarup kirke for at overdøve jyderne,
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men de sidste havde den fordel, at salmerne hos
Kingo var meget længere, saa de »stærke« holdt
længst ud. Det lykkedes da ogsaa at holde den
rationalistiske salmebog ude i Bjerre herred.
I aarene o. 1810 kom en del af bevægelsen ud
i en sværmerisk periode under ledelsen af sme
den Hans Nielsen i Koming og gaardejer Mathi
as Nielsen i Raarup, men det gik over igen, og
kredsen blev mere sund og mere snæver med hen
syn til adiafora, drik, dans og kortspil, som Balle
ikke havde fordømt nok i sin lærebog. Da denne
nu var blevet paabudt ved undervisningen i sko
lerne, begyndte de stærke at holde deres børn
hjemme fra skolerne og underviste dem selv. Men
saa kunde børnene heller ikke blive konfirmerede,
naar de ikke havde læst Balle i skolen. Det førte
til nye kampe og sammenstød, som medførte, at
Hans Nielsen fik en dom paa et aar i tugthuset.
Da den nye skolelov blev indført fik myndigheder
ne et nyt straffemiddel, skolemulkteme, som de
stærke jyder ikke vilde betale, hvorefter pantefo
geden kom paa besøg. Mulkteme kunde efterhaanden blive til formuer, saa forældrene kom til tig
gerstaven. Saadan gik striden aar efter aar. De
stærke gav ikke op, og gamle forældre krævede
paa dødslejet af deres børn, at de vilde holde fast
paa Kingo og Pontoppidans forklaring.
De sidste haarde sammenstød fandt sted i Øs
ter Snede, hvor de stærke jyder nu havde faaet
flertal i sogneforstanderskabet. De holdt visitats
i skolerne 1. febr. 1845, da lærerne var optaget af
en folketælling, og fjernede skolebøgerne undtagen
Luthers katekismus og bibelen og satte Kingos
salmebøger og Luthers større katekismer ind i ste
det. De daarlige bøger bar de til præsten og bad
ham efterse, om det var ret kristelig lærdom. Det
førte til politiforhør og proces, hvor de anklagede
ikke vilde have nogen defensor. De blev dømt til
hver at bøde 50 rigsdaler og under daglig mulkt
paa 5 rigsdaler at sætte de fjernede bøger paa
plads i uskadt stand. De appellerede til overretten
i Viborg og blev dømt. Derefter brændte de de
borttagne bøger og meddelte det til Herredsfog
den. Saa udelukkede Kancelliet dem af sogneraadet og anlagde højesteretssag imod dem og fik
overretsdommen stadfæstet. De havde tabt, men
de havde ogsaa vundet. De blev ladt i fred. De
kunde indrette deres egne skoler med Pontoppidan
og Luther som læremestre, og Kingos salmer
blev sunget i kirkerne og Brorsons Klenodie blev
brugt i hjemmene. Striden om Kingo blev fornyet
ogsaa ved indførelsen af den næste salmebog.

ROSKILDE KONVENTS SALMEBOG
NYE VÆKKELSER, GAMLE SALMER GENFUNDET, NYE DIGTERE
Grundtvig, som bliver den førende salmist i det
19. aarhundrede, den store folkevækker og siden
den indflydelsesrige kirkefader, skal have det første
ord i den nye epoke for at sige sit nej til Balles
salmebog, som vilde have været ringere uden
ham:
»Den gamle Psalmebog kunde trænge til For
bedring; thi Luthers og andre tydske Psalmer
vare for det meste slet oversatte, Kingos behøvede
en med Ærbødighed ændrende Haand, og ved
Siden stode endel, som vare vandede i Tanker
og platte i Ord ogTalemaader; men hvilken dansk
Digter kunde og vilde under Revolutionen for
bedre de gamle og digte gode ny? Thomas Thaarup var maaske den eneste Navnkundige, som
med digterisk Anlæg, forenede en gudelig og hjer
telig Stemning, men neppe var det, om de kriste
lige Troessandheder han sang, og han har ei
villet kendes ved sine Sange, saaledes som de ud
kom. De Fleste, hvori Kristendommen, ligesom er
gemt til bedre Tider, maa være sammenrimede
af aldeles upoetiske Mænd; hvor Tonerne løfte
sig, er det mest i kolde Billeder og høitravende
Ord; Hjertelighed spores kun i enkelte Sange, mest
om timelig Nød og jordiske Forholde, ikke een af
Kingos eller Luthers Psalmer er optaget uforvansket, og ikke een høitidelig Sang gør Mindet om
de store Begivenheder ved Kristi Fødsel, Liv, Død,
Opstandelse og Himmelfart, levende i en beskuelig
Fortælling. Føier Man nu til, at der næsten altid
tales om Guds Aand, som en blot Kraft, eller et
gudfrygtigt Sindelag; at Man har uddrevet Djæ
velens Navn af Bogen, uden at kunde drive ham
af Verden; at Man har udslettet Helvede, uden at
kunne tilintetgøre det; at i det mindste en tredie
Del er vandede Rim til Gerningers Pris, der tit
udvoxe af en syndig Rod; at der er saare Lidt om
ret Kærlighed til Gud og Næsten, og at kun faae
Psalmer have bibelsk Enfoldighed i Ord og Talemaader: da maa Man beklage den Tid, hvis Stem
ning den aander. Selv den i Sandhed høiærværdige

Balle kan heri have feilet, men da han selv er
intet mindre end Digter, da det vilde være et
Underværk, hvis han slet ikke havde lempet sig
efter Tidens Tone, og da vi have ham, næst Gud,
at takke for, at Bogen beholdt saamegen Kristen
dom, vil den billige Krønike aldrig gaae strængt
i Rette med ham, ja den vil sige, at bedre Bøger
vilde rimeligvis paa den Tid gjort mindre Nytte,
fordi den seer hen til de Præster og Skoleholdere,
i hvis Hænder de kom.«
Saaledes skriver Grundtvig i »Kort Begreb af
Verdens Krønike« 1812. Dette stykke er ofte ci
teret før, men der vilde have manglet noget, hvis
det ikke ogsaa stod her. Da Grundtvig skrev det,
var han kapellan hos sin far og havde overtaget
konfirmandundervisningen. Hans far havde af
familiære grunde maatte indføre Ev-kr.sbg. i kir
ken, men da der var nok af Kingos i sognet,
kunde Grundtvig undervise de unge ved brug af
den.
Oehlenschlåger skal have det næste ord, ikke
fordi han var stor som salmist, men fordi han
staar som bannerfører for romantikken, som de
følgende salmedigtere var paavirket af, og som i
sig selv betød en mildere luft for positiv kristen
dom, mens den svagere kristelige rationalisme
maatte bære fritænkeres foragt.
I gamle, længst forsvundne Tid
Der var en deilig Pige;
Hun var saa god, hun var saa blid,
Hun var saa from tillige.
Et Crucifix i Hytten stod,
For det hun altid knælte,
Naar Maanen med sit aftenblod
Paa Crucifixet dvælte.
Dette er et ægte romantisk vers, med en henpegen
paa fortiden, dens fromhedstyper, og dens symbol
krucifikset. Der er mild luft om kristendommen,
i hvert fald den gamle.
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Her under Egenes Lye, hvor Vinden vifter saa
kiøligt,
Ville vi sætte os ned om det simple, landlige Træ
bord,
Som af to Pæle bestaaer og tvende høvlede
Brædder,
Meget behændigt af Snedkren med
Fiirtomme-Søm sammenføiet,
Paa den rolige Bænk, som ogsaa bestaaer af to
Pæle,
Men kun et eeneste Bræt, et Bræt altsaa mindre
end Bordet.
Her kommer som modsætning en parodi af
samtidens poesi, dens trivielle nyttemoral og om
hyggelige gavnelyst og nøjagtige skildring af
snedkerens dyd med hensyn til at slaa søm i.
Begge citater fra Sanct Hansaften-Spil.
Christi Fødsel.
Hver Vaar, naar Taagerne flygte hen,
Da fødes det lille Barn Jesus igien.
Den Engel i Luft, i Lund, i Elv,
Det er vor Frelser! Det er ham selv!
Derfor naturen saa huldt og skiønt
Sig fryder og klæder i Haabets Grønt.
Denne indledning til »Jesu Christi gientagne Liv
i den aarlige Natur« maa forstaas som ren natur
mystik. Kristus er den Kraft, som genføder natu
ren og viser sig i aarets gang. Men den deri lig
gende »dogmatik« skal ikke tages efter sit fulde
paalydende, og digteren falder gang paa gang ud
af rollen. Hans stof er det bibelske, de bibelske
personer, det bibelhistoriske udviklingsforløb, og
gang paa gang tilbedende ord, der ikke kan tydes
panteistisk eller naturmystisk. Nej sagen er, at
den unge digter har faaet en poetisk tanke, en ide,
som han søger at gennemføre uden at tænke paa
at ville »forkynde«.
Balle var uden grund forskrækket: »Naturen
skal kun afbilde, men ikke fortælle: en guldgrube
for digtere, men ingen kilde til at opøse begreber
af om sand religion. O Gud, hvilke forvildel
ser ...«.
J. P. Mynster, der havde haft en dybtgaaende
oplevelse i Spjellerup, priste derimod Oehlenschlager i et langt digt, og Grundtvig, som altid
tager sin dogmatik med sig, naar han skriver sal
mer, kan dog sige saaledes:
Nu det visne vorder grønt,
hvad der falmed, atter skønt,
det gør paaskemorgen.

Hans Nielsen Hauge: »De sande Christnes ud
valgte Psalmebog, uddraget af Troens rare Kleno
die og flere, samt tilføiet nogle nye af Kirkens nu
værende Arbeidere, som haver Lyst og Gaver
til at lege for Herren i deres Hierter. Samlet og
til Trykken befordret af dem der ønsker andre
som sig selv, at prøve Alleting og beholde det
Gode. Trondhiem, 1799.«
Hans Nielsen Hauge (1771-1824), den norske
lægprædikant og folkevækker oplevede i sin ung
dom et kristeligt gennembrud. Den 5. april 1796
gik han og pløjede paa sin faders gaard og sang
»Jesus, din søde forening at smage«. Da han
havde sunget det andet vers, blev hans sjæl saa
opløftet til Gud, at det ikke kan beskrives, og
siden genlød det i hans sjæl: Du skal bekende
mit navn for menneskene. Han skrev om »Verdens
daarlighed« og om »Guds visdom«, lod disse
skrifter trykke og vandrede i nogle aar rundt i
hele Norge som lægprædikant, gjorde ogsaa rejser
til Danmark, og under dette rejseliv kom han
gang paa gang i konflikt med myndighederne,
dels som »løsgænger«, dels som overtræder af
konventikelplakaten af 1741, og efter mange kla
ger fra gejstligheden blev han sat fast i 1804.
Hans sag kom til at vare i 10 aar; først sad han
mellem de værste forbrydere, senere blev fængslet
noget mildnet, og han blev endda under krigen
hentet ud af fængslet for at han kunde lede ind
retningen af nogle saltkogerier i Vestlandet. Han
fik en streng dom, som blev appelleret og nedsat
til en bøde paa 1000 rigsdaler. Siden holdt han
sig i ro paa en gaard i Aker, hvor han døde 1824.
Han har i Norge haft en overordentlig betydning
som folkevækker, og det paa en saadan maade,
at det fik stor betydning for det økonomiske liv.
Blandt hans mange skrifter er den ovennævnte
salmebog, som udkom i mange oplag. Den inde
holder i den første udgave 111 salmer, og det ses
af titlen, at Brorson er hovedsalmisten med om
trent halvdelen af salmerne. Han følger ogsaa
Brorsons ordning af stoffet i den første del om
kirkeaaret, men derefter har han en meget selv
stændig ordning af de mange rubrikker. Man
kan samle det i, at hovedsagen er det enkelte
menneskes frelse og helliggørelse. Han vender sig
dels imod ortodoksien, dels mod Hermhutismen,
dels naturligvis mod rationalismen, men ikke saa
dan at modsætningen til disse retninger under
streges. Den egentlige modsætning er den luther
ske: djævelen, verden og vort kød. Nogle af sal
merne har han selv forfattet. Han var ikke nogen
stor prosaist og endnu mindre nogen god digter,
men indholdet var klart og gjorde indtryk. Man
har derfor ikke kunnet optage hans salmer i sal-
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mebøgerne, men en af dem er optaget i Land
stads reviderede salmebog i en bearbejdelse af
Gustav Jensen. Den er ikke med i salmebogen
fra 1799, men skrevet samme aar i julen, mens
Hauge sad i arresten i Trondhjem. Den begynder:
Jeg er hos Gud i nåde Hvad skader verden mig
Om den en stund får råde
Og stenger mig min vei?
Om den mit legem binder
I fengslets mørke skjul,
Dog ånden overvinner
Og holder glad sin jul.

/. Fr. Boesen

1

»En liden Samling af evangelisk-christelige Vers
og Sange med nogle faae Forandringer, uddragne
af adskillige forhen trykte Salmebøger, og nu til
almindeligere Opbyggelse udgivne af J. F. Boesen,
Provst i Skovbye Herred og Sognepræst i Wigerslef og Weslinge. Kiøbenhavn, 1800.«
Jens Frederik Boesen blev født i Rynkeby 3.
sept. 1765 som søn af sognepræst Ludvig Boesen
og Ulrica Eleonora Sechmann. Han blev student
1782, teologisk kandidat 1787 og aaret efter sog
nepræst i Vigerslev paa Fyn og senere provst. 16.
juli 1838 fejrede han sit 50 aars jubilæum og
døde 23. aug. 1839.
Den ovennævnte lille salmebog, han udgav 1800
og som kom i nyt oplag 1804, indeholder 62 num
re. Han kalder salmerne deri evangelisk-christelige,
men det betyder ikke, at han har hentet dem
fra den nu officielle salmebog, tværtimod! Han
mener snarere, at bogen indeholder salmer, som
med rette kan kaldes evangelisk-christelige. Tonen
er helt anderledes. Brorson er aabenbart hoved
salmisten. Men Boesen sigter ikke paa at frem
drage originalteksterne. Han kan godt forkorte
en god salme til et enkelt vers. Han kan ogsaa
godt vælge nogle af salmerne i den officielle
salmebog, endogsaa med nogle af dennes æn
dringer, men han medtager ikke en salme i E
uden at ændre den noget i pietistisk retning. Det
store antal salmer i bogen er Jesus-salmer, som
kan minde lidt om Brødremenigheden, som slæg
ten Boesen har en vis forkærlighed for. Naar
Storm i E 206 udvælger v. 3 og 6 i Brorsons
salme »Jeg gaar i fare«, og derved gør den til en
dødssalme, udvælger Boesen v. 3 med salmens
begyndelseslinje og derefter v. 5, hvorved salmen
bliver en tryg vandring med Jesus. Blandt de
faa salmer, der er fælles med E, »Hvo ved, hvor
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nær mig er min ende«, har Boesen det gamle
omkvæd, mens E har ændret det til:
Giv mig, o Gud! ved Jesu Tro
I Afskedstimen Trøst og Ro!
Straks da E er udkommet har Boesen villet vise,
hvad han i modsætning til E fandt, var det rette
evangelisk-christelige.
En stærk jyde.
»Et ufuldkommen Sang-Offer i nogle visse Til
fælde. Publiceret for de af Zions Pillegrimme, som
maatte befinde sig under lige aandelig Førelse. Saa
og for andre, som maatte attraae at underkaste
sig den tugtende, drivende og ledsagende Guds
Aands Vejledning.
Ved Guds uskatteerlig Naade forfattet af en i
sig selv ringe og foragtet Bonde; ved Navn:
Peder Laurssen,
boendes i Vejle Amt, Raarup Sogn, Fredensbierg.
Haderslev, 1804«.
Peder Laurssen, en af førerne for de stærke
jyder, er tidligere nævnt. Paa grundlag af nærvæ
rende bog har Hal Koch i »Den danske Kirkes
Historie«, VI, s. 98 ff. givet en fyldig skildring
af hans teologi og citeret v. 30 og 31 af den første
sang. Her gengives de tre første vers af anden
sang:
Zions Lære- Bede og Lovsang.
Mel. Et lidet Barn saa lysteligt.
Halleluja, vor Gud er god!
Forbarmelse og Naade,
Han viser mod den ganske Jord,
Helst dem, som er i Vaade,
I bundne Syndre kommer frem,
Som føler Slangens Bid saa slem,
Og lader eder raade,
Fald ydmyg ned for Jesu Fod
Med knuste Hjerters Taareflod,
Han skjenker Naade, Naade.
2. Ved troen faaes denne Skat,
Som skjenkes os af Gave,
Seer til, at Hjertet faar ham fat,
Og vil ham gjerne have;
Men agt, at Troen ej er død,
Som hviler tryg i Verdens Skiød
Og ej al Synd forbander,
Endskiønt den Jesu Hjerte brød,
Og bragte ham i yderst Nød,
Slig Troe i Pølen lander.
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3. Nej, Troen til Retfærdighed
Opvækkes udi Smerte,
Og Syndens dybe Følelse,
Saa skjenkes os et Hjerte,
Som favner Kristum, Troens Skat,
Forlader villig Syndens Nat,
Paa Jesum ene hviler,
Dog med et nyt og villigt Sind
Han sejler fort for Aandens Vind,
I Jesu Fodspor iler.
Med hensyn til de stærke jyder hører man mest
om haarde sammenstød og stejle viljer. Det er
derfor nyttigt her at se, hvad de troede paa og
ikke vilde miste.
Nye udgaver af Brorson og Kingo.
Det var naturligt for Hans Nielsen Hauge at
gøre Brorson til hovedsangeren i sin salmebog,
fordi han og alle andre i de norske landdistrikter
brugte Kingos salmebog, og dertil vilde Brorson
være det rette supplement. Det var paa samme
maade naturligt, at Boesens lille samling frem
hævede Brorson, fordi evangelisk-kristelig psalme
bog i saa høj grad havde kasseret, hvad der dog
fandtes af Brorson i Guldbergs salmebog. Men
bortset fra Sønderjylland, hvor Pontoppidan var
meget udbredt, og de stærke jyder, der efterhaanden brugte Klenodiet ved hjemmeandagten, var
Brorsons salmer ukendte i Danmark og Norge,
saavel i det højere aandsliv som hos det jævne
folk, jævnfør Grundtvigs og Rahbeks samtale om
»Den yndigste rose«, se I, s. 185 og især V, s.
335 «•
Lidt efter lidt var der dog nogen, som opda
gede Brorson. 1820 drog digteren Nicolai Søtoft
»Svanesangen« frem, se II, s. 264 f. Kværulanten
N. D. Riegels, som hadede konger og præster,
skrev, at Brorson havde ædt, sjunget og fordøjet
salmer og sluttede sine aar med Svanesang, se V,
s. 336. Det gav anledning til, at rektor A. W.
Brorson paa familieskabets vegne tog sig paa at
rehabilitere digteren. Han vilde gerne »redde
manden fra aldeles forglemmelse«. Der var meget
i Brorsons salmer, som kunde »tjene retsindige
og oplyste kristne til opbyggelse«, men han maa
rette sit udvalg efter, at tiden nu har »en renere
smag i poesien«. Hans udgave, »Nogle af salig
Biskop Hans Adolph Brorsons Psalmer« udkom
1823.
En rigtig og fuldkommen udgave udkom først
1830 ved Jens Albrecht Leonhard Holm, der var
præst i Hyllested, Venslev og Holsteinborgs me
nigheder, »Psalmer og Aandelige Sange med
Svanesang«. Den udkom efterhaanden i mange
oplag, det sjette i 1856. Baaret frem af samtidige
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vækkelser begyndte man efter 1830 for alvor at
kende Brorson i videre kredse.
Allerede tre aar før det lykkedes Holm at fore
lægge en god og fuldstændig udgave af Brorson,
havde den unge P. A. Fenger (se VI, s. 175 ff.)
udgivet en fortræffelig udgave af Kingo: »Psal
mer og aandelige Sange af Thomas Kingo, sam
lede og udgivne af P. A. Fenger, Sogne-Præst til
Slots-Bjergbye og Sludstrup Menigheder i Sjæl
lands Stift. Kjøbenhavn 1827«. Bogen er dedi
ceret til »Præsten N. F. S. Grundtvig, de Kingoske Psalmers Beundrer, min faderlige Ven og
Veileder, af hvis Raad og Opmuntring dette mit
første literaire Arbejde udsprang, tilegnes det med
de kjære Psalmer af Udgiveren.«
Straks i begyndelsen af forordet gør Fenger op
mærksom paa, at bogen ikke er for dem, der hos
Kingo søger den æstetiske nydelse, eller for dem,
der søger oplysning om digtekunstens historie,
eller maaske blot samler paa bøger, men »min
Hovedhensigt var og er: at levere danske C kristne
et Bidrag til den huuslige Andagts Befordring, at
give dem en Bog i Haand, der efter min Overbeviisning, er skikket til at trøste og opbygge, op
muntre og glæde baade unge og gamle Medlem
mer af det Troes-Samfund, Kingo tilhørte, og
hvis Aand ligesaa kraftig som umiskjendelig opli
ver hans gudelige Sange.«
Som en følge af denne hensigt ordner han
Kingos salmer paa en ny maade. Han gengiver
ikke bøgerne efter hinanden, som de udkom i
kronologisk rækkefølge, men ordner stoffet som
en salmebog til andagtslæsning:
Indhold.
No.
Andægtigheds Opmuntring .....................
1-2.
Om Guds Ord og dets Forkyndelse ....
3-9.
Historiske Psalmer.................................... i°-73Den Christelige Troe .............................. 74-&TDet christelige Haab.............................. 88-102.
Den christelige Kjærlighed .................. 103-132.
Psalmer og aandelige Sange af blandet
Indhold: Vers, bestemte til at afsynges
naar Præsten gaaer i Prædikestolen .... 133-175.
Morgen- og Aften-Sange ...................... 176-203.
Nyt-Aars Psalmer .................................. 204-205.
Psalmer paa Taksigelses-Festen .......... 206-207.
Bord-Andagt .......................................... 208-212.
Reise-Andagt ......................................... 213-214.
For Søefarende ...................................... 215-216.
Poenitentse-Psalmer .............................. 217-234.
Efter at han har gjort opmærksom paa, at det
er en bog der sigter til opbyggelse, imødeser han
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den mulighed, at de der hylder den saakaldte
nye, oplyste kristendom, ikke vil synes om bogen,
men maaske endda vil anse den for skadelig. Den
er nemlig egentlig skrevet for dem, der glæder
sig over kristendommens ælde og sætter en ære
i at have tro fælles med apostlene og Morten
Luther. Det er for dem, Kingo har sunget sine
salmer. Der kunde maaske være noget at rette i
dem, og maaske kunde nogle pønitensesalmer
udelades, men Fenger har den bihensigt korrekt
at gengive dem alle efter de ældste og bedste ori
ginaludgaver.
Fenger fortæller lidt af Kingos historie og lidt af
den følgende salmebogshistorie og gør den be
mærkning, at det var først da Kingos salmebog
var afskaffet i købstæderne, at man begyndte at
kede sig i kirken, men det har bredt sig til land
distrikterne efter at den nye salmebog er indført.
Den blev samlet under den franske revolution, da
man ikke havde nogen stor digter, og da den poe
tiske smag var saa vandet som muligt, og kristen
dommen var genstand for spot og latter. Indled
ningen slutter med, at Fenger citerer Ingemanns
digt »Ved Thomas Kingos Grav« og et stykke af
Grundtvigs »Roskilde-Riim«. Hvor meget Fen
gers udgave er blevet brugt efter hans bestem
melse som andagtslæsning, unddraget sig i no
gen grad offentlighedens søgelys, men den var i
over 100 aar den bedste kilde til studiet af Kin
gos salmer, naar man ikke havde originalerne.
Digterne begynder.
Fenger slutter sin fortale med at pege paa to
digtere, der havde sans for de gamle salmer. De
samme to digtere var allerede begyndt at synge i
en ny stil med bibelsk udgangspunkt. Grundtvig
var begyndt 1811 med to saa forskellige salmer
som »Dejlig er den himmel blaa« og »Som tør
stige hjort monne skrige«, og siden fortsatte han
lejlighedsvis, naar situationen kaldte tonerne frem,
som det fremgaar af hans biografi, se VI s. 229237. Mange af disse salmer blev staaende som
mærkepæle i vor salmehistorie, f. eks. »Den sig
nede Dag«. Men han tænkte endnu ikke paa en
ny salmebog.
Ingemann begyndte at finde salmetonen allerede
1816, se VI, s. 345. Det første systematiske ar
bejde kom 1822, da han skrev morgensange til
Sorø Akademi, en bestemt salme til hver dag i
ugen, se VI, s. 346. Men fra den enkelte dag gik
hans tanker videre til hele kirkeaaret. Det var ind
retningen i de gamle salmebøger, Kingos og Guld
bergs, som blev levende paany, efter at Balle
havde udvisket tanken om kirkeaarets rytme ved
at inddele salmebogen i lovsange, bedesalmer og
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tidssange, og i den sidste afdeling var det ikke
kirkeaarets, men det borgerlige aars rytme, som
tonede frem.
Nu kom 1825 Ingemanns »Høimesse-Psalmer til
Kirkeaarets Helligdage« og slog fast, at der kunde
skrives nye salmer til alle aarets evangelier, se
nærmere VI, s. 346-47. Søndagsevangelierne kom
i centrum, og salmevalget kunde følge teksten, og
man skulde ikke mere blade salmebogen igennem
for at finde noget, der stemte med de temaer, som
præsten havde fundet passende (eller upassende)
at tale om, altsaa f. eks. om »staldfodring« paa
juledag, idet julen jo falder om vinteren, og
Jesus fødtes i en stald. Naar det tilføjes, at præ
dikantens oldebarn blev en god indremissionsk
kirkeminister, har man her et eksempel paa det
fremskridt, der begyndte med Ingemanns fordy
belse i søndagsevangelierne. Saa nøje følger han
sin tekst, at hvis evangeliet omtaler to begivenhe
der, maa han nævne dem begge i sin salme, f. eks.
»Der er et helligt værge«, selv om dette gaar lidt
ud over salmens harmoniske helhed. Det skal dog
ikke forstaas saaledes, at han sætter hele teksten
paa vers. Den fulde udlægning af teksten maa
blive prædikantens sag. Men Ingemann antyder
og hentyder saa klart til tekstens ord, at man ved,
hvor man er henne.
Ligesom det er tilfældet, naar en kylling kom
mer ud af ægget, at et par stykker af æggeskallen
hænger ved fjerene, gaar det ofte digteren saadan,
at han ikke kan frigøre sig fra gaarsdagens stil,
naar han vil udforme morgendagens tanker. Det
odeagtige, som var fremtrædende 1816, og det
Hal-stemte tungemaal i romantikernes tragedier,
skæmmer undertiden Højmessesalmerne. En af
dem, som særlig blev rost i samtiden, »Jesus
græder; Verden leer«, er nu helt ubrugelig, ikke
blot fordi den fortsætter »Vanvid sjunger mellem
Grave«, men næste vers begynder »Enden kom
mer! - Vee, o Vee!« og det sidste »Jesus græder.
Smelt, hvert bryst!« Det er ikke til at bære. Der
imod kan salmen om Jesu indtog paa første ad
ventssøndag, »Glæd dig, Zion! glæd dig, Jord!«
bære saa mange glædesraab og udraabstegn, som
der kan være i de fire vers, især naar en god
melodi hjælper med. Her er den højstemte tone
paa sin plads.
I Norge begyndte en ny salmesang som var
inspireret af bibelteksten, da Brødremenighedens
agent Niels Johannes Holm, se VI, s. 321 ff,
hver lørdag begyndte at skrive en salme over det
tema, han vilde prædike over om søndagen.
Den nye salme blev saa sunget efter talen. Da
mange gerne vilde have afskrifter for at synge
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med, og dette ikke kunde lade sig gøre, lod han
trykke de 32 salmer, som han havde sluttet med
fra jul til pinse. Saaledes opstod »Tanker paa
Hjemveien i korte Sange over adskillige Sprog
af den hellige Skrift«. Holm var tillige en for
træffelig religionslærer og skrev i den forbindelse
1829 en lille samling meget enfoldige »BarneSange« om nytestamentlige fortællinger. Men den
betydeligste frugt af hans digteriske virksomhed
blev en ny salmebog for Brødremenigheden, »Har
pen«, hvis første udgave kom 1829. Efter udvi
delser og bearbejdelser lever denne salmebog
endnu i Christiansfeld efter halvandet hundredaars forløb.
Jacob Christian Lindberg (1797-1857).
Som nybagt student hørte Lindberg i 1815
den embedsløse Grundtvig prædike, og dermed
var hans skæbne beseglet. Sammen med teolo
gien studerede han arabisk, syrisk og koptisk,
blev teologisk kandidat 1822 med udmærkelse,
blev lærer i hebraisk ved Metropolitanskolen og
hjalp biskop Munter med at udgive en afhand
ling om puniske mønter. Men da Lindberg 1825
stillede sig ved Grundtvigs side i kampen mod
H. N. Clausen, forstod biskop Munter, at han
»havde næret en slange ved sin barm«. Da Lind
berg 1828 tog sin afsked ved skolen, levede han
fattigt af sin pen som Grundtvigs vaabendrager,
men han var mere end Grundtvig optaget af de
gudelige bevægelser rundt om i landet, og for dem
blev han en hjælpsom raadgiver, der i udstrakt
grad nød den jævne mands tillid. Han udgav
1833-1840 »Den nordiske Kirketidende«, hvori
han kæmpede for »den kirkelige anskuelse«, der
var det første navn for grundtvigianisme. Han aabnede sit hjem for kristelige forsamlinger, hvor han
selv talte og efter nogen tøven ogsaa fik Grundt
vig med. Denne kirkelige kreds var baggrunden
for, at Lindberg udgav »Zions Harpe. En julegave
til den christne Menighed 1831.« Han skriver til
indledning: »Da den korte Psalme-Samling, jeg
under Titel af »Nogle danske og Tydske Psalmer«
for faae Uger siden lod udgaae, for at afhjælpe
de Christnes Trang til nogle aandelige Sange, til
Brug ved Huus-Andagt, ikke mere er at faae, har
jeg, istedetfor at optrykke de samme igjen, gjort
dette større Udvalg af danske Psalmer, som jeg
her overgiver til mine christne Venner, med det
Ønske, at de maae tjene os til fælleds Opbyggelse,
indtil Herren forunder os en ordentlig og fuld
stændig Psalmebog, i en fri Christen Menighed.«
Her begynder man altsaa at tale om en ny sal
mebog, og Lindbergs lille samling er det første
tilløb. Men blandt de salmer, der er til raadighed,
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mangler man en salme om at forsage Djævelen,
en salme med alle led i trosbekendelsen (ned
farten til dødsriget) og om troens tilegnelse ved
konfirmationen. Om disse tre emner skriver
Lindberg da selv tre salmer i bogen. Den inde
holder ialt 47 danske salmer, 17 af Kingo, 9 af
Brorson, 5 af Grundtvig, 3 af Lindberg som
nævnt, 2 af Ingemann. Resten er kendte ældre
danske, herunder litaniet. Tilsidst følger de tre
tyske salmer, som er gentaget fra det første lille
tryk, Clausnitzers »Liebster Jesu! wir sind hier«,
Luthers »Ein feste Burg« og en stor missions
salme af Krummacher: »Hier stehen wir von
nah’ und fern«.
Missionssalme var paa den tid et nyt begreb,
men det kom frem, da Bone Falck Rønne i 1821
havde stiftet Det danske Missionsselskab og et par
aar senere sammen med Timm og andre begyndte
at skrive salmer til de store møder. Fra 1840
blev Oldenburg hedningemissionens forsanger, se
VII, s. 114-16.
Arbejdet med de gamle danske salmer fort
satte gennem L. C. Hagens »Historiske Psalmer og
Riim til Børnelærdom« 1832, hvorom henvises til
VI, s. 237 f. Her findes for første gang »Tag det
sorte Kors fra Graven«, der indleder en ny tone i
Grundtvigs salmesang. I de følgende aar bliver
Lindberg ikke træt af at bede Grundtvig om nye
salmer, og Gunni Busck minder ham ideligt om
at hellige sig arbejdet med Sangværket, hvorom
henvises til VI, s. 238 ff. Det var rigtigt set, at
de ventede paa Grundtvig, men uventet var der
opstaaet gode digtere, der kunde supplere ham,
naar det drejede sig om en ny salmebog.
Da den allerede berømte skuespilforfatter Gas
par Johannes Boye (se nærmere hans biografi
VI, s. 85-89) i 1826 blev sognepræst i Søllerød,
helligede han sig præstegerningen og bad om, at
hans navn ikke blev nævnt paa plakaten, naar hans
skuespil blev opført paa teatret. 1835 flyttede han
til St. Olai kirke i Helsingør og derfra 1847 til
Garnisons kirke i København, hvor han 1853
døde af kolera under sin opofrende tjeneste i den
frygtelige epidemi.
Han var en høj, statelig mand, havde en smuk
stemme og talte et poetisk og blomstrende sprog
uden at det blev manér. Han fyldte de store kir
ker, han talte i. Han havde et brusende digtersind,
var ærgerrig og heftig, men ogsaa angrende, kæm
pende med sig selv. Hans salmer er godt stillet
op, han har sans for modsætningen, det kan un
dertiden lyde som deklamation, men ved bønnens
kamp nærmer han sig mere og mere til enkelhed
og bibelsk sprogbrug. Han udgav 1833 »Aandelige
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Digte og Sange«, og der kom nye samlinger 1834,
‘835 og 1837, »Ny Samling« 1840 og 1843 og
forøgede udgaver 1847 °g 1854. Hans mest
kendte er efteraarssalmen »Dybt hælder aaret i
sin gang«; karakteristisk er ogsaa foraarssalmen
»Naturen holder pinsefest«, men ingen af disse
røber de dybeste strenge i hans sind.
Amagerpræsten Herman Andreas Timm (se
nærmere VII, s. 306-309) begyndte som katetet
ved Trinitatis kirke 1826 og blev 1835 sognepræst
i Store Magleby, hvor han blev til sin død 1866.
Han var en omhyggelig præst for sin menighed,
prædikede frit og livfuldt for en fyldt kirke, men
da han var ugift, havde han trods menighedens
kærlighed mange ensomme stunder. Han deltog
i det danske Missionsselskabs arbejde for hed
ningemissionen, men hans samliv med bibelen
overgik alt andet. Hans første salmesamling,
»Aandelige Sange«, udkom 1834 og er skrevet
over bibeltekster, der følger kirkeaaret. 1839 ud
kom »Søn- og Festdags-Psalmer« med salmer
til alle aarets evangelier, 13 passionssalmer og 18
blandede, ialt 100. 1843 udkom »AftensangsPsalmer« over alle aarets epistler, 20 passionssal
mer og 31 blandede. »Huus-Psalmer« 1845 er sal
mer for alle situationer og næsten alle slags men
nesker, Timm har i sin menighed. »Psalmer ved
Bibellæsning« 1851 er en gennemgang af Mathæusevangeliet. 1852 kom den sidste salmesamling,
»Christelige Sange til den Eensommes Opbyggel
se«; det er blandede sange. Men der udkom en
enestaaende digtsamling »Joseph og hans Fædre«
1859, med genfortælling af alle de store begi
venheder i 1. Mosebog. Hans salmer, ialt 648, er
bibelske og ganske ligetil, jævne og inderlige, ofte
med en virkningsfuld benyttelse af omkvæd. De
mest kendte er »Under dine vingers skygge«,
»Kender du den livsens kilde«« og »Bliv hos mig,
kære Herre Krist«.
Fra Ingemann hørte man igen nyt, da han 1837
udgav »Morgensange for Børn« og 1838 »Syv Af
tensange«, som hurtigt blev kendt gennem Weyses
melodier.
MichaelNielsenSchmidth udgav 1839 »Bibelske
Sange til Kirkeaarets Søn- og Festdage«, se hans
biografi VII,s.229 ff. Den indeholder 73 salmer
over kirkeaarets epistler. Professor Sibbern har
skrevet et forord til bogen, hvori han forsvarer de
gudelige forsamlinger, som Schmidth aabenbart
er paavirket af, og griber lejligheden til at ivre
for en ny salmebog, fuld af aand og kerne, hvori
tidens religiøse røre kan finde sund føde og kri
stelig vejledning. Sibbern har selv redigeret et par
smaa hæfter med »Udvalgte Psalmer« for Selska
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bet for Trykkefrihedens rette Brug 1836 og 1837.
Det er mærkeligt at se, hvor kirkeaaret er blevet
levende igen, efter at evangelisk-kristelig salme
bog lod det afgaa ved døden. Baade Ingemann og
Timm har skrevet aargange med salmer over
evangelierne, og baade Timm og Schmidth har
skrevet aargange over epistlerne. Bibelen er kom
met frem igen, og alle kirketeksterne er blevet for
synet med ny salmesang. Flere og flere taler om
en ny salmebog.
Samtidig begynder professor Peder Hjort i Sorø
direkte et forberedende arbejde med at indsamle
gamle salmer til bearbejdelse og nye salmer til
prøvelse. Den første udgave hedder »Psalmer og
Bønner« og udkom 1838 med 63 salmer. Anden
udgave med titlen »Gamle og Nye Psalmer« 1840
var forøget til 300 salmer. Den tredje udgave 1843
er vokset til 384 numre og et tillæg paa 14, snart
salmer, snart digte. Udførligere omtale af Hjorts
arbejde findes i VI,s.3io ff.
I Norge havde W.A.Wexels allerede i mange
aar arbejdet med salmer, og 1840 blev det til
»Christelige Psalmer, samlede, ordnede, bearbej
de, og, til Brug ved huuslig Andagt, og som et
Bidrag til et vordende Psalmeværk for den norske
Kirke« (med 714 salmer). Se nærmere herom
VII,s.339 ff. Der kom en ny udgave 1844, noget
forøget, og endelig en tredje udgave 1859 med en
anden titel, da det norske salmearbejde nu var
lagt i Landstads haand. Til Gengæld fik Wexels’
arbejde stor betydning i Danmark.
Den første udgave af Peder Hjorts »Psalmer
og Bønner« 1838 var dediceret til biskop J.P.
Mynster »med Taknemmeligheds og Venskabs
Følelser, samt som en ærbødig Opfordring til at
virke for Tilvejebringelsen i de danske Menig
heder af en bibelsk og ægte poetisk foruden almeenfattelig Psalmebog.« Naturligvis har en saa
dan dedikation gjort indtryk paa Mynster, men
han maatte i hvert fald først komme til ende med
den nye alterbog og kirkeritualet, som han havde
arbejdet paa siden 1832. Da denne sag efter en
halv snes aars forløb syntes at være strandet,
kunde Mynster skrive i sine erindringer:
»Det havde stedse været min Agt, i Forbindel
se med det nye Ritual at andrage paa et Tillæg
til den Evangelisk-christelige Psalmebog, der ved
et Udvalg af ældre og nyere Psalmer tildeels skul
de raade Bod paa Psalmebogens Mangler. Jeg
havde i denne Hensigt allerede giort et saadant
Udvalg med fornøden, skiøndt vaersom, Bearbeidelse, og foreløbig giennemgaaet det med min Ven,
Waage. Commissionen gik ind paa Andragendet;
nogle Medlemmer vilde vel en heel ny Psalme-
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bog, men mine Forestillinger om Uudførligheden
heraf fandt dog saamegen Indgang, at det blev
ved Indstillingen om et Tillæg.«
Den kommission, som her er nævnt var ritual
kommissionen, der bestod af etatsraad Kolderup
Rosenvinge som sagkyndig i dansk ret, biskop
Tage Muller i Ribe, professor H.N.Clausen, stifts
provst Tryde, provst Boisen i Søllerød, med bi
skop Mynster som formand. Den nævnte Waage,
direktør for Sorø Akademi, var nu død. Mynster
havde foreslaaet, at ritualkommissionen kunde
overtage arbejdet angaaende salmebogen.
1840 kom der i den viborgske stænderforsam
ling et forslag om udarbejdelse af et tillæg til
salmebogen, men under sagens behandling i Vi
borg blev forslaget ændret, saa det kom til at
dreje sig om en helt ny salmebog. To af kommis
sionens medlemmer, Clausen og Tryde, var af
samme mening. Man maa dog her huske, at stæn
derforsamlingerne kun var raadgivende, og hvad
der her kaldes forslag, var kun forslag til peti
tioner til kongen, som 25.juni 1842 besluttede:
»Vi kunne ikke Andet, end ansee Udarbeidelsen
af en heel ny Psalmebog til eventuel Brug ved den
offentlige Gudstieneste for utilraadelig; derimod
bifalde Vi, at der giøres et Udvalg af ældre og
nyere Psalmer, der meest maatte savnes i den
Evangelisk-christelige Psalmebog, hvilken Sam
ling, naar den af Os allernaadigst er approberet,
maa foranstaltes udgivet som Tillægshefte til be
meldte Psalmebog, og strax, naar den er færdig,
autoriseres til Brug i de Menigheder, hvor denne
Psalmebog er i Brug. Det omhandlede Hverv bli
ver at overdrage til en Commission osv.«
»Det blev med nogen Vanskelighed opnaaet«,
siger Mynster, »at Commissionen kom til at be
staae af de samme Medlemmer, som havde udgiort Ritual-Commissionen, af hvilke Waage
imidlertid var død og Biskop T.Miiller ikke per
sonlig kunde bivaane Møderne; dersom jeg havde
andraget paa, at en Psalmedigter skulde indtræde
i Commissionen, vilde det formodentlig være ble
vet Grundtvig, og med ham vidste jeg, at det var
umueligt at arbeide; men ogsaa enhver anden
Digter vilde have medbragt en Forkierlighed for
sine Arbeider, som vilde have bragt de øvrige
Medlemmer i Forlegenhed.«
Det blev altsaa den samme kommission, som
blev udnævnt 24.dec.1842, og da Mynster mente,
at der vilde gaa temmelig lang tid, inden den
kunde træde sammen, og det vilde være praktisk,
at der kom til at foreligge et udgangspunkt for
offentlighedens drøftelser, udgav han det udkast,
som han i forvejen havde drøftet med kommis
sionen. Han siger i sin Forerindring:

»I Anledning af et fra Provindsialstænderne for
Nørre-Jylland i Aaret 1840 indgivet Andragende
har det behaget Hans Majestæt Kongen at be
fale, at der skal giøres et Udvalg af ældre og nye
re Psalmer, der meest maatte savnes i den evan
gelisk-christelige Psalmebog, hvilken Samling, naar
den i sinTiid har erholdt allerhøieste Approbation,
skal foranstaltes udgivet som Tillægshefte til be
meldte Psalmebog. Dette Hverv er allernaadigst
blevet overdraget til den Commission, som har
været anordnet til at afgive Betænkning over Ud
kastet til et nyt Kirkeritual og en ny Alterbog.
Allerede tidligere havde denne Commission ind
stillet, at et saadant Tillægshefte til den nu i de
fleste Menigheder brugelige Psalmebog maatte for
anstaltes, og dette havde foranlediget mig til at
giennemgaae de fleste Samlinger af danske Psal
mer, og deraf at giøre et lidet Udvalg, som efter
mit Skiønnende kunde være skikket for det tilsig
tede Øiemeed. Da der ved Commissionens For
handlinger dog vil behøves et Forarbeide, og da
det er ønskeligt derover at erfare berettigede
Dommeres Stemme, er det paa mit Andragende
allernaadigst blevet mig tilladt at udgive nærvæ
rende liden Samling som et foreløbigt Udkast til
det paatænkte Tillægshefte.«
Efter en gennemgang af forskellige enkeltheder
slutter Mynsters fortale: »Hvorvidt nu Udvalget
og Behandlingen tiltaler den dannede christelige
Sands, dette er hvad der ved Udgivelsen ønskes
at erfare. Det foreliggende Hefte er endnu kun
bestemt til at indbyde kyndige Bedømmere til at
meddele, hvilke Psalmer de endnu maatte ønske
optagne, hvilke af de optagne de maatte ønske
udeladte, og hvad de overalt maatte have at be
mærke ved det Hele. Men da den endelige Redac
tion ikke bør udsættes for længe, udbedes disse
Meddelelser snart indsendte.
Kiøbenhavn, den 2den Januar 1843.
Mynster.«
Der er i dette udkast fra nr.561-596 ialt 36
salmer, hvoraf 7 af Brorson, 6 af Kingo, 5 af
Ingemann, 4 af Boye, 3 af Søren Jonæsøn, og en
af hver af de følgende forfattere: N.J.Holm, Hy
gum, M.N.Schmidth, Md.Boye, P.J.Roskilde,
Stenersen, Grundtvig, Niels Pedersen, P.J.Hegelund, Welhaven og Timm.
Mynster skriver derom: »I dette Udkast havde
jeg ikkun kunnet optage een Psalme af Grundt
vig - han bemærkede ret vittigt, at dette endda
var under den Melodie: »Herre jeg har handlet
ilde«.«
Det første vidnesbyrd om, at Grundtvig har
set Mynsters udkast, findes i et brev til P.A.Fen-

GRUNDTVIGS »SALMEBLADE«

ger fra 21.febr. Det lyder i sin helhed saaledes:
Kiære Ven!
Har De seet Mynsters Prøve-Hefte, som skulde
give »de ældre og nyere Psalmer, der mest sav
nes« i vor forlorne Psalmebog, da er De sikkert
ligesaalidt som jeg fornøiet enten med hans Ud
valg eller med hans Hænders Gierninger, men har
De end ikke seet det, vil det dog være Dem Nok
at vide, der er i alt 40 Nr. og deriblandt 6 af Boie,
5 af Kingo og en lille af mine med den betæn
kelige Melodi »Herre jeg har handlet ilde«. Da
vi nu ikke kan vente, Udfaldet skulde blive bedre
ved Raadførelse med Clausen, Tryde og Rosen
vinge, saa er herved, efter mine Tanker intet at
giøre, uden snarest mueligt at give et andet Prø
ve-Hefte, der virkelig indeholder hvad vi og vore
gode Venner mest savne og lade det komme derpaa an, om vi kan faae Lov at bruge det i Kir
ken, hvad der dog immer er af de muelige Ting.
Derfor beder jeg nu Dem og Broder Ferdinand
snarest mueligt at sende mig en Fortegnelse paa
hvad De og Deres Medsangere mest savner af
Gammelt og Nyt, Busck har jeg adspurgt, Rør
dam vil jeg ogsaa spørge og saa i Guds Navn
giøre en Samling i en Hast, saa god som den kan
blive og saa lille som en vis Tilstrækkelighed vil
taale. - Da det var godt, om Oplaget kunde blive
saa stort og Prisen lav nok for at faae Prøven
spredt over hele Riget og giøre noget Siettere næ
sten umueligt, har Busck og jeg betænkt at naar
De og Deres Broder vil være med vil vi ene have
dette for Øie og dele det mulige Tab, der ei kan
blive over Kræfterne imellem os. Hils Kiærligst
fra os alle og husk med snar Betænkning paa
Deres Ven
N.F.S.Grundtvig.
Planen gaar altsaa ud paa, at Grundtvig og hans
nærmeste salme-venner i fællesskab skal udgive et
helt andet forslag til et tillægshæfte, trykke det
billigt i et stort oplag, saa hvis det ikke ligefrem
kan slaa Mynsters udkast af marken, saa dog bli
ve saa almindelig anerkendt, at man faar lov til
at bruge det i kirken. Brødrene Fenger vil med
glæde være med til at bære omkostningerne der
ved og vil udarbejde en liste over de salmer, som
mest savnes i salmebogen. Der kommer en livlig
brevveksling i stand om denne liste. Grundtvig
mener, at naar der er tale om et lille tillæg, kan
der ikke være plads til at optage nogen af Bror
sons oversættelser fra tysk og heller ikke af hans
egne oversættelser fra engelsk. Hvad angaar de
gamle salmer maa man tage hensyn til, om de i
sin tid har været værdifulde for menigheden, og
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med hensyn til Ingemanns salmer maa man over
veje, om de har staaet deres prøve i menigheds
sang, for ellers vil han ikke optage dem som kir
kesalmer, da de i reglen ikke stikker saa dybt i
det kristelige.
Da Peter Fenger endelig faar fat i Mynsters
udkast, som maaske ikke har været saa let at faa
fat i, er han meget forbavset over nogle af de
salmer, Mynster har optaget, og den sprogform
de har (Satan, Helvede, Jesu blod osv.). Han kan
ikke forstaa, at Mynster holder broderskab med
professor Clausen »og ikke med os«. Her staar
altsaa to kristne overfor hinanden uden mulighed
for gensidig forstaaelse. Mynster kalder Grundt
vigs tilhængere »Partiet« i et spottende anførsels
tegn, og lige saa spottende kalder han Sydvestsjælland, hvor Fenger og hans præstevenner arbej
dede »det hellige land.« Fenger siger: jeg forstaar
slet ikke den mand!
Grundtvig havde tidligere været uenig med
Fenger om udtrykket »dybe vunder« i salmen
»Gud Helligaand i tro os lær«, men henved 1.
maj læste han en nylig udkommet bog af Birke
dal, »Kirkeaaret, et Billede paa den christelige
Livsudvikling«, som gjorde et dybt indtryk paa
ham, og saa vidt man kan forstaa, drog han den
slutning, at en salme maatte bevares med den
stil, hvori den var skrevet i sin tid. Det gav an
ledning til, at han bøjede sig for Fenger med hen
syn til »dybe vunder« og flere andre ting, især i
Kingos salmer, da Grundtvigs rettelser »let kan
gøre Versene mindre levende for dem, de egent
lig skal opbygge, medens det indskudte Lysglimt,
om det end er ægte, dog ikke er for dem endnu«.
Den 6.maj meddeler han Fenger, at dronnin
gen pludselig og ganske uventet har tilbudt ham
en englandsrejse, som han saa inderligt har øn
sket. Derved maa han jo foreløbig standse arbej
det med den lille salmebog, som han næsten var
færdig med. Nu maa han lægge det i Fengers
haand, og Grundtvig vil sende ham sine optegnel
ser, som Fenger kan gøre færdig ved samarbejde
med vennerne.
Grundtvigs egen plan, som han sendte til Fen
ger, og hvori han i nogen grad havde taget hen
syn til vennernes ønsker, har 102 numre, som
Uffe Hansen i Grundtvigs Salmedigtning II,
s. 104 ff kalder de utrykte salmeblade. Da Grundt
vig om ved Mikkelsdag kom hjem og fik forteg
nelsen over vennernes ændringsforslag, saa han,
at afstanden mellem dem var for stor. De
vilde have mest af det gamle og mindre af det
nye. Han foreslog dem da, at de selv kunde ud
give deres tillæg, som de ønskede det. Saa vilde
han maaske senere udgive et tillæg, som han øn
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skede det. Det begyndte han faktisk paa noget
senere, men standsede trykningen efter indtræn
gende opfordring fra det salmebogsudvalg, som
Københavns konvent havde nedsat, og som
Grundtvig selv var blevet medlem af. Denne
ufuldendte samling har derfor faaet navnet Tryk
te Salmeblade.
Københavns Konvent.
Paa den tid stiftedes der mange præstekonventer rundt om i landet, - til ærgrelse for biskop
Mynster, som fandt, at konventerne blandede sig
i kirkestyrelsen, som ikke kom dem ved. Køben
havns konvent var i begyndelsen det mest indfly
delsesrige. Her var man ikke glad for evangeliskkristelig salmebog og heller ikke for Mynsters ud
kast til et tillæg. Den 21.febr. 1844 foreslog licen
tiat E.V.Kolthoff, som var kapellan ved Holmens
kirke, at konventet skulde nedsætte en komité til
at overveje salmebogssagen. Dertil valgte man
Grundtvig, professor Martensen og Mynsters svi
gersøn hofpræst J.H.Paulli. Den besluttede at ind
stille til konventet, at man udnævnte en fast ko
mité til at samle en kirkelig og folkelig salmebog,
hvortil man mente at have materialer baade i gam
le salmebøger og ny digtning. Det blev vedtaget
G.marts, og her valgte man foruden de tre nævn
te tillige Kolthoff og P.J.Spang, der var sogne
præst ved Helligaandskirken. Da dette arbejde
saaledes var i gang, henstillede man til kancelliet,
at man ventede med Mynsters tillæg.
I komiteen udvekslede man synspunkter, og de
var naturligvis meget forskellige, og Grundtvig,
som havde maattet opgive at blive enig med sine
nærmeste venner om et lille tillæg, begyndte at
mistvivle om, at han kunde blive enig med de fire
teologer om principper for en hel salmebog. Han
maa have beskyldt de andre for at ville have en
Boye-Timm-Salmebog. Derpaa svarer Paulli i et
brev til Grundtvig 10.juli:
»Jeg glæder mig ret til, at vi aabent og frit
skulle udtale os for hverandre om den os saa vig
tige Sag, som ligger os Alle saa meget paa Hjer
tet, thi jeg kan ikke nægte, at det forekommer
mig, at Deres Velærværdighed for tidligt har af
fattet Deres Dom om mit og vore Medcommitteredes Forhold til en folkelig Psalmebog. Hvad der
hidtil er giort, er jo saa langtfra at være afgjort,
at det kun er enkeltes foreløbige Skiøn, hvilket jeg
for min Deel ikke kan ansee for irreformabile.
Men hvad der synes mig her meest maa komme
i Betragtning, er at Deres Velærværdighed jo slet
ikke kjender vort Forhold til det, der maa ansees
for det allervigtigste Element i en folkelig Psalme
bog, nemlig vort Forhold til de gamle af Folket
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giennem mange Aar prøvede og yndede Psalmer.
Jeg haaber, naar Deres Velærværdighed faaer
Leilighed til at opfylde Deres ærede Løfte og
forelægger os det Udvalg af de gamle Psalmer,
som De selv paatog Dem og hvortil vi alle høiligen have glædet os, at De da vil erkiende, at det
Ideal af en Psalmebog, som foresvæver os, ikke
kan betegnes, som De mener, ved Udtrykket:
bøie-timsk.«
Det fremgaar heraf, at det var Grundtvig, der
gjorde de fornødne studier og lagde tingene frem
og i det hele taget trak det store læs. Martensen
skal flere gange have udtalt, at Grundtvig var
medgørlig og eftergivende. Det siger han ogsaa
selv, naar det gælder hans egne salmer, men for
de gamle salmer vil han stride haardt. Hans ven
ner i det sydvestsjællandske Broderkonvent kom
mer ham til hjælp og sender ham gennem P.
Fenger lister over de gamle salmer, som de ønsker
bevarede, og han opfordrer dem til ikke blot
at henvende sig til salmekomiteen om salmerne,
men ogsaa til selve det københavnske konvent,
fordi det er der, slaget skal slaas.
Men selv om arbejdet i komiteen nu var kom
met ind i en frugtbar gænge, opstod der dog et
vanskeligt spørgsmaal med hensyn til de trykte
salmeblade, som Grundtvig vilde udgive. Han
havde forlængst ladet dem forstaa, at han arbej
dede paa et salmebogstillæg, fordi Mynster puk
kede paa, at kongen havde sagt, at det ikke skul
de være en ny salmebog, men et tillæg. Han var
saa vidt, at det første ark var trykt i 2000 eksem
plarer, det andet ark var sat, det tredje var paa
begyndt, og det nærmede sig altsaa enden.
Da de nu i komiteen var færdig med at gennemgaa de gamle salmer, opstod det spørgsmaal,
hvordan de skulde tage fat, og hvorledes deres
forslag skulde ordnes. Grundtvig foreslog da, at
man kunde tage salmebladene til ledetraad. Det
var nemlig i forvejen besluttet, at naar man var
blevet enig om det gamle grundlag, vilde man
stille sig paa et rent kirkeligt stade og ud fra
daaben betragte kirkens tarv ved alle højtidelige
lejligheder. Det vilde altsaa sige, at de fire ikkegrundtvigske medlemmer af komiteen skulde læg
ge navn til et salmebogsforslag, hvis prøvehæfte
var ordnet ligesom et salmebogstillæg, som
Grundtvig kort tid i forvejen havde udgivet. De
tabte ganske simpelt lysten til at være med, hvis
Grundtvig udgav sit tillæg. Da Grundtvig forstod
alvoren i dette, bøjede han sig. Det var bedre, at
man fik en god salmebog, som der dog kunde
være udsigt til, end at han fik sine salmeblade
ud som et tillæg til den evangeliske.
Men inden han gav sig, maatte han dog være
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sikker paa, at komiteens prøvehæfte vilde blive
saadan, at ogsaa han kunde være sikker paa at
kunne være med. Han tog det første trykte ark af
salmebladene for at se, hvad man deraf vilde ude
lade, for at alle kunde vedkende sig resten. De af
snit, man gennemgik, indeholdt salmer om daab,
konfirmation, skriftemaal, altergang og præstevi
else. Det som ønskedes udeladt var næsten alt
sammen Grundtvigs eget, og det kunde i alt fald
undværes. Dette opgør, som Grundtvig har be
skrevet i et brev til P.Fenger d.20.nov.i844, har
øjensynligt renset luften, saa brevet kan slutte
som følger:
»Dog, jeg maa slutte med den Bekiendelse til
Guds Ære, at Committe-Arbeidet, som i Begyn
delsen syntes baade mig og de Andre næsten for
tvivlet, har afvundet os alle saa ivrig og venlig
Deeltagelse, at vi samtlig selv forundre os derover
og see Guds Finger.«
Komiteens møder blev holdt hos Paulli. Arbej
det med prøvehæftet var færdigt i julen, og for
ordet, der er skrevet af Paulli, blev underskrevet
af alle fem medlemmer: J.H.Paulli. N.F.S.Grundtvig. H.Martensen. E.V. Kolthoff. P.J.Spang.
■»Kirke-Psalmer udgivne til Prøve af Kjøben
havns geistlige Convents Psalme-Comitee« udkom
i begyndelsen af aaret 1845 og indeholder 109 sal
mer, som er delt i følgende afsnit: Daab og Confirmation. Skriftemaal og Altergang. Præstevielse.
Brudevielse. Berettelse og Ligbegængelse. Julehøitiden. Paaskehøitiden. Pindsehøitiden.
Disse afsnit er et mindre hele, som vil være ka
rakteristisk for de principper, man vilde følge i
en ny salmebog til kirkeligt brug, altsaa bortset
fra den private andagt, hvor enhver kan finde,
hvad der subjektivt tilfredsstiller ham mest. I kir
kesalmen finder menigheden det almindelige ud
tryk for det fælles trosliv. De salmer, der er eller
har været i brug ved gudstjenesten, giver salme
bogen en historisk karakter. Hvad ringeagt for det
te princip maa føre til, beviser den evangeliskchristelige psalmebog tilstrækkelig. Vi maa her
fremhæve, siger Paulli i forordet, at det netop i
nærværende tidspunkt er af vigtighed at gøre
dette historiske hensyn gældende, inden traditi
onens levende kæde afbrydes. Vi har endnu
iblandt os flere af den ældre slægt, som er vokset
op med de gamle salmer og kan huske, hvordan
de blev sunget og blev elsket.
Salmebogen hviler paa den kristelig-kirkelige
grund, og dermed er dens almindelige dogmatiske
karakter angivet. Vi opgiver intet øjeblik den sæt
ning, at salmen er for troen, men dermed fratager
vi ikke nogen retten til at søge opbyggelse i den
fromhedstype, som tiltaler ham, og som vi har
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mødt i skiftende tider, den kingoske, brorsonske
eller evangelisk-kristelige. Disse maa ogsaa være
at finde i salmebogen i henhold til dens historiske
karakter.
Med hensyn til bearbejdelser er en salmedigter
nødvendig De gamle salmer, som er oversættel
ser, maa jævnføres med originalen, og en ny over
sættelse maa ofte blive resultatet. I de gamle
danske salmer maa grundsætningen være, at det
gamle maa bevares saa vidt det er muligt, især af
hensyn til dem, der endnu bruger de gamle salme
bøger, og hvad der endelig tilføjes af nyt, maa
ikke ændre salmens ejendommelighed. Vi har ta
get æstetiske hensyn, men det er ikke det væsent
lige. Hovedsagen for Guds kirke er læren, ordet
og bekendelsen.
Udenfor nummer indledes hæftet med to vers
af Grundtvigs »Giv mig, Gud, en Psalmetunge«
og to vers af »Hyggelig, rolig«. Hvis de regnes
med, er der 34 salmer af Grundtvig, herunder
oversættelser af Luther, endvidere 19 af Kingo,
10 af Ingemann, 7 af Brorson, 5 af Nordahl Brun,
3 af Søren Jonæsøn, 2 af Timm, 2 af Boye, resten
spredt. Luther, Gerhardt osv. er talt med under
oversætterne. Henved en tredjedel af salmerne er
altsaa Grundtvigs, men dertil maa føjes, at han
som bearbejder af andres salmer har rørt ved de
fleste i bogen.
8430.1845 blev prøvehæftet uddelt til konven
tets medlemmer. Paa næste møde 20.febr. takke
de stiftsprovst Tryde for det saare vellykkede ar
bejde, og navnlig pastor Grundtvig, og foreslog,
at der skulde nedsættes en komite til at revidere
samme prøvehæfte. Den kunde maaske kalde en
anden digter, f. eks. professor Ingemann, til hjælp,
og biskop Mynster og andre ansete mænd skulde
opfordres til at udtale sig om hæftet. Kolthoff
svarede, at revisionen i grunden allerede var fore
taget, for pastor Grundtvig havde udført arbejdet,
og de andre havde været revisorer. Konventets an
dre medlemmer svarede, at det hele tiden havde
været forudsætningen, at prøvehæftet skulde fore
lægges konventet, og naar dettes flertal ønskede
en revision, maatte det ske. En kreds af mænd
skulde opfordres til at indsende betænkninger, et
medlem af konventet skulde gennemgaa disse be
tænkninger og give konventet en oversigt over
dem osv., osv. 20. maj gav Tryde en oversigt over
betænkningerne. Konventet vedtog: større hensyn
til melodivalget, flere salmer fra den evangeliskkristelige salmebog og af nyere digtere, og arbej
det var for stærkt præget af pastor Grundtvigs
ejendommelighed. Derefter holdt konventet som
merferie. to.sept. svarede salmebogskomiteen, at
den ikke kunde præstere et arbejde, der var væ
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sentlig anderledes end det forelagte. 7. nov. for
slag om ændringer i 24 salmer. Derom var komi
teen forhandlingsvillig, om man ellers vilde god
kende forslaget som helhed. Om forslaget som
helhed stemte man 14.jan.1846. Det fik 10 stem
mer for og 19 imod, anført af stiftsprovst Tryde,
som altsaa fik glæde af sit forslag om revisionen.
Dermed var forsøget paa at hele, hvad evangeliskkristelig salmebog havde sønderslaaet, udsat i
hundrede aar.
Mynsters tillæg.
Et aars tid efter, at Mynsters udkast var of
fentliggjort, var det meningen, at kommissionen
skulde træde sammen for at overveje de indkom
ne bemærkninger. Herom skriver Mynster i erin
dringerne:
»Men efterat der i saa lang Tiid ingen Indsigel
se var skeet, vaagnede, just da Commissionen
skulde begynde sine Forhandlinger, den heftigste
Modstand. Grundtvig og hans Tilhængere fandt,
at Tiden nu kunde være beleilig til at skaffe en
Grundtvigsk Psalmebog Autorisation, og udeluk
ke mig fra Deeltagelse i Arbeidet; de fleste Præ
ster kunde, uagtet alle Forestillinger, ikke bringes
fra den Mening, at det vilde være en let Sag af de
forhaandenværende Materialier at tilveiebringe en
Psalmebog, der vilde finde almindelig Indgang;
det Kiøbenhavnske geistlige Convent nedsatte en
Comittee, hvoraf Grundtvig blev Medlem, til at
udarbejde en saadan, og androg endog paa, at
det maatte beroe med Tillæggets Indførelse.«
Det er jo urigtigt, at det var grundtvigianerne,
der vakte denne uro. De havde travlt med at sam
le utrykte og trykte salmeblade til et tillæg, som
Mynster ikke fik noget at vide om, og det var
Mynsters egen svigersøn, som blev formand for
konventets salmebogskomite. Da den begyndte
at arbejde, begyndte Mynster at presse paa
for at faa sit tillæg autoriseret, men kongen
tøvede. Mynster skriver bittert: »Kongen, som
saa nylig »ikke havde kunnet Andet, end at finde
det utilraadeligt, at lade en heel ny Psalmebog
udarbeide«, fandt saa kort efter det Samme tilraadeligt.« Men en afgørelse maatte træffes, da
oplaget af salmebøger var ved at slippe op. Myn
sters tillæg blev derfor autoriseret 20.febr. 1845,
samme dag som Prøvehæftet blev drøftet i kon
ventet, og Tryde lagde planer om dets forkastelse
gennem sit revisionsforslag.
Men autorisationen af Mynsters tillæg fik en
lang tilføjelse om, at kongen havde hørt om det
nyligt forelagte Prøvehæfte, og det var ikke hen
sigten med autorisationen af Mynsters tillæg, at
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den skulde gøre arbejdet paa den nye salmebog
overflødigt. Kongen billigede dette arbejde, og
hvis det blev fyldestgørende, vilde han overveje,
hvorledes den nye salmebog kunde indføres. Der
for skulde trykningen af den evangelisk-kristelige
indskrænkes til det nødvendigste, og Mynsters til
læg skulde falbydes som et særskilt hæfte. Med en
vis tilfredsstillelse tilføjer Mynster senere, at kon
ventet og komiteen blev kede af forhandlingerne
med Grundtvig, og der er ikke siden kommet no
get ud af det, mens hans tillæg indtil 30.nov. 1846
var solgt i 113.262 eksemplarer.
Det autoriserede tillæg var imidlertid ikke helt
det samme som udkastet. Antallet af salmer var
steget til 58. Grundtvigs eneste salme, »SøndagMorgen fra de døde«, havde faaet følge af tre
nye, »Kommer hid kun med de smaa«, »Her mø
des alle veje« og »Guds ord det er vort arvegods«.
Kingo havde nu faaet 12 salmer, Brorson 10, In
gemann 7, Boye 6, Timm 2, og det maa nævnes,
at Oehlenschlåger træder ind blandt salmedigter
ne med »Lær mig, o skov«.
Dette tillæg fulgte nu med evangelisk-kristelig
salmebog for eftertiden, ogsaa i Vartov. Men me
nigheden der bad Grundtvig om, at han selv vilde
give dem et tillæg, se nærmere VI,s.243ff. Det
blev foreløbig fire salmer til jul, den spæde be
gyndelse til Festsalmer. Dermed udsprang paa
salmebøgernes Stamtræ et skud, som blev en fro
dig gren, der skal omtales senere.
Nogle grundtvigske salmesamlinger.
Lindberg: Rosen-Kjæden.
Rosen-Kjæden, en Samling af Psalmer og gude
lige Sange valgte og udgivne af Jac.Chr.Lindberg, Mag.artium, Kjøbenhavn. 1843.
Lindberg skriver i forordet, at hensigten med
denne samling er at udbrede kendskab til Grundt
vigs herlige salmer, som man vel kender fra Sang
værket, men det er sjældent, at man hører dem
sunget, og i grunden kender man ikke en salme,
før man kan synge den, og det skal samlingen tje
ne til.
Han har stræbt efter, at samlingen kunde have
en vis fuldstændighed, og naar dette skulde være
tilfældet, var det rimeligt at inddele den i de ru
brikker, som en salmebog passende kunde have.
Han har medtaget salmer ogsaa af andre for
fattere, mange af Kingo og Brorson, men dem
har han ogsaa taget med i Grundtvigs bearbej
delse i Sangværket, fordi de gamle salmer maa
genfødes i hver slægt.
Bogen indeholder 280 salmer og sange, som er
opført i følgende hovedafsnit med mindre under
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afsnit. Ofte er salmerne forsynet med overskrifter.
Hovedafsnittene er:
Bøn om Ordets Velsignelse.
Advents-Psalmer.
Jule-Psalmer.
Enkelte Træk af Herrens Liv.
Nogle af Herrens Gjerninger og Lignelser.
Af Herrens Lidelses-Historie.
Paaske-Psalmer.
Himmelfarts-Psalmer.
Pindse-Psalmer.
Den hellige almindelige Kirke.
Det christne Liv og Lære.
Døden, Opstandelsen, Himmerig.
Klage- og Trøste-Psalmer.
Lov- og Takke-Sange.
Daglige Bønner.
Efter det alfabetiske register følger et andet med
fortegnelse over melodierne, som kan bruges til
salmerne. Det er ordnet efter versarternes linje
tal. Endelig et tredje register, som knytter salme
nummer og melodinummer sammen.
Psalmer og Sange til Julen, samlede af J.F. og
R.Th.Fenger. Kjøbenhavn 1845.
Det var en meget frugtbar tanke, de to yngre
brødre Fenger fik, at udgive et hæfte med jule
salmer i dette aar, da Mynsters fattige tillæg var
blevet autoriseret og langtfra kunde bøde paa, at
der ikke var julesalmer i selve salmebogen. Julen
havde nu faaet hævd som den største folkelige kir
kehøjtid, og juletræet begyndte at blive alminde
ligt. Udgiverne samlede deres stof fra mange si
der. 9 numre havde de hentet i Prøveheftet, hvis
skæbne endnu ikke var helt afgjort; 4 havde de
fundet i Grundtvigs Sangværk og 5 i Hagens sam
ling. Men mest bemærkelsesværdigt er det, at der
her er syv af Grundtvigs salmer trykt for første
gang. En enkelt er taget fra Brorsons Troens rare
Klenodie. Slaar man op paa den, ser man, at det
bare er første vers af »Mit hjerte altid vanker«.
Og hvorfor det? Forklaringen kommer lidt sene
re, da man møder Grundtvigs »Forunderligt at
sige«, som man har hentet i Prøveheftet, og saa
har man tænkt, at det var synd, at Grundtvig
havde udeladt det første vers. I kildeangivelsen
studser man over, at man har fundet en salme i
Dr.Kierkegaards theol.Tidskr.1,170. Slaar man op
paa numret viser det sig at være »Julen har bragt
velsignet bud«. Man maa smile. J.F.Fenger kunde
jo have skrevet: Den har Ingemann skrevet til
mine børn!
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Der er ialt 28 salmer og sange, rigt vekslende
mellem salme og vise, nyt og gammelt, og hvad
der giver et saadant hæfte blivende værdi er, at
her er første tryk af salmer, som blev berømte.
Julehæftet blev trykt i 2000 ekspl., og et nyt
oplag udkom allerede inden jul.
Psalmer til den stille Uge og Paasken samlede
af J.F. og R.Th.Fenger. Kjøbenhavn 1846.
Paaskehæftet er større end julehæftet og inde
holder 46 salmer, som fordeler sig over et par
uger, i følgende rubrikker: Den stille Uge. Palme
søndag. Skjærtorsdag. Langfredag. Den stille Lø
verdag. Paaskedag. Anden Paaskedag. Søndag ef
ter Paaske. (Confirmations-Søndag.). Hele Paasketiden kan man synge Christ stod op af Døde.
Inddelingen antyder altsaa et helt ritual.
Det er ogsaa her anført, hvorfra man har hen
tet salmerne: n er fra Prøvehæftet, 6 fra Hagens
salmebog, 5 efter Grundtvigs manuskript, 3 efter
Ingemanns manuskript. J.F.Fenger stod jo Inge
mann lige saa nær som Grundtvig og kunde faa
nye, utrykte digte fra dem begge. 5 er hentet fra
Ingemanns samlede skrifter, 4 fra Grundtvigs
utrykte salmeblade 1843, 7 fra Sangværket, 1 fra
Brorsons Svanesang, 1 fra Klenodiet og endelig 1
fra mundtlig overlevering; det viser sig at være
»Min Jesu, lad mit Hjerte faa«, som man ikke
dengang kendte forfatteren til. Alle forandringer
i disse salmer er foretaget af Grundtvig.
Trods den nære kontakt med Grundtvig og
Ingemann er det Kingo, som er hovedsangeren i
paaskehæftet med 15 salmer, Grundtvig har 10,
hvoraf nogle er oversættelser, Ingemann tegner
sig for 8, Brorson 3, resten er spredt. Det hele er
meget vel fordelt mellem paaskens dage, og da
den sidste er konfirmationssøndag, kommer to
konfirmationssalmer med.
Psalmer til Himmelfartsfesten og Pindsen sam
lede af J.F. og R.Th.Fenger. Kjøbenhavn 1846.
Her er 39 salmer, 9 fra Prøveheftet, 7 fra Sang
værket, 6 fra Hagen, 7 fra de utrykte salme
blade, 4 fra Ingemanns skrifter, 2 efter Grundt
vigs manuskript og 1 efter mundtlig overlevering.
Ved pinsen er Grundtvig naturligvis forsange
ren med 25 salmer, herunder dog oversættelser
efter græsk, latin og Luther; derefter kommer
Kingo med 4, Ingemann med 4, Søren Jonæsøn
med 2 og Hans Thomissøn, Brorson og Boye med
1 hver. Ogsaa her er der en del utrykte salmer.
Hæftet er mere homogent end paaskehæftet, men
det følger af festens natur og desuden, at Grundt
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vig ogsaa her har foretaget de skete forandrin
ger.
Hvert af disse tre hæfter kunde man dengang
købe for 8 skilling, og hvis nogen tog i oo, fik man
dem for 6 rigsbankdaler.
ROSKILDE KONVENT.
I den følgende tid kom der mange adresser
fra præster og menighedskredse rundt om i landet
med opfordring til Københavns konvent om at
fortsætte arbejdet og med spørgsmaal om grun
den til, at konventet havde fældet en saa haard
dom over Prøveheftet. Men da det saa ud til, at
Københavns konvent tvivlede om, at sagen fra
den side vilde blive taget op igen, tog magister
Hammerich ordet paa Roskilde konvents møde
g.juli 1846 og foreslog, at dette konvent tog sa
gen op, da trangen til en ny salmebog mere og
mere gjorde sig gældende. Han foreslog, at man
nedsatte en komité til at overveje, hvad der kun
de gøres. Hvis komiteen vilde forkaste en salme
bog af samme aand som Prøveheftet, saa kunde
man dog maaske blive enige om, at en saadan
salmebog kunde anbefales til brug i de menighe
der, som maatte ønske det, og kunde man ikke
anbefale det, saa kunde man dog i det mindste
tillade en saadan salmebog. Vi har saa mange an
befalede og tilladte salmebøger i landet: Evangelisk-kristelig med tillæg og uden tillæg, vi har
Kingos og Pontoppidans og Guldbergs, og i Søn
derjylland desuden den Flensborgske (Ægidius)
og Meyer-Boesens. Blandt saa mange maa der og
saa være plads for en saadan ny, som saa mange
ønsker.
Der blev nedsat en komite til at overveje salme
bogssagen. Den kom til at bestaa af J.F.Fenger,
provst Pram-Gad, mag.Hammerich, provst Smith
og pastor Plum.
Paa konventets næste møde, som blev afholdt
i Ringsted i4.oktober, aflagde den valgte komité
beretning om sine overvejelser. Det er en kends
gerning, at der er en almindelig og dybt følt trang
til en god og opbyggelig salmebog. Sagen maa
ikke sove ind efter de skete mislykkede forsøg.
Mulighederne for en ny salmebog er ikke saa
ugunstige, som man paa forhaand kunde tro. Der
er gjort og der gøres stadig rundt om et arbejde
med sagen. Det gælder i øjeblikket om at finde de
rette salmesamlere og bearbejdere, og derfor me
ner vi, at vort konvent bør lægge haanden paa det
værk, som vi saa ivrigt ønsker fremmet. Om maaden, hvorpaa det kan ske, kan der være delte me
ninger. Nogle mener, at man kan slutte sig sam
men med de medlemmer af den københavnske

komité, som er villige til at fortsætte, andre me
ner, at komiteernes tid er forbi, og arbejdet maa
lægges i en enkelts haand, men vi er i vor komité
blevet enige om, at der bør udnævnes en dertil
valgt komité, som arbejder efter evne uden tids
begrænsning, og vi antager, at tre mand dertil
maa være passende. Denne komité maa kunne
indbyde alle, som har samlinger eller arbejder,
der kan fremme sagen, til at bidrage. Naar den
har sluttet sit arbejde, kan dette prøves af en der
til valgt komité, som afgiver beretning til konven
tet derover. Efter en drøftelse af denne beretning
foretog man valg til den foreslaaede komité. Valgt
blev præsterne Kolthoff, Hammerich og F.Fen
ger. Efter disse havde provst Pram-Gad og P.
Fenger flest stemmer og blev derefter betragtet
som suppleanter.
Ved eftermiddagsmødet fremdrog Hammerich
igen Prøveheftet og foreslog, ikke at det skulde
paabydes indført, heller ikke, at det skulde an
befales, men blot at det skulde tillades til brug i
kirkerne. Dette blev vedtaget næsten enstemmigt,
og det blev overdraget formanden at formulere
et andragende derom.
Paa Roskilde konvents møde den S.juli 1847
meddelte formanden, at ansøgningen om tilladelse
til at bruge Prøveheftet til kirkebrug var blevet
afslaaet.
Som stedfortræder for referenten for salmebogs
komiteen aflagde J.F.Fenger ogsaa beretning for
dennes arbejde. Man havde først prøvet at samle
en cyclus af højmessesalmer, som skulde blive før
ste del af salmebogen. I vinterens løb havde Kolt
hoff og Hammerich jævnlig sammenlignet deres
samlinger, mens Fenger havde arbejdet alene. Ved
pinsetid havde man sammenlignet Fengers arbej
de med de to andres, og man havde set, at det i
høj grad var de samme salmer, man havde valgt.
Salmebogens anden del vilde man ordne paa
samme maade som Luthers katekismus, og inden
næste møde vilde man gennemgaa den ældre sal
melitteratur indtil Pontoppidan. Men straks efter
dette møde udmeldte Kolthoff sig af komiteen.
Han syntes, at hans deltagelse hidtil havde været
mere passiv end aktiv, og han havde tabt lysten
til arbejdet. Hammerich var lige saa overrasket
som Fenger, fordi han og Kolthoff havde arbejdet
sammen i største enighed. Arbejdslysten hos Ham
merich og Fenger var vokset under arbejdet, men
hvad skulde man nu gøre?
Peter Fenger mente, at konventet havde gjort
en fejl ved først at udvælge de dygtigste til ar
bejdet, og derefter bestemme, at det skulde revi
deres eller bedømmes af de næstdygtigste og ende
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lig vedtages af hele konventet, som var de mindst
dygtige. Det gav anledning til nogen diskussion.
P.Kierkegaard foreslog, at man skulde vælge tre
medlemmer i stedet for Kolthoff, og da de to sup
pleanter (Pram-Gad og P.Fenger) havde lige
mange stemmer, var de saa godt som valgt, og
man manglede blot et tredje medlem. Dette for
slag blev forkastet. Der skulde kun være 3 med
lemmer i komiteen, og dertil blev valgt PramGad. Det viste sig at blive afgørende for indhold
og karakter af Roskilde konvents salmebog.
Mag. Hammerich forelagde senere et særligt
problem, ved at stille to teser op mod hinanden:
1) Det vilde være gavnligt i den nye salmebog at
optage en cyclus af højmessesalmer. 2) Det vilde
være skadeligt at binde præst og menighed til en
bestemt og ufravigelig benyttelse af disse.
Vi havde ikke nogen saadan cyclus hos Hans
Thomissøn, men gennem de senere tillæg til den
ne og senere salmebøger voksede der en vis tradi
tion frem, saa mange af elementerne var tilstede,
da Kingo ordnede sin salmebog, hvor mange gam
le salmer gik ind i rækken. I dette spor fortsatte
Guldbergs salmebog, selv efter et forsøg paa at
ændre det. Pontoppidan begyndte at ordne sal
merne efter visse grundstemninger og grundsæt
ninger og benyttede et register til at minde om
den gamle tradition, hvis salmer naturligvis kun
de bruges og stadig skulde bruges, hvor Kingos
salmebog bevaredes. Saaledes ogsaa Guldberg.
»Den saakaldte evangelisk-christelige Psalmebog
gik et skridt videre, idet den ikke blot ingen
Psalmer angav for hver Søndag, men endog ved
sine Psalmers Beskaffenhed gjorde det til en umu
lighed at finde saadanne.«
Et friskere kristenliv er vaagnet og har medført
forskellige anskuelser. S.C.W.Bindesbøll har fore
trukket en fast række. Brandt har været imod, for
di vi ikke har de behørige højmessesalmer. Men
vore foreløbige erfaringer er, at vi hver for sig
har samlet en saadan cyclus, og derefter har vi
ved sammenligning været overraskede over en
glædelig overensstemmelse. Men vi har ikke
tænkt, at en række faste søndagssalmer skulde
være en lov, men et forslag, og naar vi forsyner
salmerne med løbenumre, faar man faste højtids
salmer uden at være bundet af dem.
Paa Roskilde konvents efteraarsmøde i Ring
sted 20.0kt.1847 meddelte Fenger, at der ikke var
sket saa meget i salmebogssagen siden sidst. Det
nyvalgte medlem af komiteen, provst Pram-Gad,
skulde have tid til at sætte sig ind i komiteens
tidligere arbejde. Man haabede, at man i vinte
rens løb kunde arbejde uafbrudt sammen i en
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maaned og saa vidt muligt holde daglige møder.
Det skete ogsaa. I januar 1848 var komiteen
næsten dagligt sammen. Men i den maaned døde
Christian VIII, og saa tog de store begivenheder
fart, først en ny forfatning, derefter Treaarskrigen.
Hammerich var om sommeren feltpræst 1848 og
1849, men om vinteren var han hjemme under
vaabenstilstanden og kunde arbejde sammen med
provst Pram-Gad. Naar Fenger havde mulighed
for at være med, eller naar de to andre kunde
besøge ham i Lynge, kunde han i reglen godken
de, hvad de to andre med besvær var blevet eni
ge om. Det havde nemlig vist sig, at Pram-Gad
var en større ven af evangelisk-kristelig salmebog
end de to andre, saa salmebogen tegnede egent
lig ikke til at blive, som nogen af dem havde øn
sket sig. Hvis Hammerich og Pram-Gad sad i
København og ikke kunde blive enige om en sal
me, var kandidat Brandt blevet valgt til at være
opmand i Fengers sted.
Den S-juli 1849 var Fengers tid som formand
for Roskilde konvent udløbet, og Pram-Gad blev
valgt til formand for den næste treaarsperiode.
Fenger skrev referat af mødet, men hvad han
skrev om salmebogssagen er meget uklart og svæ
vende. Man er saa optaget af de store begiven
heder og deres indflydelse paa kirkens forhold, at
det lille spørgsmaal om en ny salmebog er nær
ved at drukne. Man synes at skimte to mulighe
der, nemlig at man foreløbig kan standse arbej
det og overgive materialet til den kommende sy
node, som kirken formodentlig vil faa, eller man
kan fortsætte og gøre arbejdet færdigt til tryk
ning, og i saa fald vil man have valget mellem
først at forelægge det for konventet, eller lade det
trykke inden næste konvent og derefter drøfte for
slaget i 1850. Det viser sig, at man valgte det
sidste.
I Landstinget forelagde P.C.Kierkegaard et for
slag om salmebogsfrihed, som gik ud paa, at
præst og menighed kunde gaa over til en anden
af de autoriserede salmebøger eller tillæg, hvis ikke
en femtedel af menigheden skriftligt protesterede
mod forslaget. I den anledning skrev Brandt en
artikel om, at man burde kunne indføre et tillæg
uden den klausul om en femtedel af menigheden.
Kierkegaards forslag blev vedtaget ved første be
handling, men blev efter behandling i et udvalg
henlagt, indtil folkekirkens forfatning blev ved
taget. Det fik dog ikke nogen betydning, dels
fordi kirkens forhold ikke blev ordnet, dels fordi
forslaget til den nye salmebog blev trykt i juni
1850.
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PSALMEBOG.
Samlet og udgivet
af
Roskilde-Konvents Psalmekomite.
(fremlagt for Konventet).
Kjøbenhavn.
1850.

I forordet skriver komiteen: Det har været vort
formaal at udarbejde en efter nutidens tarv og
trang afpasset salmebog, der ikke blot kunde
bruges i kirken, men ogsaa ved husandagt. Vi
har benyttet det rige forraad, der i løbet af 4
aarhundreder er samlet i den dansk-norske me
nigheds salmebøger. Vi har ved udvalget taget
hensyn til de forskellige afskygninger af troslivet,
som findes indenfor kirken. At hver enkelt af disse
skal finde sig fuldkommen tilfreds med alle de
valgte salmer, kan der ikke fordres. Men vi har
stræbt efter, at enhver kristelig trosretning kunde
finde salmer i et tilstrækkeligt antal, som tiltalte
den og tilfredsstillede dens trang. Af et par hyp
pigt brugte salmer stiller vi to redaktioner ved
siden af hinanden.
Af hensyn til salmernes form, indhold og
længde har ændringer været uundgaaelige, men i
de fleste tilfælde har vi haft forbilleder at støtte
os til i tillægget, Prøveheftet og i Hjorts og
Wexels’ samlinger. Dette arbejde hører i alminde
lighed til det vanskeligste og er blevet forøget
derved, at vi har været flere om arbejdet, og
hver har medbragt sin særlige smag og retning.
Vi har dog i det hele søgt at bevare salmernes
oprindelige karakter. Hvor vi har været nødt til
at ændre nulevende forfatteres salmer, haaber vi,
at de vil forstaa vore bevæggrunde.
Vi har foretaget et udvalg, som vi særligt vil
anbefale til højmessesalmer. De er ikke samlet
i et særligt afsnit, men er anbragt, hvor de sag
ligt hørte hjemme. Ønsker man at bruge dem,
findes de i et særligt register. Salmerne er ordnet
efter Trosbekendelsen. En del salmer for særlige
tilfælde, som nærmest hører under forsynet, er
derfor anbragt under »Gud Fader«. Mindre af
snit er udeladt for ikke at gøre indholdsforteg
nelsen for indviklet. Til slut takker komiteen
mag. Martin Hammerich, som har været med til
at glatte paa salmernes form, og organist Berggreen, som har arbejdet med melodierne. Hvor
han har anført to, anbefaler han den første.
Nogle salmer har endnu ikke nogen melodi.
Hvis vort forslag finder udbredelse, vil en ny
melodisamling blive nødvendig.

Kjøbenhavn, Juni 1850.
I Roskilde-Konvents Psalmekomite.
Er. Hammerich.

J. F. Fenger.

C. Pram Gad.

Derefter følger salmerne fra nr. 1 til 546.
Indholdsfortegnelse.
Fortegnelse over højmessesalmer.
Alfabetisk register over salmerne.
Dette resultat af salmekomiteens arbejde blev
fremlagt paa Roskilde konvents møde 4. juli 1850
af mag. Fr. Hammerich. Det ovenfor anførte,
men forkortede forord blev i høj grad udvidet
og suppleret gennem Hammerichs beretning, som
endelig giver et indblik i komiteens arbejde, som
vi ellers havde manglet.
Hammerichs lange beretning var delt i to
dele. Han talte først paa hele komiteens vegne,
og derefter sagde han sin private mening om det
fremlagte forslag. Paa komiteens vegne omtalte
han dens opgave, dens kilder, dens grundsætnin
ger, dens fremgangsmaade og dens udbytte.
Man mente at være enig med konventet, naar
man havde stillet sig den opgave at samle en
kristelig, poetisk, historisk og folkelig salmebog,
ved hvilken nutidens tarv og trang og navnlig
de forskellige retninger i vor kirke blev tilfreds
stillet.
Vore kilder har været hele den dansk-norske
salmedigtning, og vi kan vist sige, at ingen sam
ling af nogen betydning er blevet overset, men
fortrinsvis har vi undersøgt menighedens egent
lige ejendom, salmebøgerne. Da vi begyndte vort
arbejde, var kun et par hæfter af Brandt og Helwegs salmeværk udkommet, saa vi selv maatte gaa
til de oprindelige kilder, men siden har det været
os til stor nytte. Foruden de danske kilder er
der jo mange oversættelser fra det sangrige Tysk
land, desuden de latinske, og i de senere tider er
herlige sange af Grundtvig kommet fra engelsk og
græsk og af Hjort, Boye og Wexels fra svensk.
Ved siden af de oprindelige kilder er der ogsaa
de afledede, nemlig i tillægget, Prøveheftet,
Hjorts og Wexels’ samlinger, som man har haft
meget udbytte af.
Det var komiteens hovtdgrundsætning, saavidt
muligt at bevare salmernes ejendommelige karak
ter. Det holdt, trods komiteens enighed i hoved
grundsætningen, alligevel ikke sjældent svært
nok at komme til enighed i det enkelte. Det skal
senere omtales nærmere.
Om vor arbejdsmaade maa vi først sige, at vi
tog fat paa højmessesalmeme, men da Kolthoff
traadte fra, og provst Gad kom til, maatte vi
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gøre det meste af dette arbejde om. Derefter
besluttede vi at gennemgaa kilderne og uden hen
syn til noget andet at optage alt, hvad vi kunde
enes om, i et første udvalg. Vi blev forsinket af,
at Fenger ikke boede i København, og i krigen
af mit arbejde som feltpræst. Da højmessesal
merne var vedtaget, blev de gennemgaaet af mag.
M. Hammerich og F. Paludan-Miiller, hvis be
mærkninger vi skylder meget. Hele det første ud
valg af omtrent 900 bearbejdede salmer var
samlet i fjor. Nu skulde der gøres et snævrere ud
valg af dem. Fenger foreslog, at en alene skulde
gøre det, men de to andre protesterede. For at
hans fraværelse ikke skulde hindre arbejdet, bad
han kandidat C. J. Brandt om at være opmand
paa hans vegne i de tilfælde, hvor de to andre
ikke kunde blive enige, og ved Brandts velvillige
medvirkning kom det sidste udvalg i stand i løbet
af vinteren. Det svarede nogenlunde til det ske
ma, man havde lagt, saa man kun i faa tilfælde
maatte lede efter nye salmer eller lade et afsnit
være noget tyndt udfyldt. Martin Hammerich
gennemsaa teksterne. Berggreen ordnede musik
ken, og Fenger kom ind og godkendte det hele.
Udbyttet er blevet, at vi har tilvejebragt en
kristelig og for største delen poetisk salmebog.
Ved det historiske maa jeg dvæle lidt længere.
Kingo har skrevet mange historiske salmer, be
sunget Kristi liv i en række sange, der danner
en hel messiade. I den henseende er vor salme
digtning enestaaende. Ikke engang Tyskland kan
udvise magen. Salmebogen viser, at vi har ud
nyttet disse skatte. Jeg tror ogsaa, at vi har be
varet sammenhængen med vor fortid og med de
beslægtede kirkers salmesang. Vi har optaget
latinske salmer fra moderkirken og danske fra
tiden før reformationen, flere fra reformationsaarhundredet, 100 fra det 17. aarhundrede (Arrebo
og Kingo), 200 fra det 18. aarh. (Brorson og Evkr.sbg.), 240 fra vort eget halve aarhundrede. Vi
har saaledes optaget flere og flere salmer, jo nær
mere vi kommer til vor egen tid.
Hammerich opregner derefter, hvor mange
omtrentlige brøkdele, som de tidligere dansk
norske salmebøger har bidraget med, og hvor
mange der stammer fra vore beslægtede nabo
kirker. Det som her har særlig interesse er for
holdet til evangelisk-kristelig salmebog. Han har
nævnt den i række med salmeforfatteme og me
ner at have gjort det med føje. Den har om
skabt de salmer, den har optaget, og givet dem
sit eget præg, saa man ikke engang kan genkende
Kingos ejendommelige røst. Fra den har vi hen
tet over en fjerdedel af salmerne, omtrent 150.
Det vil mange maaske blive forskrækket over.
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Derfor gør jeg opmærksom paa, at en del af
dem er restaurerede. Vi har opsøgt den originale
tekst til omtrent 40 af disse salmer og støttet
restaureringen til den. Andre salmer afgav et
temmelig godt grundlag, saa vi blot kunde rette
uheldige udtryk og give dem lidt mere fylde for
at gøre dem ret ordentlige. Næst efter den evan
geliske salmebog er Kingo den oftest benyttede
forfatter med omtrent en syvendedel af salmerne,
derefter kommer Grundtvig og Brorson med om
trent en tiendedel.
Det er ejendommeligt at se, hvorledes disse
forfattere præger hver sit afsnit. Det er noget, der
er kommet af sig selv og ikke noget, som komi
teen har tilstræbt. Evangelisk salmebog fremtræ
der mest i de praktiske dele og i dem, der græn
ser til den naturlige religion, navnlig i rubrikkerne
om Guds egenskaber og forsynet. Kingo hersker i
de bibelhistoriske, der hører til den anden tros
artikel, navnlig i rubrikkerne om Jesu liv og
lidelse, desuden i morgensalmerne. Grundtvig gør
sig gældende, hvor salmerne handler om kirken,
og Brorson, hvor de handler om det indre kriste
lige liv, boden og troen. Ingemann viser sig hyp
pig med sine barnlig-fromme salmer. Boyes
aandelige sange har, set i nogen afstand, en
blændende skønhed, især hvor de skildrer na
turen. Men de to sidstnævnte har ikke en saa be
stemt aandelig retning, at de præger noget af
snit. Af hele denne udvikling vil det fremgaa, at
vor salmebog har en saadan historisk karakter, at
den hverken bryder med fortiden eller med nu
tiden, men svarer til vor kirkes stilling i tidernes
række.
Endelig har komiteen stræbt efter, at salme
bogen skulde være folkelig. Men vi maa forstaa
dette ord ret. Nogle har ment, at hver almues
mand i det danske rige skulde forstaa og fatte
enhver salme, men saa maatte almuesmanden
dog være gennemtrængt af kristendommen, og
det er ikke tilfældet med enhver almuesmand.
Dertil kommer, at ogsaa de dannede hører til
folket og kan være folkelige. Af salmer, som er
beregnet paa en dannet menighed, kan jeg nævne
Oehlenschlagers gravsang og flere aandelige digte
af Grundtvig, Hauch og Boye. De er maaske vel
høje for mange sande kristne, men derfor ikke
ufolkelige i dette ords videre betydning.
Men vi tænker ogsaa paa, at vi undertiden er
gaaet udenfor de egentlige kirkesalmer til den
gudelige folkesang, som da vore fædre af fuldt
bryst sang »Det hændte sig Jephta den Gileads
Mand«. Helligtrekongervisen og »O Jesu, for
din pine« hører til den slags sange fra ældre tid
og nogle af Ingemanns til de nyere. Derved kom
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mer der ogsaa et nyt musikalsk element ind i
kirkesangen, for de kan ikke synges efter nogen
koralmelodi. Men det er ogsaa vor og vor musik
kyndige raadgivers mening, at dette nye er fuldt
berettiget, ikke blot hvor den aandelige sang er
en folkesang, men selv ved mange egentlige sal
mer, og det er vor erfaring, at det har bidraget
til at gøre den aandelige sang kær for folket.
Vi har haft nutidens tarv og trang for øje. Vi
har samlet ikke blot til brug i kirken, men ogsaa
ved husandagten. Og spørger man, hvilke for
skellige retninger i kirken, vi har villet stille til
freds, mener jeg at de nærmest kan deles i fire
grupper. Først den dannede klasse, der atter kan
deles i to, den ældre skole, som har en vis for
kærlighed for meget i den evangeliske salmebog
og tildels ogsaa for Ingemann, og den nyere
skole, som har en vis forkærlighed for de nyere
digtere, især Hauch, Boye og Ingemann. Der
efter kommer de opvakte bønder, der fortrinsvis
har kastet deres kærlighed paa Brorson; derefter
de, der er tiltalt af Kingos og Grundtvigs histo
riske og kirkelige retning, og endelig de, som
har været vant til Kingos salmebog og har be
holdt den, da den blev haardest anfægtet.
Vi tror sandelig ikke, at vort arbejde er uden
mangler. Det vil straks blive Dem klart, naar
to af komiteens medlemmer udtaler deres særlige
mening om arbejdet. Men vi tre er dog, trods al
uenighed, i hovedsagen blevet enige. Hvis vort
arbejde nu bliver fuldstændigt forkastet, vilde
det være anden gang, at tilløbet til en ny salme
bog mislykkes. Mon det da vil være muligt at
finde mænd, som vil prøve et nyt forsøg? Og
standses forsøgene, maa vi nøjes med, hvad vi
har. Jeg ved godt, at kultusministeren har givet
udsigt til, at tillæg vil blive tilladt. Men et til
læg er kun en nødhjælp, og hvor mange steder
mener man, at præsten og tre femtedele af me
nigheden vilde kunne enes om det? I København
og de fleste købstæder vil en saadan enighed ikke
kunne opnaas. Det gik med Mynsters tillæg, da
præsten i grunden alene afgjorde sagen, men det
vil man ikke finde sig i under de nye forhold.
Hvis det nu alligevel skulde ske, at vort for
slag bliver forkastet, er jeg dog overbevist om,
at ingen af mine to medarbejdere, lige saa lidt
som jeg, vil fortryde de timer og dage i tre og
et halvt aar, da vi i aanden vandrede om paa
den hellige grund og bandt de blomster, vi der
fandt, sammen til en krans for Herrens menighed.
Jeg har nu endt beretningen i hele komiteens
navn, og fra dette øjeblik taler jeg kun i mit
eget navn og skal stræbe at udvikle min mening
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om vort arbejde, men maa understrege, at vor
uenighed i det enkelte ikke maa fordunkle vor
enighed i det hele.
Da vi havde foretaget vort første udvalg af
salmer, blev jeg klar over, at vi havde forkortet
salmerne for meget. Jeg sagde det til provst Gad,
og skønt han ikke var af den mening, tillod han
dog, at jeg i vore 546 udvalgte salmer tilføjede
saa mange vers, at bogen derved blev forøget med
halvandet ark. Provst Gad nægtede bestemt at
gaa med til mere. Men skønt den stedfundne
forøgelse beroligede mig meget, er jeg ikke helt
fri for frygt. Flere baade gamle og nye salmer
forekommer mig at være for stærkt beskaaret
(Kingos »O store Gud, din kærlighed« er skaaret
ned til 3 vers, ligesaa »O Jesu, præst i evighed«).
Imidlertid kan jeg ikke nægte, at mange vidt
løftige salmer har vundet ved at blive kortere og
fyndigere. De fleste smaa salmer findes ogsaa i
afsnit, hvor man bedst kan taale dem, f. eks. i
salmer om døden, hvor korte suk bedre passer,
endvidere i salmer om daaben og gudstjenesten,
mens afsnit om det kristelige liv, bod og tro, kær
lighed til Gud og næsten frembyder længere sal
mer. Der synes ogsaa i den senere tid at vise
sig en lyst til korte salmer, der ogsaa passer sig
for saa travle folk, som vor tids mennesker er.
Skulde det være den almindelige mening, at vore
salmer i det hele burde være længere, tror jeg,
at komiteen gerne vil paatage sig en saadan ud
videlse.
Min næste anke angaar ændringerne, som jeg
des mere maa udtale mig om, fordi jeg selv har
en væsentlig del i dem. Fenger erklærede sig
imod at foretage for mange ændringer, og i sam
me aand arbejdede jeg sammen med Kolthoff,
men da provst Gad traadte til, blev det ander
ledes. Uden ændringer kunde vi ikke være blevet
enige om mange salmer, som var blevet mig
hjertelig kære. Udtryk, der stødte ham, stødte
ikke altid mig, men af de grunde, han anførte,
kunde jeg dog se, at de ting, der stødte ham,
maaske ogsaa for andre vilde gøre salmerne
mindre tiltalende. Desuden ønskede jeg selv æn
dringer i flere salmer fra evangelisk salmebog.
Men under disse forhold var vi nu engang kom
met ud paa glatis og maatte stræbe saa godt som
muligt at slippe over det.
Min tredje og sidste hovedanke er, at der er
optaget for mange salmer fra evangelisk salme
bog. Over en fjerdedel af salmebogen er hentet
fra den. Det vil ikke sige, at jeg slet ikke vilde
have nogen derfra; jeg har tværtimod selv foreslaaet nogle, og jeg er ikke blind for det bedre,
der findes i den. Alligevel bekender jeg aabent, at
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jeg ikke er dens ven. Den blev til i en baade i
kristelig og poetisk henseende aandløs tid, og den
bærer saa mange mærker af sin tid, at den har
gjort sig fortjent at kaldes »den næstsletteste sal
mebog i kristenheden«, thi den sletteste skal være
en højstæret samtidig fra en ravnekrog i Tysk
land. Den har ubarmhjertigt brudt med for
tiden, ja endog ofte med det bedre i sin samtid.
Selv sange af Zetlitz og Thaarup var ofte for stær
ke og poetiske for den og maatte først behørig
svækkes. Vi er ikke blevet ganske fri for den slags
gæster i vor samling. Derved er der gaaet plads
med, som efter mit skøn kunde have været be
nyttet bedre til at optage herlige salmer fra
Kingos salmebog. Jeg maa alligevel bemærke, at
der i de fleste salmer af dette ringere gods er
kommet en smule mere fylde. Komiteen kunde
heller ikke se bort fra, at mange fra barndom
men af har været fortrolige med evangelisk sal
mebog og til en vis grad har faaet den kær. I
hvert fald har den faaet en historisk betydning
for os, da den næsten i et halvt aarhundrede har
hersket i en stor del af landet. Efter min for
mening var det nu rigtignok mens kirken var
syg, ja næsten laa for døden, men det er ikke
let at overstaa en haard sygdom uden længe at
beholde mindelser af den. Derfor er vor sam
ling en overgangssalmebog og har mærker og
mindelser af sygdommen, som ikke maa for
undre nogen. Findes der salmer i den, som jeg
ikke vil lade synge, kan jeg uden vanskelighed
forsone mig dermed, naar jeg blot har et til
strækkeligt antal af dem, jeg sætter pris paa.
Dette havde jeg at sige paa mine egne vegne,
men dog tillige som komitemedlem. Jeg har
med velberaad hu udtalt det for at gøre dem,
der har samme ønsker i salmebogssagen som jeg,
opmærksom paa, hvilke indrømmelser der er
gjort fra vor side for at faa en almindelig salme
bog i stand. Alligevel og trods alt, hvad jeg enten
savner eller anker over, maa jeg i det hele er
klære mig tilfreds med salmebogen. Og er den
end ikke den allerbedste, saa er den dog altid
mange gange bedre end den, vi nu har. Idet jeg
saaledes slutter disse bemærkninger, betoner jeg
paany den enighed i hovedsagen, som komitemedlemmerne har opnaaet, og som ingen uenig
hed i det mindre kan tilintetgøre. Gud give, at
komiteens arbejde maatte blive det væsentlige
grundlag til en ny salmebog.
Derefter fik provst Pram Gad ordet og gav
sin tilslutning til den første del af Hammerichs
beretning, hvori han havde talt paa hele komi
teens vegne. Han havde omtalt deres arbejde,
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som det faktisk var gaaet. Denne enigheds-erklæring var det ham en kær pligt at understrege,
idet han nu gik over til de modsætninger, der
havde været til stede mellem ham og majoriteten
i komiteen. Han havde hellere set, at de i dag
var gaaet op i en harmonisk salme-akkord, men
siden de er traadt frem, og det kunde vel ikke
være anderledes, skylder han de kolleger, der
har indvalgt ham, at gøre rede for sine syns
punkter.
Først drejer det sig om de korte salmer. Det
er jo dog ikke alle salmer, der er korte, der er
mange paa 4 eller 5 vers og adskillige længere.
Men jeg mener, at salmen er beslægtet med bøn
nen, om hvilken Jesus siger, at det ikke kommer
an paa de mange ord. Salmen er ligesom intimationen, præludiet til den protestantiske gudstje
nestes egentlige centrum, ordets forkyndelse, og
almindelig takt kræver, at indledningen ikke
stjæler tiden fra hovedsagen. Jeg tænker mig,
at tiden ved en almindelig gudstjeneste maa for
deles saaledes: Prædiken tre kvarter, messe og
tekstens oplæsning et kvarter, salmesang før og
efter prædiken en halv time, skriftemaal og alter
gang en halv time. Den uskik, at nogle kommer
lige før prædiken og gaar straks efter, kan ikke
modvirkes ved lange salmer. Gives der egne af
landet, hvor man har trang til at synge salmer
i timevis (det havde en i konventet indskudt), saa
kan man jo tilfredsstille denne trang ved at kæde
flere salmer sammen. I hovedstaden er det ikke
tilraadeligt at gøre salmesangen lang. Det har
nogle af mine flittigste kirkegængere ogsaa sagt.
Flere af de betænkninger, der indkom i anledning
af Prøveheftet i 1845, gaar ud paa det samme.
En anset gejstlig skriver, at det er taktløst at
gøre saa lange salmer. Hvor der er to kirker,
kan der om vinteren og i altergangstiden næppe
blive tid til korte, endsige lange salmer. En anden
hæderlig broder skriver, at det er meget betænke
ligt i en salmebog til kirkelig brug at bruge
næsten lutter lange salmer, der vil trætte menig
heden. Maaske kan nogen anse denne bemærk
ning som ubetydelig, men for mig er den af
vigtighed, for man kan lige saa vel synge som
prædike folk ud af kirken.
Jeg vender mig derefter til det næste punkt,
at der skulde være optaget vel mange salmer fra
den nu brugelige salmebog. Hammerich har be
tonet sin misbilligende dom over den, og andre
i konventet har bifaldet det med særdeles skarpe,
ja haanende udtalelser. Og hvem uden jeg skal
bære skylden for, at vort udkast har hentet saa
meget fra denne uheldige kilde? Og jeg unddrager mig ikke ansvaret. Jeg har virkelig arbejdet
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paa at beholde ikke for faa af de nu brugelige
salmer, og jo mere majoriteten vilde gaa til den
anden side, des mere har jeg fundet det nød
vendigt at holde haardt paa min paastand. Efter
de yttringer, der er faldet her i dag, er det ikke
saa ganske let. Har man været saa skaanselsløs
mod den tidsalder, da bogen blev til, og de
mænd, som samlede den, vil man heller ikke
være mild mod den, som vil forsvare dem. Men
det faar ikke hjælpe. Jeg skal stræbe at gøre
mig haard baade mod medynk og spot og be
kender frit: jeg har - uagtet alt hvad der er
hørt - dog endnu en vis kærlighed til den evangelisk-kristelige salmebog.
Jeg betragter først sagen subjektivt. Jeg er
vokset op med denne salmebog. Jeg har gennem
den modtaget det første indtryk af den kristelige
salmetone, og jeg hører ikke til dem, der har let
ved at sætte mit senere aandelige liv i skarp mod
sætning til det tidligere. Jeg har dog ikke været
en stenklippe, hvorpaa udviklingens frø ikke
kunde spire, og havde jeg været uimodtagelig,
medførte mine forhold, at jeg ikke kunde ved
blive at være det. I en meget ung alder blev jeg
sendt til Færøerne, hvor der hersker et antikt
folkeliv og kirkeliv. Jeg har ikke blot sunget
Kingo hver søndag med mine menigheder, men
de gamle salmer lød til mit øre baade søgn og
hellig fra fjeld og strand. Religionen var dybt
indflettet i øfolkets hele leven og væren. Jeg er
altsaa i det virkelige liv blevet fortrolig med den
gamle sang, samtidig med at den religiøse reak
tion herhjemme paany søgte at gøre den mo
derne. Men skønt jeg er blevet paavirket af den
gamle sang og har mærket dens styrke og poesi,
har jeg altid følt, at der i den var noget smag
løst og upassende for vor tid, og jeg har aldrig
kunnet følge reaktionen1 saa vidt, at jeg har kun
net spotte med den evangelisk-kristelige salmebog.
Hvis jeg trampede paa den, vilde jeg trampe
paa mit hjem og det, der var helligt fra min
barndoms morgenrøde. Et godt barn kan maaske
godt se sine forældres skrøbelighed og ensidighed,
men vil dække over det og ikke blotte det.
Men idet jeg har omtalt dette subjektivt, har
jeg tænkt paa mange andres forhold. Salme
bogen er for folkets store masse blevet et væsen
ligt medium, som den har faaet sin religiøse dan
nelse fra. Mange har den kær, og meget faa
nærer virkelig ringeagt for den. Den talte til
dem i skolen, ved konfirmationen og ved de høj
tidelige øjeblikke i deres liv. Det vil være simpel
pastoral klogskab at fare lidt varligt med denne
bog. Kan vi lempeligt erstatte den med noget
bedre, saa lad os gøre det, men lad os ikke tage
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flere salmer end nødvendigt ud af folkets hænder.
Derved kunde vi bryde mere ned, end vi kan op
bygge. Folket er sendrægtigt til at vænne sig til
det nye. Driver vi salmereformen for vidt, kan
folket komme i vildrede og blive husvildt, og vi
kan i disse vaklende tider vække folkets tvivlesyge.
Ser vi objektivt og kritisk paa sagen, indrøm
mer vi, at salmebogen kan virke lidt tør og pro
saisk, og maaske fremhæver den mere den prak
tiske side af kristenlivet end det inderlige trosliv,
men er det nok til helt at bryde staven over den
eller kalde den den næstsletteste salmebog i kri
stenheden? Ved siden af sine skyggesider har den
sit uomtvistelige værd. Dens forstaaelighed og
jævnhed er gode egenskaber i en folkelig opbyg
gelsesbog. Den er fri for svulstige, højtravende
og effektjagende udtryk og vendinger. Den har
et stort metrisk og stilistisk fortrin for alle vore
ældre salmebøger. Der er noget bramfrit, for
dringsløst og prunkløst over den, som tiltaler det
stille kristelige sind. Den har en mild fordragelig
hed og tolerance, og det er maaske denne kriste
lige kærligheds farve, som har gjort denne jævne,
godmodige bog til en slem torn i øjet paa den
stærkttalende reaktion. Betænkningerne, som i
sin tid kom ind i anledning af Prøveheftet, op
fordrer ogsaa til at optage et klækkeligt antal
af de nu brugelige salmer, som er elsket og skat
tet af den slægt, som er opvokset med dem.
Jeg har nu baade fra den subjektive og objek
tive side omtalt de to væsentligste punkter, hvor
vi er uenige. Jeg har som min kollega ogsaa
maattet give afkald paa salmer, jeg gerne vilde
have haft med, især af de ingemannske. Man har
rettet eller man har beholdt udtryk, som ikke
er efter min smag, og med hensyn til de hoved
salmer, som findes i to former, finder jeg det
uhyggeligt, at enkeltmands vilkaarlighed i kirken
eller ved graven giver menigmand den opfattelse,
at gejstligheden er mere uenig om kristendom
men, end den maaske i virkeligheden er.
Forhandlingen om salmebogssagen blev ud
skudt til konventet nærmere havde studeret for
slaget. Men efter at andre emner havde været
drøftet, tilføjede Pram Gad om eftermiddagen
ved mødets slutning et par ord paa den samlede
komites vegne. Komiteen er enig i det væsent
lige. De forskelle, der er kommet frem, maa ikke
betragtes med forstørrelsesglas. Forslaget er ikke
blevet til paa den maade, at naar den ene part
havde faaet et ønske opfyldt, saa havde den anden
krav paa et tilsvarende, saa det i virkeligheden
var blevet til to bøger, der er indbundet i det
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samme bind. Om de fortrinligste salmer har der
ikke været nogen dissens. Forskel i smag og opfat
telse har ikke hindret os i at arbejde sammen. Vi
er ikke gaaet til arbejdet med suk og graad, fordi
vi var blevet sat sammen til at udfore det, men
med glæde og haab, og vi er i dette arbejde sta
dig kommet hinanden nærmere i aabent og tillids
fuldt venskab.
Ved efteraarsmødet i Ringsted 17. okt. 1850
drøftede man forslaget og var enig om, at det
skulde gennemgaas paany, inden det blev forelagt
til kirkebrug. Licentiat P. C. Rothe foreslog i
sin udførlige gennemgang, at etatsraad Inge
mann, ikke for at lægge sidste haand paa værket,
men som en slags opmand kunde drøfte dissen
serne med Fenger, som boede i nærheden.
Der var stor enighed mellem komiteen og kon
ventet, og der opstod en livlig samtale om brugen
af folkevisemelodier til salmer. Paa opfordring
sang Fenger en prøve, andre sangbegavede brødre
stemte i med, man glemte diskussionen og sang
den ene salme efter den anden, »Guds menighed,
syng«, »Krist stod op af døde«, »Julen har englelyd« og forglemte sig i tonernes verden. Denne
episode blev saa behagelig og opbyggelig, at
referenten beklager, at han kun svagt kan antyde
den, men mener, at alle deltagerne med sær
deles tilfredsstillelse vil genkalde den i erindrin
gen.
Saa nødig formanden end vilde, maatte han
gribe ind i sangøvelseme og spørge: Hvad skal
der nu videre ske i salmebogssagen? Han mente,
at konventet maatte udtale sig mere om udkastet
i det hele, end det hidtil var sket. Man havde
hidtil mest peget paa enkeltheder. For at komi
teen kunde fortsætte, maatte man kende kon
ventets ønsker i det hele. En af deltagerne be
mærkede, at totalindtrykket paa konventet og
diskussionen for ham stillede sig saadan, at man
var vel tilfreds med arbejdet i det hele, men dog
var stemt for adskillige forandringer i enkelthe
der, og man ønskede, at komiteen vil foranledige
yderligere forslag og bemærkninger. Da forman
den vilde sætte denne erklæring under afstem
ning, rejste alle sig, og denne dom maatte be
tragtes som enstemmig. Det blev da vedtaget, at
opfordring til yderligere bemærkninger maatte
indrykkes i Dansk Kirketidende. Formanden blev
bemyndiget til at spørge biskopperne om deres
mening og enten gennem biskopperne eller direk
te spørge andre konventer om udtalelser. Men det
blev tilføjet, at man kun ønskede bemærkninger,
hvis vedkommende maatte føle kald eller lyst
til at afgive betænkning.
Tilsidst oplæste formanden et brev fra Bjerge

herreds konvent paa Fyn, som han havde holdt
tilbage, for at man her kunde drøfte sagen forud
sætningsløst. I brevet takkede man Roskilde kon
vents salmebogskomite, fordi dens forslag havde
opfyldt alle rimelige forventninger og havde løst
opgaven saa fuldstændigt, som det kunde lade
sig gøre under de nuværende forhold. Man øn
skede, at der kom en ny udgave til kirkebrug med
kollekter, epistler og evangelier, samt lidelseshi
storien, og man vilde sætte pris paa at kende
salmedigternes navne.
Paa Roskilde konvents møder i 1851 aflagde
Hammerich beretning om de indkomne betænk
ninger. Der var indkommet 137 svar, blandt
hvilke fra 5 biskopper, hvoraf de 3 havde sendt
sagen videre til stifternes præster, endvidere fra
8 konventer og 12 provster og præster som enkelt
personer.
Imod sagens fremme havde 4 udtalt sig, hvor
af de 2 var absolut imod. Den vigtigste af disse
var biskop Mynster, som svarede, at tiden ikke
var udgæret nok til at skabe enhed. En bog med
saa uens salmer stillet ved siden af hinanden vir
kede forstyrrende, hvis man vilde læse salme
bogen som andagtsbog, og han fandt ikke alle
salmerne smagfulde. 14 betænkninger maatte
kaldes anerkendende, men med visse forbehold.
For sagens fremme talte 119 svar, herunder fra
4 biskopper og 7 konventer. De fleste ønskede
dog, at salmebogen paany blev gennemset af
komiteen, og at kollekter, epistler og evangelier
blev tilføjet. Der faldt bl. a. den bemærkning, at
nogle salmer var saa korte, at de sporløst kunde
forsvinde. Mange af disse betænkninger indeholdt
nyttige raad og vink og blev henlagt til brug ved
revisionen af bogen.
Baade ved sommermødet og efteraarsmødet
drøftede konventet denne positive modtagelse, og
derfor krævede komiteen fra konventet en klar
besked om, hvad man nu skulde gøre. Kirkens
forhold under den nye frie forfatning var endnu
ikke ordnet. Skulde afgørelsen udskydes og hen
lægges til den synode, som man ventede paa?
Eller kunde man ikke lige saa godt forelægge
en hel salmebog for synoden som at overgive den
en materialesamling? Komiteen vilde gerne have
besked, og konventet vedtog da saa godt som en
stemmigt 1) at komiteen paa grundlag af de
mange betænkninger udarbejdede en ny salme
bog, og 2) at anmode regeringen om tilladelse til
at indføre denne salmebog, hvor præst og menig
hed var enige derom. Efter denne beslutning tog
komiteen hurtigt fat paa betænkningerne og
revisionen og havde den nye salmebog færdig paa
faa maaneder.
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PSALMEBOG,
udgivet
af
Roskilde-Præstekonvent.
(Billede af
Roskilde Domkirke)
Kjøbenhavn 1852.
Efter at Psalme-Komiteen havde forelagt sit
Udkast for Roskilde-præstekonvent, bemyndige
des den til at gjennemgaa det, med stadigt Hen
syn til de mange indkomne Betænkninger, og der
efter at udgive det i Konventets Navn som en
Psalmebog til Kirke- og Huusandagt.
Dette vort Hverv opfylde vi herved. Psalmebogen, paany gjennemseet og forsynet med de
sædvanlige Kollekter, Epistler, Evangelier og
Bønner, udgaaer, forat den, hvis Kirkestyrelsen
tillader det, kan bruges i de Menigheder, der
maatte ønske den. Herr Organist Berggreen har
med stor Velvillie paataget sig den musikalske
Deel af Arbeidet; han er næsten færdig med at
samle Melodierne til denne Psalmebog og haaber,
om ganske kort Tid at kunne sende sine Samlin
ger i Trykken.
Den Herre, i hvis Navn der er arbeidet,
skjenke sin Velsignelse til dette saaledes nu endte
Værk, at det maa tjene til at udbrede Hans Ære
og at opbygge Hans Menighed!
Kjøbenhavn, i Fasten 1852.
I Roskilde-Konvents Psalmekomite.
Fr. Hammerich.
J. F. Fenger.
C. Pram Gad.
Skønt man ikke kender de mange betænknin
ger, som komiteen har overvejet fra oktober 1851
til fasten 1852, kan man dog ved sammenligning
af udgaverne 1850 og 1852 se, at der er udført
et stort arbejde. Salmernes antal er vel kun for
øget med 9 numre fra 546 til 554 (555). Men
ser man registret lidt nøjere igennem, opdager
man, at 29 titler fra 1850 er udeladt, og 39
titler i 1852 er nye. Der er dog ikke kommet
39 helt nye salmer til, for det viser sig i flere
tilfælde, at et versuddrag fra 1850 har faaet en
forøgelse og dermed den originale begyndelse.
Man kan nok omtrentlig opgøre det saaledes, at
omtrent en snes salmer er udeladt, en halv snes
er forbedret og 25-30 nye er optaget.
Ser man videre og sammenligner teksterne,
finder man ændringer over alt, ofte i retning
af en bedre tekst. Men i en række tilfælde er
det gaaet anderledes, fordi man ikke har haft en

melodi til en salme, man gerne vilde optage, og
man har da ændret teksten, saa den kom til at
passe til en kendt melodi. Om denne sag maatte
den musikkyndige Fenger ofte strides med
Berggreen (se VI,s.i75). Disse tekstændringer er
begyndt allerede 1850, men flere er kommet til
1852, f. eks. følgende:
276. Paa Guds Jerusalem, det ny’,
Paa hans, den store Konges By
Skal hver en Christen bygge,
Med Herrens Aand og Herrens Søn,
Alt under Sang og Suk og Bøn,
I Herrens Vingers Skygge.
2. Det har en Grundvold, fast og reen,
Guds Kirkes Hovedhjørnesten
Vi prise vil saa gjerne;
Det er den Herre Jesus Christ,
Han, som urokket staaer forvist,
Faldt saa end hver en Stjerne.
3. O, lad det kjendes, Herre god,
At Staden fæstet har sin Fod
Paa dig, den sande Klippe;
Hør du vor Bøn og hør vor Sang,
Giv du dit Ord den rette Klang,
Og lad vort Haab ei glippe.
Man forstaar, at Grundtvig skal have sagt:
Der maa være en anden, som hedder N. F. S.
Grundtvig, som har faaet salmer optaget i den
nye salmebog. Af mig er de ikke.«
Her er tilføjet en stavelse til hver linje, for
at man kan synge salmen til melodien »O kære
sjæl, fald ydmyg ned«. Men man har ogsaa ud
over de ændringer, som melodien kræver, fjernet
sig fra originalteksten. Endelig har man i for
elskelsen i korte salmer skaaret denne ned til
tre vers. Man har ikke set, at det ordsproglige
sidste vers har værdi baade som bordbøn og selv
stændigt slutningsvers. Man har brugt to linjer
af det for at reparere det næstsidste vers, som
ikke trængte stærkt til det. Det er en fraadsen
med værdierne. Det samme er tilfældet, naar
man i »Talsmand, som paa jorderige«« skærer
tre linjer af hvert vers. Andre salmer, der er
behandlet paa lignende maade af melodihensyn:
Fred til bod for bittert savn
(en linje føjet til hvert vers)
Jeg er rede til at bede
(sidste linje har faaet kvindelig udgang)
Naar mit øje, træt af møje
(to sidste linjer forlængede)
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O du min Immanuel
(anden og fjerde linje forlængede)
Sving dig op, forsagte sjæl
(alle linjer forlængede)
Komiteens arbejde fik en haard kritik af cand.
theol. J. M. L. Hjort (se ¥1,5.309 f.), som skrev
i Berlingske Tidende og fortsatte i Dansk Kirke
tidende, at man havde optaget over 100 salmer
fra evangelisk-kristelig salmebog, som om der
kunne være saa mange, der var værd at optage.
Navnlig ankede han over redaktionen af de en
kelte salmer. Den ændrede baade unødvendigt og
vilkaarligt paa de originale tekster og puttede
ting ind af egen opfindelse. Man bar kappen paa
begge skuldre, naar man hentede stof, dels fra de
gamle salmer, dels fra den evangeliske salmebog,
og arbejdet bar præg af en mæglende halvhed i
forhold til dem begge. Han syntes, at komiteen
ikke blot lignede en lappeskrædder, men en
skrædder, der klippede et hul for at faa lejlig
hed til at anbringe en lap.
C. J. Brandt skrev en artikel om en koalitions
salmebog, hvori han nævnte, at nogle sværmede
for de gamle salmer (Kingo), mens andre fore
trak de evangelisk-kristelige, og et mellemparti
vilde foretrække en graa unionssalmebog, som
kunde indføres af en enevældig regering og ikke
kunde tilfredsstille nogen. En koalitionssalmebog
kunde indføres af to forskellige parter, som var
enig om, at hver slags salmer skulde opføres i
deres renhed, hvorefter man frit kunde vælge og
gøre erfaringer i frihed om, hvorledes en ende
lig salmebog maatte være. Altsaa et indlæg for
salmebogs- og tillægsfrihed, til man havde prøvet
salmernes værdi i folk og menighed.
Monrads salmebog.
Den 14. april 1852 ansøgte salmebogskomiteen
om kultusministeriets tilladelse til, at salmebogen
blev benyttet i kirkerne. Den 11. maj bad ministe
riet biskopperne om deres erklæringer i den anled
ning. Biskop Monrad besluttede at forelægge sa
gen for alle præsterne i Lolland-Falsters stift, ikke
blot som en kort forespørgsel, men i form af et
cirkulære, der var formet som en salmehistorisk
afhandling paa 142 sider, som han udsendte alle
rede 30. juni samme aar. Da denne sag var drøftet
med præsterne, formede han sit svar til ministeriet
som en hel salmebog paa 574 numre, som udkom
1854. Nærmere om cirkulæret og salmebogen kan
læses i Monrads biografi VII, s. 74-75, blot bedes
man s. 74, første spalte, tredje linje fra neden,
rette bogstavet R til E.
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Evangelisk-christelig
Psalmebog.
Ny udgave.
Et Forslag
af
D. G. Monrad.
Kjøbenhavn 1854.
I forslaget, som er dateret 2. maj skriver Mon
rad om salmebogsforslaget fra Roskilde, at han
ikke, naar han tager hensyn til dets beskaffenhed,
finder det tilraadeligt, »at den af samme Convents
Psalmecomitee fremsatte Begjering opfyldes. Paa
den anden Side vilde det dog være høist beklage
ligt, om nu Psalmebogssagen atter skulde stilles
i Bero, og da Conventets Psalmebog afgiver et
saa dygtigt Grundlag, og fra saa mange Sider
har vundet saamegen Anerkjendelse, saa formener
jeg, at man, idet man fraraader Ministeriet at
give Tilladelse til at bruge Psalmebogen uforan
dret, tillige indstændigen bør anmode det om at
lade foranstalte en Revision af Conventets Psal
mebog, for at den saaledes reviderede Psalmebog
kunde, - efter at alle Vedkommende vare hørte, og
Psalmebogen derpaa paa Ny gjennemgaaet, indføres til Brug ved Gudstjenesten, hvor Præst
og Menighed ønskede det. - Den Revision, som
man maatte anmode Ministeriet om at lade foran
stalte, skulde da tillige betegnes som gaaende i
følgende Retning: 1) At de Psalmer, der vare op
tagne af Ev.chri.Psalmebog, og som ikke vare saa
omarbejdede, at de vare at ansee for nye Psalmer,
skulde optages aldeles uforandrede; 2) At endeel
mindre betydelige Psalmer, der for Størstedelen
ere af den nyere Tids Frembringelser, skulde give
Plads for et tilsvarende Antal ældre fortrinlige
Psalmer; At der hverken i de ældre eller nyere
Psalmer skulde gjøres flere Forandringer end de,
der maatte ansees for aldeles nødvendige.«
Her er i grunden den koalitionssalmebog, som
Brandt kunde have ønsket, hvor hver part har
faaet sit. Der er blot det at bemærke, at den ikke
er søgt indført til kirkebrug, saa menigheden har
ikke haft lejlighed til her at prøve de gamle og
de nye salmer for derved at finde det ønskelige
stof til den endelige salmebog. Men heldigvis har
Ingemann kendt den og har kunnet bruge den ved
den sidste revision af R.
Monrad har bevaret den gode titel »evangeliskkristelig salmebog«. Indholdsfortegnelsen er i de
to første afdelinger som i E. Kun den sidste halv
del af »Tidspsalmer« er anderledes, idet benæv
nelser som ordinationssalme og missionssalme er
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dukket op. Efter indholdsfortegnelsen følger num
rene paa alle de salmer, som er optaget uændret
som E, det er ialt 236, naar man medregner Myn
sters tillæg, hvorfra alle salmer ligeledes er gaaet
uændret ind i Monrads. Tilbage er 338 salmer,
som godt kunde deles i de ældre fra før 1800 og
de allernyeste fra Ingemann, Grundtvig og frem
over. Men saadan er det ikke sket. Alle salmer,
som ikke har været optaget i E, er smukt føjet
ind i Es rubrikker, hvorved man roligt kan sige,
at de er blevet rigere. Derfor er et afsnit som
»Jesu fødsel« blevet helt ændret. Bibel og historie
har faaet indpas. I et saadant forvandlet afsnit
gælder den regel, at alle de nyoptagne er anbragt
først, derefter de faa fra Mynsters tillæg og endelig
nogle faa egentlige E-salmer, som nogenlunde kan
holde tonen.
Kingos salmer er godt og rigeligt repræsenteret.
Ved morgensalmerne maa man endda undres over,
hvor mange brugbare der er udover den forøgelse,
som vi nu har faaet i Den danske Salmebog. Mon
rad har gjort alvor af det princip, at han i de
gamle salmer kun vil ændre det »aldeles nød
vendige«.
Det samme gælder Brorson. Ubevidst har man
maaske den fornemmelse, at Brorson og Monrad
er mere kongeniale. Men det viser sig dog her
saavel som i Roskilde-forslaget, at Brorson endnu
ikke er saa godt kendt i kongeriget som i Sønder
jylland.
Grundtvig er kommet godt med; han hører
nu til de store, men i enkelte tilfælde mærkes det,
at han er repræsenteret med en tidligere tekst end
den, der nu er den almindelig anerkendte.
Ingemann er ogsaa godt med; det gælder baade
højmessesalmer og morgensange. Af de nyeste dig
tere er Boye godt, men Timm mindre godt re
præsenteret.
Saa skal det tilsidst indrømmes, at »Eja, min
sjæl ret inderlig sig fryder« er meget bedre i
Hammerichs form end hos Monrad. Den kunde
han godt have taget med efter Roskilde konventets
forslag.
Kirkekommissionens indstilling.
Den kirkekommission, som 1853 blev nedsat
til at overveje forskellige af folkekirkens forhold,
herunder baade kirkestyrelsen og salmebogssagen,
sluttede sit arbejde 2. juni 1854, efter at have
foretaget forskellige indstillinger, bl. a. om salme
bogssagen 6. april.
Det hedder her om Roskilde konvents forslag, at
det tager omfattende hensyn til kirkelig enhed,
idet det indeholder et tilstrækkeligt udvalg af
salmer for de forskellige retninger i folkekirken,
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hvorved en kirkelig splittelse af salmesangen undgaas. Forslaget har allerede faaet betydelig tilslut
ning. Men komiteen har savnet en salmedigter i
sin midte. De foretagne forandringer er ofte unød
vendige og undertiden i poetisk henseende min
dre heldige. En revision maa anses for ønskelig,
og vi andrager om, at ministeriet vil foranledige
I) at salmebogsforslaget underkastes en revi
sion af en salmedigter, for hvem en eller flere
teologer tilforordnes som raadgivere med hensyn
til det dogmatiske. Vi kender ikke nogen, vi hel
lere skulde foreslaa end etatsraad Ingemann, hvis
navn har en god klang og hvis rene sprog er frit
for alt manieret. Vi haaber, at han ikke vil nægte
sin bistand, naar regeringen anmoder ham derom.
II) at følgende bestemmelser vedtages som le
dende grundsætninger ved revisionen:
1. Den ældre salmedigtning i Kingos og Pon
toppidans salmebøger revideres paa grundlag af
den bearbejdelse, som findes i konventets salme
bog. Men hvor gode disse salmer end er, bærer
de dog tidens præg, saa vi ikke tør foreslaa, at
de optages i den oprindelige form, og ofte har de
mange vers, og med hensyn til det sidste er kon
ventets salmebog i det hele taget heldig.
2. Salmerne fra evangelisk-kristelig salmebog,
saavel de originale som de, der hertil er bearbej
dede af Guldbergs, bør tilbageføres til den skik
kelse, de har i evangelisk-kristelig salmebog, hvis
ikke aldeles overvejende grunde taler derimod.
Uden saadanne grunde bør man ikke ændre den
form, som mange menigheder kender fra kirken
og har faaet meget kær, ja allerede af den grund,
at det er det tilvante.
3. Mynsters tillæg optages i sin helhed ufor
andret.
4. Salmer af nyere digtere, som ikke tidligere
har været i kirkeligt brug, optages uforandrede,
for at de kan prøves t digterens egen form, hvis
ikke aldeles overvejende grunde taler for en eller
anden ændring.
III) at det, naar revisionen er foretaget, tillades
at indføre salmebogen, hvor præst og menighed
enes derom.
IV. Hvis denne revision ikke er kommet i
stand i løbet af et aar, regnet fra den tid regerin
gen bestemmer til revisionens begyndelse, maa
konventets salmebog autoriseres, som den forelig
ger, blot med den iagttagelse, der er nævnt under
11,3 (Mynsters tillæg optages helt og uændret).
Det sidste punkt IV hentyder altsaa til den mu
lighed, at Ingemann vilde sige nej til at revidere
konventets salmebogsforslag, eller at han ville
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smøle i aarevis med arbejdet. Men han gjorde in
gen af delene.
Ingemanns revision.
Da licentiat Rothe paa Roskilde konvents møde
17. okt. 1850 nævnte etatsraad Ingemann i forbin
delse med den nye salmebog, sagde han, at han
ikke dermed mente, at Ingemann »skulde lægge
sidste haand paa værket« og saaledes tage æren
fra dem, der havde gjort det egentlige arbejde,
men mere tjene som opmand i tvivlsspørgsmaal,
da han boede i nærheden af Fenger. Nu fire aar
senere er denne vending blevet et løsen, under
hvilket salmebogssagen føres frem: Ingemann
skal lægge sidste haand paa værket! Det var
klogt tænkt af regeringen, at en folkekær digter
blev knyttet til sagen som en garant og maaske i
visse tilfælde som en lynafleder. Men i vore dage
er det vist almindeligt at tænke, at det var en
let haand, Ingemann lagde paa. Fakta udviser
imidlertid, at Ingemann udførte et godt og solidt
arbejde paa baggrund af det kommissorium, som
kirkekommissionen havde formuleret og mini
steriet gentaget i skrivelsen til Ingemann 30. maj
1854.
Han begyndte med at anskaffe en beskeden
protokol til sine bemærkninger. Han fulgte den
nummerorden, som var angivet i konventssalme
bogen af 1852. I de tilfælde, hvor han gik særligt
tilbunds i sagen, noterede han i marginen den
benyttede kilde, hvoraf man kan skønne, hvad
der var hans vigtigste hjælpemidler til at oplyse
og maaske ændre den tekst, der forelaa i salme
bogen. De gamle salmer fandt han i Brandt og
Helweg, P. Fengers udgave af Kingos salmer,
J. Holms udgave af Brorsons, Kingos og Pontop
pidans salmebøger. Nye forsøg paa salmesamling
og bearbejdelse fandt han hos Peder Hjort, W. A.
Wexels og D. G. Monrad.
Protokollens navn udenpaa bindet:
Revisions-Bemærkninger
ved den af Roskilde Præstekonvent
udgivne Psalmebog, Andet Oplag 1852,
affattede og Ministeriet
for Kirke- og Undervisningsvæsenet
underdanigst tilstillede d. 7de November 1854
af
B. S. Ingemann.
Paa bindets inderside gør han rede for sine sig
naturer. Konventets forslag kalder han C,
Evangelisk-christelig salmebog kaldes E,
Monrads Forslag 1854 kaldes M.

Om Salmebogens titelblad og fortale vil han
komme med et særligt forslag. Bogens plan og
ordning er støttet paa saa vægtige grunde og er
saa simpel og fattelig, at han ikke kan tilraade no
gen forandring deri. Overskrifterne paa bogens
sider vil han hellere have ordnet saaledes, at ho
vedafdelingerne staar paa den ene side og under
afdelingerne paa den anden.
Indholdet af denne side er noget, som han se
nere er kommet i tanker om, at han burde have
husket, og derfor skrives det paa bindets bagside.
Protokollens navn og indhold paa titelsedlen er
naturligvis først skrevet ved dateringen og indsen
delsen til ministeriet.
Derefter følger paa det første blad gennemgan
gen af konventets forslag, hvis nummerorden han
følger.
Indlednings-Versene (Side 1)
beholdes uforandrede
No. 1 Ved Overskriften (Credo) bør tilføies:
Troespsalmen. Denne Psalme maa tilbage
føres til dens Affattelse i E No. 1.
No. 2 Ved Overskriften (Te Deum) bør tilføies:
Lovsangen. Affattelsen i C beholdes med
følgende Ændringer:
Vers 8 Linie 2, læs:
Vor Straf du led i Korsets Død.
Mellem 9de og 10de Vers optages følgende
Vers efter Pontoppidans Sbg.:

No. 3

No. 4
No. 5
No. 6
No. 7
No. 8

10. Du kommer vist og dømme skal
De Levendes og Dødes Tal,
Men til hver Sjæl, du har forløst,
Du sender Aandens Haab og Trøst.
Ved Overskriften (Gloria in excelsis) Til
føies Jubelpsalmen. Dens Affattelse i C be
holdes uforandret.
Beholdes ligeledes uforandret.
E No. 30 tilbageføres.
E No. 57 tilbageføres.
E No. 10 tilbageføres.
Originalens t.Vers optages efter Affattelsen
i C med følgende Ændring af de 6 sidste
Linier: (I. Holm, 2. Oplag No. 77)
O Drot!
Hvor godt
Hvor Retfærdig,
Hellig, værdig,
Fuld af Naade,
Styrer du dog Alt til Baade!
Forøvrigt optages Affattelsen i M No. 4
med følgende Ændringer:
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MV.i (som bliver V.2) Lin.i læs:
At du er herlig, høi og stor.
Lin. 10 læs:
Mig i liden
M V.2 (som bliver V.3) Lin. 2 læs:
Den største Hob saa blind omkring
M V.4 (som bliver V.5) Lin.4 læs:
Dog er det lifligt i min Mund
Lin. 7-10 læs:
Hvad vil
Der til
Glæden stige
I dit Rige
M V.5 Lin.2 læs:
Jeg seer og bliver aldrig træt;
No. 9 E No. 20 tilbageføres.
No. 10 E No. 10 tilbageføres.
Dette er en prøve paa indholdet af de to første
sider af Ingemanns revisionsbemærkninger til Ros
kilde konvents forslag, som Ingemann kalder C,
men som ellers kaldes RF1852. I visse tilfælde er
det kun korrekturlæsning paa C, i andre tilfælde
er det mindre rettelser, altsaa Ingemanns ændrin
ger, men som det ses ved nr. 8, kan det ogsaa føre
til en grundig gennemgang og temmelig vidtgaaende forandringer.
Naar der ved en salme staar »beholdes« eller
»optages uforandret«, betyder det en godkendelse
af teksten i C. Men i de fleste tilfælde er der ef
ter numret en henvisning til vers og linje, hvor
ved Ingemann ved ordet »læs« foreslaar en ny
tekst, og det betyder ikke, at det er et diskutabelt
forslag, men en afgørende trykkeanvisning.
Hvis der staar ved et nummer, at et andet num
mer i E »tilbageføres«, betyder dette, at teksten
i C slettes og det anførte nummer i E træder ind
som erstatning. Herved røber Ingemann ikke no
gen særlig forkærlighed for E. Han følger blot ly
digt den instruks, man har givet ham, og som han
skal have meget tungtvejende grunde for ikke at
følge. Ifølge kirkekommissionens forslag synes det
te ogsaa at gælde Mynsters tillæg til E. Her for
staar Ingemann det saaledes, at alle salmer i til
lægget skal optages, men naturligvis paa den plads,
hvor de sagligt hører hjemme i den ordning af
salmebogen, som C har indført, og som bør be
vares i den kommende salmebog. Med hensyn til
salmerne i tillægget, tillader han sig ogsaa mindre
ændringer i teksten.
Men Ingemann maa underkaste sig Berggreens
melodidiktatur. Hvor den musikalske medarbejder

ved C har bestemt, at en salmes tekst skal ændres
for at kunne passe til en kendt melodi, maa Inge
mann følge trop. I flere tilfælde kan han dog æn
dre teksten noget anderledes, end det er sket i C.
F. eks. udvider han »Paa Guds Jerusalem det
ny« fra 3 til 5 vers, men han maa ogsaa i de nye
vers foretage de ændringer, som passer til det nye
stavelsestal.
Kirkekommissionen havde foreskrevet, at nye
salmer skulde optages med digterens originale tek
ster, for at denne kunde staa sin prøve. Ingemann
var imidlertid ikke paa jagt efter nye salmer, men
søgte kun saadanne, hvis et særligt afsnit af sal
mebogen var svagt besat. Da han fandt, at dette
var tilfældet med salmer for sømandsstanden, idet
C havde udeladt en del af Frimanns, tilbageførte
han en af disse og optog to nye af Boye. Idet C
havde sørget for en tilvækst af Grundtvigs salmer,
optog Ingemann kun »Kærlighed er lysets kilde«
og - desværre - Grundtvigs bearbejdelse af Bror
sons »Her vil ties«. Han tilføjede heller ikke nye
salmer af sine egne, men han læste flittigt korrek
tur paa dem, som C havde optaget, rettede kom
mafejl og andre smaating, og naar C havde ude
ladt nogle vers i hans salmer, kunde han med
støtte i sin instruks føje de manglende ind.
Han var i høj grad opmærksom paa de gamle
salmer og tog stærkt hensyn til originalerne. Med
hensyn til Kingo var P.Fenger hans kilde og støt
te, og for Brorsons vedkommende var det Holms
udgave. Men den største inspiration med hensyn
til de gamle salmer fandt han i Monrads salme
bog, som var udkommet samme aar. Her fandt
han foruden Monrads egen oversættelse af »Jesu
dulcis memoria«, se 1,5.269, *kke faa bearbejdelser
af Brorson, som Monrad synes at have haft særlig
kærlighed til. Ingemann har selv restaureret et
værdifuldt fund, nemlig Sthens salme »Gud, efter
dig jeg længes«, som han fandt i den gamle form
i Kingos salmebog. Han opgiver ikke nogen anden
kilde, saa man maa gaa ud fra, at fornyelsen er
hans eget værk. Hans navn burde knyttes til den
i salmebøgernes forfatterregistre.
Naar Ingemann foreslog optagelse af en ny
salme, anbragte han et NB paa den plads, hvor
han mente, at salmen passede i sammenhængen,
og henviste i marginen til det sted, hvor trykke
ren kunde finde salmens tekst, eller han afskrev
salmen i den ønskede form og vedlagde teksten
som et bilag. Hvor han vilde udelade en salme,
var det kun sjældent, at han erstattede den med
en anden. Salmerne i Ri855 staar altsaa i samme
orden som i RF1852, men numrene bliver lavere
for hver udeladelse og højere for hver ny optagel
se.
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Det maa særligt bemærkes, at Ingemann ikke
var bange for lange salmer, naar kvaliteten beret
tigede dertil. Pram Gad havde i RF1850, noget
lempeligere i C sat sig det maal at skære de flest
mulige salmer ned til 3 vers; det føles næsten
som en mani. Men Ingemann optog, hvad der
passede salmen og ikke tretallet, ogsaa hvor det
var en af de evangeliske.
RF1852 (C) er indrettet saaledes, at bogen ef
ter et kort forord straks gaar over til salmerne,
derefter følger kollekter, epistler og evangelier,
lidelseshistorien og bønnebogen, og først da
kommer indholdsfortegnelsen, fortegnelse over
højmessesalmer, alfabetisk register over salmerne,
forfatterregister med angivelse af forekomst i de
tidligere salmebøger og endelig tre registre over
de salmer, som denne salmebog har fælles med E,
K og P, saa den kan bruges, hvor man har en af
de tre andre bøger. Ingemann anbefaler, at alle
disse registre optages med de forandringer, som
følger af hans revision.
Han slutter med nogle faa bemærkninger om
de ændringer, som er resultatet af hans revision.
Han nævner 7 numre i C, som har faaet en an
derledes begyndelseslinje, men der er mange fle
re, end han nævner. Det har heller ikke nogen
betydning at nævne 6 nye salmer, som han har
optaget efter evangelisk-kristelig salmebog.
Af Mynsters tillæg har han optaget
Han giennem skabte Himle brød.
Vi troe paa dig, du Hellig Aand.
O Gud, min Gud! det bange Hierte.
Træd frem, min Siæl, paa Aarets Morgen.
Den sidste er dog tilføjet her, da Ingemann har
glemt at notere den. Disse fire var de eneste af
Mynsters tillæg, som ikke allerede var optaget i
C.
Fra Monrads salmebog 1854 har han optaget føl
gende:
Nu har jeg fundet det, jeg grunder.
Hvor Gud mig fører, gaaer jeg glad.
Min Jesus, Grund til al vor Lyst.
Rettens Spir, det alt er brækket.
Paa dig jeg tænker, Frelser nu.
Kæmp alvorlig, nu Guds Naade.
Taalmodighed, jeg beder.
Men foruden disse, som Ingemann her nævner,
har han hentet meget væsentlige bidrag fra Mon
rad i følgende salmer:
Hvad gaar mig Verden an.
Til dig opløfte vi vor Bøn.
Min Gud befaler jeg min Vei.
Mildhed, Kjærlighed og Glæde.
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Hvi vil du græmme dig for Livet.
Milde Fader, Godheds Rod.
Far, Verden, far vel.
Af Boye har han optaget de to sø-salmer:
Trillende Vover.
Nu tak, min Gud, for fuldendt Fart.
Af »en anden salme i Konventssalmebogen« (se
VII,s.23i og V,s.i54f) har han optaget:
O prøv dig, Hjerte.
I Kingos salmebog 1706, som han maaske har
laant eller ejet, har han fundet og fortræffeligt
restaureret, hvad han dog ikke selv skriver:
Gud, efter dig jeg længes.
Af Brorsons salmer (men efter Grundtvig) har
han optaget:
Her vil ties.
Af Grundtvigs Festsalmer:
Kærlighed er Lysets Kilde.
Af Brandt og Helwegs Dansk Psalmedigtning:
Min Gud, jeg gammel er og graa.
Følgende salmer i C er udeladt:
No. 52, 191, 352, 416, 425, 426, (glemt nr. 50)
96 (skal være 105).
Hvad Ingemann her beretter giver imidlertid
ikke noget billede af omfanget af hans arbejde.
Han har opført hvert nummer i C og noteret,
hvad han har gjort. Han har bevaret mindst 82
numre uændrede. Mindst 277 har han ændret me
re eller mindre, fortrinsvis i retning af originaltek
sten. De har været »pramgadiserede«, som Brandt
kalder det. I 74 tilfælde har han tilbageført tek
sten i E. Det drejer sig altsaa om salmer fra E,
som er blevet »hammerichiserede«, men Ingemann
har fulgt sin instruks og bevaret dem uændrede.
Man kan næppe tænke sig, at han har haft nogen
forkærlighed for E, men han har følt det rigtige
i, at overgangen fra det gamle til det nye blev
lempelig. Ud over dette kan man sige to ting om
Ingemanns betydning. Hans navn har bidraget
til den nye salmebogs anseelse og derved bidraget
til dens indførelse. Hans arbejde har været stort
og har betydet en forbedring af teksten i mange
enkelte tilfælde, men navnlig har hans opmærk
somhed mod de gamle kernesalmer og hans stu
dier i Monrads salmebog mærkbart forøget vægt
fylden af den nye bogs indhold.
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INDHOLDSFORTEGNELSE

»Denne Psalmebog er udarbeidet af danske Præ
ster, hvis inderlige Ønske det har været herved at
kunne fremme Menighedens Opbyggelse. Det er
Roeskilde-Præsteconvent, af hvis Midte den er
udgaaet. Men den sidste Haand paa Værket er
lagt af Digteren Ingemann. Efterat Psalmebogen
af ham er bleven gjennemseet, udgives den nu, for
ifølge Kongelig Resolution af 22de Februar 1855
at indføres allevegne, hvor Præst og Menighed
maatte enes derom.
Ved Samlingen af disse Psalmer har man be
nyttet hele den rige Psalmeskat, som siden den
lutherske Reformations Indførelse findes i vort
Modersmaal, og som i vore Dage er bleven for
øget ved Digtere, der have sjunget Herren en ny
Sang. Ved Valget har man havt for Øie, hvad der
kunde tjene til Opbyggelse og Bekræftelse i den
fælles Tro. Men efterdi Troens Eenhed ikke ude
lukker, at den samme Herre bekjendes, loves og
prises med forskjellige Tunger, har man ogsaa
holdt for, at ikke alle Psalmer skulde være i een
og den samme Tone, og at man ikke burde ude
lukke nogen Retning af christelig Psalmedigtning,
som har fundet, eller om hvilken det turde for
ventes, at den med Rette vilde kunne finde Til
egnelse i Menigheden. Ved Bearbeidelsen har man
derfor søgt at bevare de forskjellige Psalmers Eiendommelighed, deres oprindelige Præg og Tone.
Særligt bemærkes, at af evangelisk-christelig Psal
mebog den Kreds af Psalmer er optagen, som
sædvanligt har været brugt ved Gudstjenesten og
saa at sige dannet en Psalmebog i Psalmebogen,
hvorhos ogsaa »Tillæget« til denne heelt er op
taget. Ved at ombytte evangelisk-christelig Psalme
bog med nærværende ville altsaa Menighederne
ikke komme til at tabe nogen af de vante Psalmer.
De ville beholde, hvad de hidindtil have havt,
forsaavidt som dette virkelig har været i Brug.
Men de ville beholde det i en ny og rigere Om
givelse, der sigter til at udvide, forhøie og dybere
begrunde Opbyggelsen baade i Kirke og Huus.
Og saaledes overgives da denne Psalmebog til
en christelig og kjærlig Modtagelse i Menigheden.
Den Herre, i hvis Navn der er arbeidet, give selv
sin Velsignelse, at den maa tjene til hans Navns
Ære, til at fremme christeligt og kirkeligt Liv i
vort kjære Fædreland!«
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INDHOLD.
Den christne Tro i Almindelighed.
Lovsange og den treenige Guds Væsen og
Egenskaber
(Nr. 1-18)
Troen paa Gud Fader.
1) Skabelsen (Nr. 19-21)
2) Forsynet (Nr. 22-124)
a) Opholdelsen og Bestyrelsen
(Nr. 22-48)
b) Med Hensyn til Tidsskifterne
(Nr. 49-88)
Nytaar (Nr. 49-55)
Aarstideme (Nr. 56-67)
Morgen og Aften (Nr. 68-88)
c) Med Hensyn til Familielivet og
Borgerlivet (Nr. 89-124)
Middag (Nr. 89-93)
Ved Bryllup (Nr. 94)
Børn, Syge og Gamle (Nr. 95-101)
Konge og Land (Nr. 102-106)
Rigsdagen (Nr. 107)
Krig og Landeplager (Nr. 108-115)
Forskjellige Stænder (Nr. 116-117)
Sømandsstanden (Nr. 118-123)
Bondestanden (Nr. 124)
Troen paa Gud Søn.
1) Jesus Christus (Nr. 125-136)
2) Forjættelserne og Tesu Fødsel
(Nr.137-.64)
3) Jesu Liv og Lære (Nr. 165-187)
4) Jesu Lidelse og Død (Nr. 188-218')
5) Jesu Opstandelse og Himmelfart
(Nr. 219-243)
6) Jesu Regjering og Gjenkomst til
Dommen (Nr. 244-264)
Troen paa Gud Helligaand.
1) Den Helligaand (Nr. 265-279)
2) Kirken (Nr. 280-402)
a) Den hellige almindelige Kirke
(Nr. 280-308)
Reformation og Mission
(Nr. 301-308)
b) Ordet (Nr. 309-319)
c) Daaben og Nadveren
(Nr. 320-351)
Daaben (Nr. 320-329)
Skriftemaal (Nr. 330-335)
Nadveren (Nr. 336-351)
d) Gudstjenesten (Nr. 352-402)
Kirkeaaret (Nr. 352-355)
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Søndagen (Nr. 356-359)
Gudstjenestens Begyndelse og
Slutning (Nr. 360-368)
Catechisation (Nr. 369-370)
Confirmation (Nr. 371-376)
Bryllup (Nr. 377-383)
Kirkegangskone (Nr. 384)
Begravelse (Nr. 385-391)
Begravelse tilsøes (Nr. 392)
Præstevielse og Præsteindsættelse (Nr. 393-398)
Kirkevielse (Nr. 399-400)
Kirkegaards-Indvielse (Nr. 401)
Skole-Indvielse (Nr. 402)
3) Synd og Frelse (Nr. 403-537)
a) Menneskets Fald og Guds
Naadekald (Nr. 403-421)
b) Bod, Tro og Syndsforladelse
(Nr. 422-440)
c) Helliggjørelse (Nr. 441-537)
Helliggjørelse i Almindelighed
(Nr. 441-453)
Aarvaagenhed og Bøn (Nr. 454-481)
Verdens Fomegtelse, Jesu Efter
følgelse og Korset (Nr. 482-516)
Kjærlighed til Gud og Næsten
(Nr- 5 >7-537)
4) Døden, Opstandelsen og det evige Liv
(Nr. 538-570)
Efter denne indholdsfortegnelse, der er bemær
kelsesværdig, fordi trosbekendelsen forenet med
treenighedsskemaet her begynder at træde i for
grunden som en inspiration til ordning af indhol
det i en salmebog, følger en kortfattet fortegnelse
over højmessesalmer, og derefter kommer salmer
ne nr. 1 til 570, indledt med to vers af »Giv mig,
Gud, en Psalmetunge« og afsluttet med tre vers
af »Amen raabe hver en Tunge«, de to sidstnævn
te uden nummer.
Efter salmerne kommer først det alfabetiske
register og derefter »Oplysninger om Psalmernes
Oprindelse og Bearbeidelse, samt om deres Fore
komst i de tidligere danske Kirke-Psalmebøger.«
Historien er ved at afløse rationalismens tidløs
hed (eller nutidighed?) baade ved valget af sal
mer og med hensyn til en salmebogs udstyrelse.
Der er endog et lille blad med oplysninger om
fremmede forfattere fra oldtid, middelalder og re
formationstid. Tilsidst Collecter, Epistler og Evan
gelier, Lidelseshistorien og Bønnebogen.
Salmebogens præg og karakter.
Samrne dag som Ingemann havde afsendt sine
revisionsbemærkninger til ministeriet, skrev han
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til Peter Rørdam om dette arbejde og gentog,
hvad der allerede her er sagt om forholdet til den
evangelisk-kristelige salmebog, men ellers siger
han: »- og al Plads blev fortrinsvis overladt til
den ældre Psalmedigtning. Psalmebogen er i det
Hele en ny Kingo-Brorsonsk Psalmebog, med saa
meget af Evangelisk, som behøves for den Slægt,
der har knyttet sin Børnelærdom og Confirmations-Undervisning dertil, og med en saadan Re
præsentation af den nyere Tids Psalmedigtning,
som ikke den nyere Tids egne Psalmedigtere, men
en Psalme-Comite har optaget. Det kan ingen
lunde siges, at man har været partisk mod vor
gamle kjære Grundtvig. Vilde jeg nu benytte Leiligheden til endnu stærkere at give den nyere
Psalmedigtning Indgang, vilde salig Mynster faae
Ret i sin Paastand, at ingen Psalmedigter burde
have med Psalmebogen at gjøre, da enhver saadan
naturligvis vilde have Forkjærlighed for sine egne
(og jeg tilføier sine Aandsfrænders) Psalmer. Den
smukke Psalme »Kjærlighed er Lysets Kilde« har
jeg optaget, fordi den behøvedes; forresten har jeg
kun søgt at faae fuldstændigere, hvad der var op
taget af Grundtvig; og af mine egne har jeg ikke
optaget andre eller flere end de af Conventet op
tagne. See, naar De indrømmer mig Rigtigheden
i dette Princip, vil De ingen anden Grund for
lange for, at jeg ikke har kunnet opfylde Deres
Ønske, som De jo veed, jeg ikke savner god Villie til. Skal vi faae Psalmebogen frem under de
nuværende Forhold, maa vi finde os i de givne
Betingelser, og ikke forøge Vanskelighederne ved
endnu stærkere at fremhæve Farven i den Ret
ning, der dog med Hensyn til Aand og Tone har
faaet en umiskjendelig Overvægt.«
Hvad Ingemann her skriver til Peter Rørdam,
som har bedt om flere salmer af Grundtvig, be
kræftes ved en optælling i forfatterregistret. Han
kalder bogen Kingo-Brorsonsk. Der er 82 salmer
af Kingo og 61 af Brorson. De sidste har ikke
været kendt i de officielle kongerigske salmebø
ger, naar undtages nogle faa anonyme i den kort
varige Guldbergs salmebog. Videre siger han, at
den nyere salmedigtning (og han tænker sær
lig paa Grundtvig) er godt repræsenteret, og det
kan ikke blive bedre, uden at tingene kommer ud
af balance. Grundtvig har faaet 68 numre, altsaa
mere end Brorson, Ingemann 35, Boye 33, og
Hammerich, som dog er en af bogens redaktører,
kun 20. Tager man nogle fra E, f. eks. Frimann
med 24 og Kampmann med 14, kan man friken
de Ingemann for at have begunstiget E ud over
det, hans instruks forpligtede ham til.
Fr. Hammerich skriver meget kort i sine erin
dringer, »Et Levnedsløb«, som udkom 1882, fem

INDFØRELSEN AF KONVENTSSALMEBOGEN

aar efter hans død, om to sider af salmebogen.
Han kalder den en koalitions-salmebog, hvori den
ene retning maatte finde sig i den andens til
stedeværelse, naar hver part fik de salmer, man
selv elskede og skulde bruge. Og han kalder bo
gen en overgangssalmebog, »der skulde afløse den
saakaldte »evangelisk-kristelige«, andet og mere
kunde den, som sagt, ikke blive. Dette er ogsaa
nu, da vi er komne ud af overgangstiden og maa
kunne bringe noget mere helstøbt til veje, indrøm
met af mange tidligere modstandere.«
Hammerich skriver, at Ingemanns revisionsar
bejde, »udgik fra hans yderst læmpelige haand.«
Denne udtalelse tyder Brandt paa den maade, at
Ingemann ikke gjorde meget ud af de gamle sal
mer, men blot lod passere, hvad Hammerich hav
de gjort, og iøvrigt sørgede for, at hensynet til E
skete fyldest, ja maaske mere end det. Denne
dom er uretfærdig. Paa den anden side kan man
maaske sige, at Martensens udtalelser i hans »Lev
net« er rigtige, men maaske lidt for absolutte og
lidt for blomstrende: »Ikke blot rensede Inge
mann med Held Salmebogen for Udtryk, der vare
anstødelige ved Smagløshed og falsk Naivitet, ikke
blot indførte han paa mange Steder en højere
Grad af kristelig Ydmyghed i Følelsen, af Ren
hed og Kyskhed i Udtrykket, men han har ogsaa
paa mange Steder beriget Salmebogen med større
poetisk og religiøs Fylde, og alt dette uden nogen
som helst vilkaarlig Inddigtning og uden at han
i fjæmeste Maade paatrængte sig med sin egen
Individualitet eller Partikularitet.«
Indførelsen af Konventssalmebogen.
Den anden søndag efter paaske 1852 blev Ros
kilde konvents salmebog indført i den danske me
nighed i Flensborg, altsaa forud for Ingemanns
revision, og det store hastværk kom man til at
fortryde, da man senere skulde have salmebøger
og ikke kunde faa det, da man ikke trykte flere
oplag, før bogen blev autoriseret. Der er en del
efterretninger om bogens indførelse i Sydslesvig,
da de unge grundtvigske præster, som kom dertil
efter treaarskrigen, var ivrige for at indføre den.
Dette skal senere omtales i en anden sammen
hæng.
Fra de fleste andre dele af landet har man kun
faa efterretninger, og alt tyder paa, at indførelsen
foregik jævnt og roligt i et sindigt tempo. Præ
sterne vilde gerne have den, men menighederne
var ikke saa ivrige. Vi har dog nogle oplysninger
fra Aalborg stift. Her havde Kingos salmebog i
mange aar været fremherskende, men en optæl
ling i 1853 havde vist, at evangelisk-kristelig var
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kommet i spidsen. Blandt de 200 menigheder
havde 105 indført E, og Kingo var bevaret i 95.
Da P.C.Kierkegaard 1857 begyndte sine visitatsrejser, havde Øland indført R i stedet for E. I
Brovst var der stemning for at gøre det samme.
I Frederikshavn var det sket. Senere hører man,
at der endnu i 70-erne var mange, som holdt fast
ved E, Der har aldrig været en salmebog saa god,
at den ikke har vakt modstand, da den skulde ind
føres, og der har aldrig været nogen saa daarlig,
at den ikke har været elsket, naar den skulde af
skaffes. Fra Rødding sogn i Salling hører man det
rygte, at da R var blevet indført, vilde bønderne
lade præst og degn betale de nye salmebøger ved,
at man vilde afkorte deres offer, men det blev
dog vist ved truslerne.
I Lundum og Hansted sogne nord for Horsens
søgte man i 1858 at indføre R, og til at begynde
med syntes dette at skulle gaa glat. Blandt bebo
erne i Hansted var der 84 og i Lundum 62 skrift
lige ja-stemmer for indførelsen, men i Lundum
faldt mange fra, fordi de stærke jyder fandt, at
her var en lejlighed til at faa Kingo indført, naar
E dog skulde afskaffes. Da nogle af de mest ind
flydelsesrige bønder i Lundum førte an, kom det
til uroligheder i kirken, hvor »de stærke« mødte
med Kingos salmebog og sang efter den, saa guds
tjenesten flere gange maatte afbrydes eller helt
maatte aflyses, naar man saa, at de stærke mødte
med Kingo.
I Vildbjerg i Vestjylland havde forpagter Lawaetz paa Møltrup i lang tid arbejdet for at faa
R indført i stedet for E. Da pastor C.F.Koch fra
Døstrup kom til Vildbjerg 1865, var han af sam
me mening. Sagen blev drøftet i kirken, hvor
bølgerne gik højt, og da man spurgte Lawaetz,
hvad han dog havde imod den gamle salmebog,
svarede han saa højt, at det rungede i kirken:
»Den har den fejl, at den ikke taler om synd og
naade!«
Det var nok baade den svage teologi og den
svage poesi, som fældede E, men det samme har
maaske ogsaa været dens styrke. En salmebog aflejrer i folkesindet en del af sit særpræg. »Gud,
dyd, udødelighed« er blevet manges teologi, hvor
man ikke har haft berøring med vækkelserne. Der
er en Gud til, hvor skulde ellers alt være kom
met fra! Man skal være et ordentligt menneske
(dyd)! Naar man dør, bliver man salig! I saa hen
seende er der vist et skel ved Kongeaaen, fordi
Pontoppidans salmebog kom til at præge Sønder
jylland i 100, ja nær ved 200 aar. Paa steder, hvor
man ikke har haft nogen berøring med den
grundtvigske bevægelse, synes folketeologien at
aflægge den bekendelse, naar man spørger den:
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Jeg er ikke »missionsk«, men det vilde maaske
være det rigtigste.
Mangfoldige tillæg.
Naar man ser tilbage paa den periode, der af
sluttes med udgivelsen af R 1855, hvori vi har
fulgt hovedpersonerne, er man nok klar over, at
mange andre har været med til at bære udviklin
gen. Der sad f. eks. allerede 1839 en skolelærer
Ole Jensen i Sæby ved Kalundborg og læste Fen
gers udgave af Kingo og Holms udgave af Bror
son og blev saa optaget af de gamle salmer, at
han udgav »Evangelisk-christelige Kjærne-Psalmer«, som han havde ordnet efter kirkeaaret med
en salme til epistlen og en salme til hvert evange
lium. I den samme aand virkede præsten L.N.
Boisen i Vesterborg, som ordnede salmerne efter
»Tro, Haab og Kjærlighed« 1841. Kapellanen ved
Vor Frelsers kirke, som tillige var fængselspræst,
fandt at den gængse optimisme i evangelisk-kri
stelig psalmebog ikke rigtig passede til situationen
i fængslerne, mens mange af de gamle salmer
gjorde bedre fyldest, hvorfor han gav baade gamle
og nye salmer en forbedring for dette særlige til
fælde og udgav »Psalmebog for Arrester og Straf
feanstalter« 1843. Licentiat J.R.Damkier udgav
1847 »Psalmer til de kirkelige Handlinger og
Kirkeaarets Søn- og Festdage«, hvori han optog
baade gamle og nye salmer, saa baade Kingo,
Brorson, Grundtvig, Ingemann, Boye og Timm
kunde skiftes til at ledsage kirkelige handlinger og
søndagenes epistler og evangelier med afvekslende
salmesang. Et lille anonymt bidrag (af A. Leth)
kom fra Ribe 1849 med »Fem og Tyve Psalmer
til Brug ved christelige Forsamlinger«. En anden
specialitet var H.C.Rørdams lille hæfte med
»Missions-Psalmer«, Fredericia 1850. En tredje
specialitet var adjunkt P.A.Holms »Psalmer og
Sange til Bibelhistorie og Katechismus«, som føl
ger hele Balslevs allerede da berømte bibelhisto
rie og katekismus med salmesang.
I de kommende aar myldrede tillæggene frem.
Man regner med, at der sidst i 70-erne var ca. 100
forskellige salmebøger og tillæg i brug rundt om i
landet. Det mest opsigtsvækkende var maaske, at
en af salmebogens redaktører, J.F.Fenger selv ud
gav et tillæg fire aar senere: »Tillæg til Psalme
bog for Kirke- og Huus-Andagt samlet af J. F.
Fenger i 1859«. Han var nu flyttet til Høje Taastrup som sognepræst. Han giver ikke udtryk for
nogen skuffelse over salmebogen; der er ikke noget
forord eller nogen efterskrift. Men man kan vel
slutte, at det som er karakteristisk ved dette
tillæg, maa være noget, han har manglet i R.
Hæftet indeholder 124 salmer, næsten alle af
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Grundtvig, begyndende med indgangssalmer, der
efter delt i samme afsnit, som svarer til kirkeaarets,
advent, jul, nytaar, hellig tre konger, fastelavn,
fasten, paasken, himmelfarten, pinsen, trinitatis,
sluttende med salmer om daab, konfirmation,
brudevielse, begravelse, morgen- og aftensange.
Men ser man nærmere til i de nævnte afsnit af
kirkeaaret, viser det sig, at der er gjort tilløb til
at forsyne hver helligdag med sin særlige salme
til dagens tekst. Her er altsaa gjort et forsøg med
særlige salmer til hver søndag. Det har Fenger
ikke kunnet faa gennemført i salmebogen. Des
uden er der en række fortræffelige salmer af
Grundtvig, som burde have været med i R, men
maaske har Ingemann ret i, at Grundtvig havde
faaet det antal, som kunde tilkomme ham i for
hold til de andre store, Kingo og Brorson. Men
vil man have en salme over hvert søndagsevan
gelium, bliver man i visse tilfælde nødt til at
slaa af paa kvaliteten. Her har Fenger haft brug
for 7. udgave af Festsalmer 1856, hvori Grundt
vig har skrevet salmer til hvert evangelium, alle
paa melodien »Kirken den er et gammelt hus«,
og de er ikke alle gode. Angaaende dette tillæg
henvises iøvrigt til J. F. Fengers biografi i VI,s.
173 ff., hvor det er yderligere omtalt.
Den ældste af brødrene, Peter Andreas Fenger,
havde fulgt salmebogssagen fra første færd, havde
været med til at samle salmer til Grundtvigs
Salmeblade, til Københavns konvents arbejde og
havde gennem sin broder Ferdinand kunnet følge
arbejdet med Roskilde konvents og havde til
sidst opgivet haabet om, at der kunde tilveje
bringes en god salmebog, naar der skulde tages
noget som helst hensyn til evangelisk-kristelig
salmebog. Mange aars arbejde havde han bag sig.
Han var derfor hurtigt færdig med sit arbejde, da
R var blevet autoriseret, og som om denne bog
ikke var trykt i 1856, udgav han 1857 et »Tillæg
til evangelisk-christelig Psalmebog«. Han havde
faaet kultusministeriets tilladelse til at bruge den
i Vor Frelsers kirke, hvor han nu var sognepræst,
og bogen bærer derfor et billede af kirken paa
titelbladet. Den begynder med nr.619, idet Myn
sters tillæg er regnet med til E, og gaar til 1113.
Den begynder med mindre afsnit med indgangs
salmer, de gamle salmer til højmessen, udgangs
salmer, og derefter følger den kirkeaaret til 27.
søndag efter trinitatis, tilsidst salmer om daab
og konfirmation, børnelærdom, skriftemaal og al
tergang, brudevielse, kirke- og præstevielse og
endelig begravelse. Iøvrigt henvises til den nær
mere omtale i P. A. Fengers biografi VI,s.t77 f.
Det skal blot her understreges, at da man be
gyndte arbejdet paa en ny salmebog efter R,
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altsaa begyndelsen til KH, lagde man ikke R
til grund, men en omarbejdelse og udvidelse af
Vor Frelsers salmebog, som Fenger fik forberedt
inden sin død, nemlig »Kirke-Psalmebog. Samlet
af P. A. Fenger« i83o. Fengers salmebog kaldes
et tillæg til E, som den ikke har nogen lighed
med udover nummereringen, fordi man ikke skal
tro, at den er et tillæg til R, som just var ud
kommet, og som den dog staar nærmere. Men
i realiteten er den ikke noget tillæg, men et selv
stændigt og originalt værk og stamfader til den
næstfølgende salmebog.
»Morgen- og Aften-Sange, samlede og udgivne
af P. A. Fenger«, 1858, en god samling til hjælp
for husandagt, som Fenger anbefaler og giver
raad om, se nærmere VljS.iyS.
Grundtvigs Festsalmer inspirerede den impul
sive Peter Rørdam til at samle et lignende og
voksende tillæg for menigheden i Mern. Ogsaa
indholdet af Mern-festsalmeme fik han mest hos
Grundtvig, men det skete ogsaa, at han bad
Grundtvig om at bearbejde en salme, og Grundt
vig gjorde det til Rørdam, skønt han ikke selv
vilde bruge den. Se nærmere om Mem-Festsalmerne VII,s.2iof. Da Rørdam siden kom til
Lyngby, savnede han den livlige kirkesang, som
var blomstret frem i Mern, og med flere salmer
fra de hastigt voksende grundtvigske Festsalmer
og andre kilder (Grundtvigs disciple var ofte
mere pietistiske end mesteren) fik han samlet et
tillæg, som kultusministeriet tillod ham at bruge
i Lyngby kirke, efter at sogneforstanderskabet
havde sluttet sig til Rørdams plan. Denne Lyngby-salmebog, som blot havde titlen »Psalmer«,
Kjøbenhavn 1856, indeholdt 321 salmer, numme
reret fra 618 til 938, viser sig derved at være et
tillæg til evangelisk-kristelig salmebog, som den
ogsaa kaldes i ministeriets tilladelse. Men den
voksede stadig, og numrene steg fra 938 til 1005,
1009, 1016 og tilsidst 1084 ved nye større og min
dre tillæg og var i virkeligheden blevet en selv
stændig salmebog ligesom P. A. Fengers, men med
et væsentlig anderledes præg. Da den stammer
ned fra Grundtvigs Festsalmer, kunde den godt
rubriceres sammen med de andre grundtvigske
salmebøger, som har samme oprindelse, og som
senere skal omtales, men da den formelt er et til
læg til E, maa den nævnes her. Se endvidere VII,
s.211.
»Psalmer og aandelige Sange til hver Dag i
Aaret, samlede og udgivne af E. Mau. Tillæg til
»Psalmebog til Kirke- og Huusandagt« og til
»Christelige Betragtninger til hver Dag i Aaret,
efter F. Amdt«. Mau blev 1834 sognepræst i
Haarslev og Tingjellinge og kom derved ind i
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det sydvestsjællandske Broderkonvent, hvor han
var sammen med brødrene Fenger, men maa
nok nærmest karakteriseres som en alsidigt orien
teret missionsmand. Han udgav i aarene 1844-54
»Kirkelig Samler« og derefter i nogle aar »Ny
kirkelig Samler«. Han er vel bevandret i dansk
og norsk salmelitteratur, og man har tidligere
bedt ham om at udgive noget af hans rige sam
linger, men det har han først nu bekvemmet sig
til af to grunde. Den nye kirkesalmebog har ude
ladt saa mange herlige salmer, som nok kunde
fortjene at drages frem paany og komme i le
vende brug i menigheden. Den anden grund er,
at han har udgivet en andagtsbog efter F.Arndt,
som har faaet en usædvanlig stor udbredelse, saa
flere læsere har ønsket at have en salme ved
haanden, som passede til hver dags betragtning.
Hans brug af salmer i forhold til andagtsbogen
er blevet indskrænket ved, at kirkesalmebogen
snart er kendt af de fleste, saa han ikke finder
sig beføjet til at bruge mange salmer af den, og
han synes, at man i den »er gaaet Fædrenes Arbeide vel nær, saa at dette stundom er blevet
hartad ukjendeligt«. Der er dog endnu mange
ubenyttede gode salmer, og hvad de gamle sal
mer angaar har han behandlet dem med en
varsom haand, for ikke at komme til at berøve
dem noget af deres oprindelige kraft og værdi.
De kyndige maa bedømme, om han har truffet
den rette grænse ved de foretagne ændringer. Derefter har han ordnet sin bog med en salme
til hver dag i kirkeaaret begyndende med »Den
iste December« og sluttende med »Sex og ty
vende Uge efter Trinitatis. Løverdag«, ialt 399
salmer. Bogen slutter med tre registre : For
tegnelse over kildeskrifter med henvisning til
salmernes numre, et sagligt register (Aarvaagen
hed, Anger osv. med nummerhenvisning) samt
et alfabetisk register. Det er fint arbejde.
»Psalmer for Danske Krigere« er ikke noget
krigerisk fænomen, heller ikke salmebogstillæg
for denne alvorlige tid, men tværtimod uddrag
af den gængse salmebog i en form, som soldaten
kan have med i sin brystlomme, og med et saa
dant indhold, at man kan holde gudstjeneste og
altergang og søge den nødvendige opbyggelse og
trøst ved nogle af vore bedste salmer. 43 salmer
findes i et lille anonymt hæfte fra 1849, muligvis
ordnet af Fr. Hammerich, som dette aar var
feltprovst, et andet hæfte fra 1864 med 54 salmer
er ordnet af Peter Rørdam, se VII,s.2ii, men
uden hans navn. De to hæfter har sikkert officiel
karakter. Et lidt større hæfte, »Psalmebog for
danske Soldater, udgivet af J. N. L. Schjørring«
adskiller sig fra de to nævnte. Der er 88 salmer,
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delt i fire afdelinger, i) Almindelige salmer om
Troen, Haabet, Kjærligheden, 2) Festpsalmer om
Jul, Paaske, Pintse, 3) Krigspsalmer, Tillands,
Tilorlogs og 4) Morgen og Aftensange. Naar
afsnittet om krigssalmer tillands begynder med
Agerbeks »Uforsagt, vær paa vagt« skyldes det
ikke, at Schjørring har misforstaaet, hvad det er
at være paa vagt. Det er ganske simpelt et udtryk
for, hvad denne lille gruppe salmebøger vil
hjælpe soldaten med.
»Festpsalmer af C. Kierumgaard, Sognepræst
til Skive og Resen«, Skive 1861, indeholder 38
salmer, to til hver af kirkeaarets festdage. Det
foreliggende eksemplar er med forfatterens sir
lige haandskrift sendt til den høivelbaarne, høiærværdige Hr. Biskop Dr. Martensen, som har
kigget i hæftet og sikkert fundet, at det var pæne
salmer, og det samme maa siges, efter at det i
dag er blevet skaaret op, saa der kunde kigges
lidt mere i det.
»Psalmer for Julen, dens For- og Efterfest, af
Christine Daugaard, Forf. til »Danmarks Fader
vor« o. fl.«, Kjøbenhavn 1864. Forfatterinden er
datter af biskop Daugaard i Ribe, og det første
digt i bogen er dediceret »Til mine Forældre«.
Hun har udgivet en række digtsamlinger, dels
under pseudonymet »Erica«, dels under sit eget
navn, se D.B.L.,V.s.6o8. Her foreligger en stor
salmesamling, som knytter sig til teksterne fra
advent til helligtrekongertiden, ikke blot prædiketeksteme, men ogsaa andre bibelord, som stam
mer derfra eller staar i forbindelse dermed, ofte
med kingoske eller brorsonske mindelser og melo
dier. En stor digter er hun ikke, men salmetonen
er ren mange steder, og det er smukke og dybt
følte vers.
»Nogle Psalmer og Bønner. Sammenstillede af
P. Chr. Kierkeeaard.« Aalborg 1862. Se nærmere
¥1,5.382.
»Psalmer og aandelige Sange. Et Tillæg til
Kirkepsalmebogen, udgivet af C. ]. Brandt, Præst
i Rønnebæk, og A.Leth, Præst i Ulse«. Næstved
1864. Tillægget er blevet til, da de to grundt
vigske venner var blevet nabopræster, efter at
Leth, se Vll.s.iyf., var flyttet fra Aabenraa. I
forordet siger udgiverne, at der mangler mange
gode salmer i kirkesalmebogen, selv om denne er
et fremskridt i forhold til den evangelisk-kriste
lige. Udenfor kirken savner man en god sangbog
til kristelige møder, og ved konfirmandundervis
ningen trænger man til en kort række bibel- og
kirkehistoriske sange. Det viser sig, at næsten
alle salmerne er Grundtvigs, kun et par stykker
af Brorsons. De er nummererede fra 701 til 777,
saa der i denne afdeling kan føjes flere til, hvor
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efter de bibelske og historiske sange begynder med
801 og foreløbig fortsætter til 836.
»Tillæg til Psalmebog for Kirke- og HuusAndagt samlet af D. Pontoppidan, Sognepræst
ved St. Mortens Kirke i Randers.« 2det Oplag.
Randers 1867. Dines Pontoppidan, se nærmere
DBL, XVIII,455 f., fader til Henrik og Morten
Pontoppidan, var en meget særpræget personlig
hed, som gennem ungdomsvenskabet med An
dreas Leth, dengang i Ribe, var drejet noget i
grundtvigsk retning. Han var 1863 kommet til
det store embede i Randers fra Fredericia, meget
mod biskop Brammers vilje, og første udgave af
hans tillæg er formodentlig udkommet et aar
eller to derefter. Ogsaa her er Grundtvigs salmer
i stort overtal, men der er ikke faa af Ingemann,
og der er andre salmer, som man ikke finder an
detsteds. Mærkeligt nok er der ogsaa nogen, der
allerede findes i salmebogen med samme tekst.
Bogen er delt i to dele, Tillæg A og B, men det
er ikke helt klart, hvori forskellen mellem de to
bestaar. Nummereringen gaar fra 571 til 675.
»Psalmer, et Tillæg til Kirkepsalmebogen, ved
K. F. Viborg« (Wiberg skriver: Carsten Friis Wiborg), Slagelse 1867. Viborg var dr. phil., sogne
præst ved St. Mikkels kirke i Slagelse og dertil
folketingsmand i Sorø amt 3. Tillægget inde
holder salmer med numre fra 572 til 665. Blader
man igennem de første sider med absolut uund
værlige salmer af Grundtvig, overraskes man s. 24
af følgende note: »Faaes hos Boghandler Tørsleff
for 4 Sk. Da der efterhaanden vil udkomme 2
ad 3 saadanne smaa Hefter paa omtrent 1 Ark,
bedes Køberne at opbevare dem, og sammen
klæbe dem som Tillæg til Psalmebogen.« Her ser
man det lille tillægs tilblivelseshistorie. Der kom
efterhaanden 4 ark, det sidste med fortegnelse
over salmerne og en saglig indholdsliste. Det er
overvejende grundtvigsalmer, og det er kun na
turligt paa dette tidspunkt. Der er kun 6-7 af
Brorson og kun 2 af Kingo. Med særlig interesse
læser man de salmer, der er mærket Vbg, hvilket
betyder Viborg, altsaa udgiveren selv. Der er 8,
som hverken er ligegyldige eller banale; de fanger
interessen, snart ved tanketungt stof og originalt
ordvalg, snart ved søde juletoner.
Tillæg fra Indre Mission.
Indre Mission havde i disse aar en del smaa
sangere, som lod trykke beskedne hæfter for egen
regning og solgte dem ved deres møder og i
husene. Det kunde vel ikke regnes for tillæg til
salmebogen, men vækkelsesmødernes sang var jo
dog et tillæg til det, man sang i kirken. Her skal
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INDRE MISSIONS HÆFTER

blot nævnes nogle navne med henvisning til
nærmere omtale andetsteds.
Peder Sørensen, den første redaktør af Indre
Missions Tidende. Mange smaa Hæfter med
sange til kendte salmemelodier. Se VII,s. 283.
Jens Larsen, den første missionær og formand
for IM. »Aandelige Sange til Guds Børns op
byggelse«. Mange stadigt voksende oplag. Se VII,
s. 11.
Peder Madsen, Hinge: »Kom til Jesus og bliv
hos ham«. Mange oplag. Se VII,s.52 f.
I.M. udgav 1869 Hans Agerbeks »Aandelige
Sange«. Se VI,s.i3 ff.
Anders Nielsen: »Pilgrimsharpen«. Se VII,s.
105 f.
Men et samlet fremstød med sigte paa kirke
sangen begyndte med udgivelsen af »Psalmer
udgivne af Kirkelig Forening for den indre Mis
sion i Danmark«, Sorø 1863, motto Ps.144,9: Jeg
vil synge Herren en ny Sang. Det lille hæfte ser
meget beskedent ud. Der er ikke angivet nogen
redaktør, der er ingen forfattemavne under sal
merne, og man opdager ikke let, at det er ind
delt i rubrikker. Det mest overraskende er, at 31
af de 63 salmer er af Grundtvig, men allerede
aaret efter var det solgt i 6 oplag paa 4000
eksemplarer i hvert, og udgiverne har været op
muntrede til at gaa videre, idet der 1866 udkom
et nyt hæfte med samme titel og 115 salmer.
Siden blev de to hæfter slaaet sammen til et.
Man har undertiden kaldt disse 178 salmer In
dre Missions første sangbog, men denne benæv
nelse maa hellere overlades til »Pilgrimsharpen«.
Disse hæfter er Indre Missions bidrag til salme
bogen og sigter paa en fælles kirkesang, som
det store tal af grundtvigsalmer ogsaa antyder.
Indre Missions to salmehæfter er blevet gjort
til genstand for et dybtgaaende studium af Peter
Balslev Clausen i »Hymnologiske Studier« 1975,
s.54-82, hvorfra der skal hentes nogle oplysnin
ger. Forfatterne er Johannes Clausen og Vilhelm
Beck, som dengang ledede Indre Mission. Det
hedder »Kirkelig Forening for den Indre Mis
sion«. Baade det første og det sidste ord er vig
tige. Salmerne skal være kirkelige. Hæftet skal
derfor indeholde salmer af Grundtvig. Han er
den danske kirkes yngste salmedigter, og han har
skrevet mange salmer, som ikke er grundtvigian
ske, men ægte kristelige salmer. Det er ham, der
har lært os at synge glædessange om kirken til
brug for enhver troende kristen. Ordet Mission
peger paa den opgave, vi har i den danske kirke.
Hæftet indeholder derfor to store afsnit om om
vendelse og vækkelse, hvortil der ogsaa er bidrag
af Grundtvig.

Det første hæfte begynder derfor med 13
kirkesalmer, hvoraf de 11 er Grundtvigs. Der
fortsættes med 4 salmer om Kristus, alle af
Grundtvig. Derefter to salmer om Guds rige. Et
stort afsnit om omvendelse, hvori der er 6 af
Grundtvig og 6 af Brorson. 12 salmer om væk
kelse, hvor Grundtvig og Brorson har 3 salmer
hver. Der er 4 salmer om daaben, alle af Grundt
vig, og baggrunden er, at Indre Mission paa
Sjælland og andre steder maatte kæmpe med
baptisterne. Endelig er der to salmer om familie
livet og 5 til brug ved møders begyndelse og slut
ning. Med undtagelse af 5 salmer er hele ind
holdet samlet fra to salmebøger; den ene er P.
A. Fengers salmebog, som formelt er et tillæg
til E, den anden er Monrads, som kaldes en ny
udgave af E.
Inden det andet hæfte udkom, var der alle
rede trykt over 45.000 eksemplarer af det første.
Det andet har 50 salmer af Grundtvig og 22 af
Brorson. Det synes at være delt i helt andre og
mange flere afsnit. Balslev Clausen deler saaledes:
Indledning ..........................
Søndag ................................
Gudstjenesten ....................
Helligaanden ......................
Guds omsorg......................
Troens kamp og sejr ........
Jul.......................................
Paaskelørdag ......................
Jesu opstandelse..................
Jesu lidelse og død ..........
Jesu himmelfart ................
Morgen og aften................
Børn og gamle....................
Aarstideme..........................
Jesu efterfølgelse, korset ...
Døden..................................
Ordet og Guds rige............
Himmellængsel..................
Slutning ..............................

4,
3
5
11
12
5
9
2
3
3
2
3
4
2
8
11
3
21
4

1 af G,
2
3

3 af B

11

7
2
2
1
1
1

1
3
1

1

1

2
2

1
2
3
5
3
4

2
5

To af Brorsons salmer er optaget i Grundtvigs
form. Disse to hæfter fik en meget stor udbre
delse, bidrog til det første officielle tillæg til R
og til Indre Missions egen vækkelse og udbredelse.
Vi gaar videre med de mange slags tillæg.
»Nogle Psalmer og aandelige Sange af David,
Luther, Paul Gerhard og Andre. Udgivne af F. L.
Mynster. (Fornemmelig til Huusandagt.)«, Kjø
benhavn 1871. Se nærmere om F. L. Mynster VII,
s.85 f. Her burde ogsaa denne samling af fortræf
felige og meget afvekslende salmeoversættelser
have være anført.

346

»Samling af Psalmer, ældre og nyere, ved C.
Møller, Sognepræst i Aarby.« Slagelse 1873. Num
mereringen fra 572 til 745 antyder, at denne ret
store salmesamling kan bruges som tillæg til
konventssalmebogen. Men det viser sig meget
overraskende, at over halvdelen af salmerne er
oversættelser af tyske, tildels ukendte digtere.
Lidt mindre end halvdelen er kendte danske
salmer, flest af Brorson, noget færre af Grundt
vig, derefter Ingemann og nogle faa andre. Der
med er antydet udgiverens arbejde med oversæt
telser fra tysk samt hans indstilling til det dan
ske salmevalg.

Roskilde konvents første tillæg 1873.
Allerede da konventssalmebogen blev autorise
ret 1855, manglede der mange salmer, som burde
have været med, især af Grundtvig, som vedblev
at skrive uundværlige salmer, saa længe han le
vede. Vel kunde man lave tillæg, hvoraf nogle
blev tilladt, og andre blev brugt uden tilladelse,
naar ingen gjorde indsigelse. Men det blev dog
hurtigt klart, at der maatte skabes et fælles tillæg,
som kunde autoriseres og knyttes til salmebogen.
Biskop Martensen lod falde et lille ord om, at den
bedste vej til et saadant tillæg maaske kunde
være, at Roskilde konvent igen tog sagen op og
samlede alle de nye salmer, som i de senere aar
var blevet kendt og elsket i menighederne. Naar
kirkeministeriet havde godkendt det, kunde det
indføres, hvor præst og menighed kunde enes
derom. Paa efteraarsmødet i Roskilde konvent
tog stiftsprovst Rothe sagen op, og det blev be
sluttet, at han og pastor F. V. Andersen i Ring
sted og pastor Th. Fenger i Hyllested skulde
danne et udvalg, som kunde indbyde andre til at
være med. Allerede inden referatet af dette møde
blev trykt i Dansk Kirketidende, havde Brandt i
Rønnebæk lovet at være med, og man havde hen
vendt sig til pastor Johs. Clausen i Ryslinge om
at slutte sig til.
Udvalget arbejdede hurtigt og var allerede i
december 1871 færdig med forslaget, som blev
trykt i foraaret og drøftet paa konventets som
mermøde 20. juni 1872. Det blev kritiseret af
pastor Koch (Kok?), som ikke fandt, at alle for
slagets salmer var forstaaelige, opbyggelige og
syngelige. Brandt forsvarede forslaget, men dr.
Viborg foreslog, at komiteen bad om ministeriel
tilladelse til at stryge en mængde salmer i R, og
i stedet for et tillæg at arbejde paa en helt ny sal
mebog. Det var konventet dog betænkeligt ved,
og i saa fald maatte man begynde sagen helt for
fra, og komiteen mente ikke, at man saa let kunde
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blive enig om en hel salmebog som om et stort
tillæg til den foreliggende. Resultatet blev da og
saa, at komiteen foretog en revision af forslaget
under hensyn til biskoppernes betænkninger og
den i pressen fremkomne kritik. Ved denne re
vision blev 36 salmer udeladt og 12 andre ind
føjet, og saaledes indsendte man 4. jan. 1873 an
dragende om autorisation.
Men ministeriet var betænkeligt ved at give
en almindelig autorisation. Derimod vilde man i
hvert enkelt tilfælde give tilladelse til brugen,
naar man fik et andragende derom, hvor præst
og menighed var enige. Men til menighedens
samtykke maatte der kræves dobbelt saa mange
jasigere som nejsigere, og endelig maatte præsten
og de, der ønskede tillægget, sørge for, at et pas
sende antal eksemplarer blev fremlagt i kirken til
brug for de uformuende i sognet.
Med dette ministerielle svar af 18. oktober
1873 havde man faktisk gjort det besværligt at
indføre tillægget, især i de større byer. Hvor der
var virkelig modstand, havde man paa forhaand
fordoblet dens stemmetal. Hvor præsten var enig
med en ivrig menighed, og hvor flertallet var lige
glad, gik det lettere. Det var heller ikke uover
kommeligt for præsten og den enige menighed at
fremskaffe de nødvendige eksemplarer til de fat
tige, som kom i kirke. Men der var en helt an
den side af sagen, som ministeriet ikke havde rørt
ved. Naar det var vanskeligt at faa dette gode og
fyldige tillæg indført, var det lettere at beholde
alle de mindre gode tillæg, som var indført alle
rede.
Det store nye »Tillæg til Psalmebog for Kirkeog Hus-Andagt«, RTi, indeholdt 245 salmer, fra
nr. 572 til 816, og arbejdede sig frem i kraft af
det store og værdifulde indhold. 13 aar efter var
det trykt i 850.000 eksemplarer. Det blev brugt
over hele landet, hvor det var muligt at overholde
betingelserne for dets indførelse. Det var svært i
de store byer, især i København. Her brugte man
i Vartov Grundtvigs Festsalmer. I Vor Frelsers
Kirke brugte man Fengers salmebog, ude i Lyng
by brugte man Rørdams, og i Citadellet i Køben
havn lykkedes det præsten Johannes Kok at faa
lov til at bruge et tillæg, han selv havde samlet,
og dermed gaar vi atter over til nogle af de
mange tillæg, som ikke standsede, fordi der var
kommet et bedre.
»Nogle Salmer, udgivne som Tillæg til Kirke
salmebogen. Kjøbenhavn 1874.« Johannes Koks
navn staar ikke paa titelbladet, men under et lille
forord. Han sletter ikke blot ch i sit døbenavn,
men ogsaa det nu stumme p i psalme. Han havde
mellem krigene været præst i Burkal i Sønderjyl
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land, men var blevet afsat af tyskerne i 1864 og
havde siden i København udfoldet et betydeligt
videnskabeligt og nationalt forfatterskab og sam
tidig vikarieret som præst. Han var nu siden 1872
præst ved Citadelskirken, hvor han fik tilladelse
til at bruge det hemævnte tillæg med 132 sal
mer, som er betænksomt udvalgt.
»Psalmebog til Kirke-Brug, Indrettet efter Kir
keaarets og Gudstjenestens Orden.« Odense 1874.
Forfatteren A. Damgaard var stiftsprovst i Oden
se, havde været medlem af den grundlovgivende
rigsforsamling, senere folketingsmand, særlig in
teresseret i spørgsmaal om kirkens forfatning. Ved
gennemlæsning af hans forord og gennemsyn af
bogen viser det sig, at den indeholder plan for et
aars gudstjeneste med kollekter, epistler, evange
lier og salmerne fordelt paa deres plads mellem
teksterne i hele aaret. Dertil har han kun brugt
salmer fra Konventssalmebogen og det foran nævn
te tillæg, »fordi disse tvende Samlinger af Psal
mer have den kirkelige Øvrigheds Sanction«. Han
har nummereret de salmer, han har haft brug for,
fra 1 til 494.
»Aandelige Sange for Hjemmet og Skolen. Til
læg til Grundtvigs Festsalmer og til Bojsens bi
belske Sangbog. Samlede af Julie Heins. Gjennemsete af H. Nutzhom.« Odense 1877. Numre
332-47• •
»Kirkeaaret, en lille Søndagsbog for Kristne,
af John Hansen, Præst i Viby.« Odense 1879. En
hel aargang salmer til hvert evangelium i kirke
aaret. Se nærmere om John Hansen VI,s.275 f»Kirkens Aar. Psalmer og gudelige Sange til al
le Aarets Søn- og Helligdage. Af C. I. Nielsen,
Sognepræst til Sønderby« (ved Assens). Kjøben
havn 1879.
»Andet Tillæg til Salmebog for Kirke- og HusAndagt. (Ved V. J. Hoff)« Kalundborg 1880. Da
mange fandt, at der selv efter det store officielle
tillæg til R stadig manglede gode salmer, som man
gerne vilde synge, var det naturligt, at flere ud
gav et »andet« tillæg, da de ikke kunde vide, at
der vilde komme et officielt andet tillæg, som
vilde overtage dette navn. Hoffs tillæg indeholder
numrene 817 til 906. Da han senere blev præst
ved Vartov, udgav han et tredje tillæg til Grundt
vigs Festsalmer. Se nærmere om Hoff VI,s.3i6 f.
»Andet Tillæg til Psalmebog for Kirke- og Hus
andagt, samlet af F. Bruun, Levring. Fr. Møller,
Sejling. Th. Tesch, Tem.« Silkeborg, 1881. Her er
numrene fra 817 til 956. I det alfabetiske register
har man kun tilføjet forfatternavne til de salmer,
som ikke er af Grundtvig. Det viser sig, at 24 af
de 140 salmer ikke er af Grundtvig. Oversættelser
mærket med »Gr« er her regnet for Grundtvigs.
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»Psalmer, samlede til Brug for Menigheden af
Høyer Møller. Fjerde forøgede Oplag.« Odense
1882. Udgiveren er bedre kendt under sit mærke
»En gammel Feltpræst«. Han var med i begge
krigene, hvor det gik værst til. Det vides ikke,
hvornaar første udgave af nærværende tillæg er
udkommet, men da salmerne er nummereret 571
til 700, maa det formodes, at den er blevet til
nogen tid efter 1866, da Høyer Møller blev sogne
præst i Kølstrup og Agedrup. Indtil nr. 648 synes
den lille bog at være systematisk ordnet: resten kan
være tilføjet ved følgende udgaver.
Det er atter paa tide at se lidt paa Stamtræet.
E havde fuldstændig forladt den lige midterlinje,
som symboliserer de tre principper, som maa føl
ges for at en dansk salmebog kan blive god: 1)
luthersk teologi, 2) respekt for originalteksten, 3)
jævn overgang uden brud med den tidligere sal
mebog. Siden da er der nu gaaet 75 aar. Omkring
1830 begynder flere at spørge efter ortodoks lut
herdom og de gamle salmer. Der opstaar ny digt
ning, som er i opposition til rationalismen. Der
rejser sig ønsker om en ny salmebog, men arbej
det i Københavns konvent, med Grundtvig som
medarbejder, lider skibbrud. Man maa nøjes med
Mynsters tillæg, som dog er et væsentligt forsøg
paa at drage den gamle salmetone frem. Roskilde
konvent tager fat paa opgaven, men i den afgø
rende fase af arbejdet viser det sig, at de to
egentlige arbejdere er dybt uenige. Den ene kæm
per for de gamle salmer og er ikke saa bange for
deres længde. Den anden vil bevare det mest mu
lige af E og vil nøjes med tre vers af hver. For
slaget til R bliver derfor et kompromis, en »over
gangssalmebog«, som blot er undervejs til det rig
tige. Som betingelse for autorisation kræver re
geringen, at alle salmer, som stammer fra E, skal
optages uændrede (hensyn til princip 3), men alle
nye salmer skal følge originalteksten (princip 2).
Det maa Ingemanns revision rette sig efter, men
ved bearbejdelsen af de gode gamle salmer benyt
ter han sig af friheden til at se paa originalerne
(Kingo hos Fenger, Brorson hos Holm og Mon
rad). Dermed har R nærmet sig midterlinjen, men
slæber paa en tung arv fra E. Nye og gamle sal
mer modsiger hinanden i salmebogen.
Men navnlig den ufortrødne Grundtvig bliver
ved med at skrive uundværlige salmer, som ogsaa
Indre Mission med glæde konfirmerer. Det frem
kalder en mængde tillæg, hvorved de nye salmer
bliver almindelig kendt. Et stort officielt tillæg til
R bliver næsten et folkekrav, og med RTi nær
mer man sig endnu et skridt til midterlinjen. I
selve hovedsalmebogen strider princip 3 stadig
mod princip 1 og 2.

SALMEBOG FOR KIRKE OG HJEM
Brandts forslag KHF 1885.
1885 skete der en kursændring, som fik betyd
ning for det følgende aarhundredes salmebogsar
bejde. Forudsætningerne for denne ændring var
P.A. Fengers arbejde, se nærmere VIjS.iyyf.
Som om R slet ikke eksisterede, udgav han 1857
et tillæg til E og fik mærkeligt nok tilladelse til at
bruge det i Vor Frelsers kirke paa Christianshavn.
Det begyndte med nr. 619 og sluttede med 1113
og voksede til 1126. Det omfattede altsaa 508
numre, ordnede efter kirkeaarets søndage (»de
tempore«). Inden sin død omarbejdede han dette
tillæg til en selvstændig salmebog, fordi det fak
tisk havde fortrængt den gamle salmebog, hvor
til det sluttede sig. Omarbejdelsen blev efter Fen
gers død udgivet af hans tidligere kapellan, nu
prof. Fredrik Nielsen, med titlen »Kirke-Psalme
bog. Samlet af P. A. Fenger, forhen sognepræst
til Vor Frelsers Kirke paa Kristianshavn«.
Menigheden ved Vor Frelsers kirke og Fengers
efterfølger J.C.Holch arvede altsaa denne salme
bog, og Holch fandt, at den var saa god, at den
egnede sig til at danne grundlag for en ny salme
bog, som man især trængte til i København, hvor
man paa grund af Martensens indflydelse ikke
havde kunnet indføre RTi. Han gik da i samar
bejde med Fr.Nielsen og to grundtvigske præster,
salmehistorikeren C. J. Brandt, der var Grundtvigs
efterfølger ved Vartov, og Skat Rørdam, sogne
præst ved Helligaandskirken, fra 1886 Holmens
provst og 1895 Sjællands biskop, og tre præster,
som tilhørte den københavnske Indre Mission,
Georg Schepelern, sognepræst ved Trinitatis kir
ke, fra 1895 Holmens provst, V. Schousboe, sogne
præst ved Garnisons kirke, fra 1888 biskop i Aal
borg, og Rudolf Volf, sognepræst ved Stefanskirken. I dette udvalg var det grundtvigianerne, som
repræsenterede den største sagkundskab, og navn
lig maa man betragte Brandt som den førende
kraft. Han var selv en ret habil salmedigter og
blev navnlig en fin og nænsom bearbejder af de
gamle salmer. Efter over tre aars samarbejde ud
gav man »Salmebog for Kirke og Hjem. Et for
slag«, i det følgende forkortet til KHF1885.
Det ret udførlige forord begynder med en over

sigt over situationen: »Da Roskilde Præstekonvent
for en Menneskealder siden samlede en ny »Sal
mebog til Kirke- og Husandagt«, der skulde af
løse den »Evangelisk-kristelige«, vare alle, som
forstode sig paa Sagen, enige om, at den maatte
være, hvad den ogsaa strax blev kaldt, en Over
gangs-Salmebog. En saadan krævede Forholdene.
Den Strøm af kristelig Salmesang, der lige siden
Reformationen havde trøstet og glædet den dan
ske Menighed, og som i det 17de og 18de Aar
hundrede havde vundet en saa rig Forøgelse ved
Kingos og Brorsons Sang, var nemlig bleven af
brudt ved den »Evangelisk-kristelige Salmebog« i
hvis Bearbejdelser ingen kunde gjenkende de æl
dre Salmer. Men da der, efter mange Forberedel
ser, for Alvor blev Tale om at skaffe denne en
bedre Afløser, havde den været i Brug siden Aarhundredets Begyndelse, og Følgen var, at de ældre
Salmer til Dels vare glemte i Menigheden, og de
Slægtled, som vare voxede op med den Evange
liske, havde dog i nogle af dennes Salmer fundet
Opbyggelse, saa en brat Tilbagevenden til de æl
dre og bedre atter vilde have voldt Forstyrrelse.
Derfor holdt Roskilde Konvents Salmebog en
Mellemvej; ved Siden af de nye Salmer af dette
Aarhundredes Salmedigtere, Grundtvig, Ingemann,
Boye og flere, beholdt den en forholdsvis stor Del
Salmer fra sin Forgænger, medens man læmpede
de gamle saaledes, at de ikke stødte for stærkt an
imod det tilvante.«
Dette sidste maa understreges. Ved de ældre
salmer gennemførte man altsaa ikke det historiske
princip, at man saa vidt muligt vendte tilbage til
originalteksten. Og det skal tilføjes, at man heller
ikke optog de nye salmer med originalteksten, men
fraveg denne, hvis man fandt den for dristig.
Grundtvigs »Istaphaand« maatte nøjes med at
være en »iskold Haand«, eller man ændrede de
nye salmer af melodihensyn.
Videre siger man i forordet, at Roskilde-Salmebogen har givet salmesangen et nyt opsving, og
kærligheden til de gamle salmer fik derved ny
næring. Trangen til en rigere salmesang drog og
saa mange nye salmer frem til kirkebrug, især af
Grundtvigs, og for at samle dette til et hele ud-

\

ORDNINGEN »DE TEMPORE«

gav Roskilde Konvent et tillæg, som siden det i
1873 blev autoriseret er trykt i 850.000 eksem
plarer. Men det er uheldigt at have et stort til
læg til en salmebog, hvori en tredjedel af salmer
ne ikke bruges. Derfor er salmebogsudvalget traadt
sammen for at samle en salmebog, der kunde af
løse Konvents-Salmebogen, ialfald hvor tillægget
ikke har kunnet indføres. Denne sidste bemærk
ning hentyder til, at man gjorde det til en betin
gelse for indførelsen af tillægget, at to tredjedele
af menigheden direkte ønskede det, og et saadant
flertal kunde naturligvis ikke fremskaffes i de
store bysogne, især ikke i København.
Videre siger udvalget i forordet, at man har
lagt Fengers salmebog til grund for arbejdet, »og
man har med ham anset det for rettest at vende
tilbage til den gamle Ordning, som Evang.kristl.
Salmebog havde brudt med, at Hovedmassen af
Salmerne blev henført til Kirkeaarets Texter. Her
med har det ingenlunde været vor Hensigt at læg
ge Baand paa nogens Frihed til at vælge, hvilke
Salmer han finder mest passende ved Gudstjene
sten, men kun give Præst og Menighed en Vejled
ning, som vi haabe vil kunne virke til en rigelige
re Brug af vor Salmeskat, og tillige blive en Støt
te for Søndags-Andagt i Hjemmet, navnlig for
dem, der holde den priselige Skik at berede sig til
Gudstjenesten ved at læse og overveje Dagens
Texter. Til Hjælp for dem, der maatte foretræk
ke den tilvante Ordning af Salmerne efter Ind
holdet, have vi imidlertid tilføjet et temmelig
udførligt Sag-register, hvori en stor Del af Sal
merne findes ordnede under Hovedpunkter af den
kristelige Lære; desuden have vi optaget en For
tegnelse over Salmer til Evangelierne i den ny
Textrække, der dog kun kan betragtes som en fo
reløbig Vejledning.«
Man kan ikke uden videre sige, at den her om
talte »de tempore«-ordning af salmerne er den
samme som i Kingos salmebog, som Evang.Krl.
Salmebog har forladt. Salmerne i K var foreskrev
ne, mens de her er en vejledning, som man kan
følge eller lade være. Desuden suppleres ordnin
gen her med mange store indledende og afslut
tende afsnit, som er ordnet af saglige grunde, og
der er til visse tekster anført mange flere salmer
end til andre.
»Ved Valget af de optagne Salmer har det været
os magtpaaliggende at faa med saa vidt muligt de
Salmer af vore tre store Salmedigtere Kingo, Bror
son og Grundtvig, som efter vort Skjøn maatte
anses for tjenlige til kirkeligt Brug, dernæst ogsaa,
hvad der i forrige Tider, siden Reformationen, har
opbygget Slægt efter Slægt, og hvad der i vore
Dage har vundet Indgang i troende Kredse.«

349
Men derefter følger de bemærkninger, der er
karakteristiske for kursændringen: »I Sammen
hæng med denne Stræben efter at give Salmebo
gen en historisk Karakter, har det været vor
Grundsætning at holde os saa nær til Salmernes
oprindelige Skikkelse, som dette lader sig forene
med vore Dages Kirkebrug, og saaledes lade hver
Forfatter tale med sit eget Tungemaal. Hvor der
ikke forekom Udtryk, der ligefrem maatte støde
Nutiden eller være uforstaaelige, have vi derfor
foretrukket at beholde Digterens egne Ord, og i
sidste Tilfælde stundum kun at tilføje en kort
Forklaring til et eller andet forældet Ord. Dette
gjælder især for Hoveddigternes Vedkommende,
medens det ikke har kunnet holdes saa nøje med
en Del af vore ældste Salmer. Med Hensyn til
disse have vi tilladt os større Frihed, dog altid
med det for Øje, at bevare den gamle Salmes
Grundtone.« Disse ord kunde have staaet i et
eventuelt forord til salmebogen af 1953. Det sam
me er tilfældet med en afsluttende bemærkning:
»I dette Forslag til en ny Salmebog have vi stræbt
efter, at de forskjellige Retninger i vor Folkekir
ke skulde kunne finde, hvad der tiltaler dem, me
dens vi forudsætte, at de hver især ere frisindede
nok til at unde andre, hvad de maaske ikke selv
have Brug for, naar det dog er opvoxet af den
fælles Kirkegrund.«
Det staar ikke i forordet, at udvalget med for
slaget især sigter paa København, hvor tillæg RT1
ikke har kunnet indføres, men Brandt bemærker
det samtidig i Dansk Kirketidende. I de sogne,
hvor RTi var indført, havde en ny salmebog ikke
saa stor hast, men man kunde efterhaanden roligt
overveje, om man hellere vilde have den nye.
Efter forordet følger straks salmerne, men det
vil være praktisk først at nævne de registre, der
findes i bogens slutning:
Indhold.
Gudstjenestens Begyndelse og Slutning.
Indgangs-Salmer................................
Ved Højmessen..................................
Udgangs-Salmer ................................

Nr.
1- 21
22- 35
36- 46

Kirkeaaret ..............................................

47-516

Kirkelige Handlinger.
Daab.................................................... 5U-522
Konfirmation .................................... 523~529
(Børnelærdom.............................. 53°~533)
Skriftemaal ........................................ 534~538
Altergang ............................................ 539-551
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Præste-Vielse......................................
Kirke-Vielse........................................
Brude-Vielse ......................................
Kirkegangs-Kone................................
Begravelse ..........................................

552-558
562-573
574“575
576-588

Hjemmet.
Konge og Fædreland........................
Morgen ..............................................
Aften ..................................................
Vaar og Høst ....................................
Bordbønner ........................................
Børne-Salmer ....................................
Alderdom............................................
Sorg og Trøst ....................................
Død og Opstandelse..........................

569-593
594“6o9
610-622
623-629
630-631
632-643
644-649
650-675
676-698

Aandelige Sange....................................

699-721

Det ses allerede af denne indholdsfortegnelse, at
en ordning af salmerne efter kirkeaaret ikke er en
slavisk efterligning af Kingos, som begynder med
salmer til højmessen, derefter har en ordning ef
ter kirkeaarets søndage og slutter med et tillæg af
bededagssalmer og Kingos egne passionssalmer til
fastegudstjenesterne, altsammen forordnet. Der er
ikke i K noget afsnit med morgensalmer og aften
salmer eller andre specialiteter. Alt saadant er
samlet i »Den Forordnede Huus-Andagts Psalmebog,« som udkom 1703, og som var udarbejdet af
den samme kommission, som endeligt redigerede
K. Denne Husandagtssalmebog fik ikke nær sam
me udbredelse som kirkesalmebogen, dels fordi
mange hjem ikke vilde anskaffe to salmebøger,
dels fordi de mange udbredte boghandler-haandbøger var en erstatning derfor.
Men man kan sige, at forslaget af 1885 har en
inspiration fra K paa to maader, dels samler det
en hovedpart af salmerne under kirkeaarets søn
dage, dels forener det kirkesalmebogen og husan
dagtssalmebogen til een bog. Vi genfinder hus
andagtssalmebogen i afsnittene »morgen« og »af
ten« og i de store afsnit om »hjemmet« og slut
ningen med »aandelige sange«.
Til trods derfor har forsøget paa at anbringe
de flest mulige salmer paa særlige søndage eller
helligdage i kirkeaaret undertiden ført til mærke
lige resultater. Det er ikke meget indlysende, at
»Under dine Vingers Skygge« bør anbringes paa
2. juledag. Der er ogsaa eksempler paa, at man
har fundet en svag salme frem til en tekst, hvor
man mangler salmer, og man har naturligvis ikke
kunnet jævne paa, at nogle tekster har fremkaldt
mange gode salmer, mens andre tekster kun daarligt har inspireret digterne, skønt det har været

hundrede hæderlige salmedigteres drøm at skrive
en hel »aargang«.
Som en anden del af indholdsfortegnelsen følger
en saglig opstilling, der indeholder følgende ru
brikker med salmehenvisninger. Den treenige Gud.
Guds Væsen og Egenskaber. Skabelsen. Forsynet.
Englene. Forjættelserne. Jesu Fødsel. Jesu Navn.
Jesu Liv og Lære. Jesu Lidelse og Død. Jesu Op
standelse og Himmelfart. Kristi Kongegerning.
Kristi Gjenkomst. Den Helligaand. Den hellige
almindelige Kirke. Mission. Reformation. Ordet.
Søndagen. Synd og Naade. Omvendelse. Synder
nes Forladelse. Kristenlivets Kamp. Aarvaagenhed
og Bøn. Forsagelse og Selvfornægtelse. Kristi Ef
terfølgelse og Korset. Ydmyghed. Kjærlighed til
Gud og Næsten. Taalmodighed. Taksigelse. Kri
stenlivets Fred og Glæde. Døden. Kjødets Op
standelse og det evige Liv.
Derefter følger et forslag til salmevalg efter den
nye tekstrække og endelig det alfabetiske register,
hvori forfatternavne m.v. er kort antydet.
Naar man derefter vender sig fra bogens ord
ning til de enkelte salmedigteres repræsentation,
er det klart, at Grundtvig nu er anerkendt som
vor hovedsalmist. Der er 272 salmer af Grundt
vig, hvoraf de 79 er oversættelser eller bearbejdel
ser af ældre salmer. Det er mere end en tredjedel
af bogens salmer. Det kunde man vente af Grundt
vig, og det kunde man vente af udvalget, hvori
den grundtvigske del repræsenterede den største
sagkundskab.
Blandt de mange grundtvigske salmer var 102
nye, dvs. ikke tidligere optaget i R eller RT 1.
Omtrent halvdelen af disse nye blev senere op
taget i RT2, enkelte andre levede videre i
grundtvigske salmebøger. Men 38 af disse nye kom
ikke til at spille nogen rolle og kom ikke ind i de
senere autoriserede salmebøger: N, KH, SS og D.
Det var altsaa salmer, som ikke slog an, enten
man nu ikke straks har set deres svaghed, eller
man har fundet, at denne salme har kunnet bru
ges til en bestemt søndagstekst, hvor man mang
lede noget. Men et saa stort antal blindgængere
blandt de nye salmer røber noget om svagheden
ved »de tempore«-princippet.
Af Kingo er optaget 95 salmer. Udvalget drager
her nytte af sit forlæg, Fengers salmebog, der er
en omarbejdelse af Fengers tillæg. Fenger var
ikke alene den mest selvstændige af Grundtvigs
disciple, men tillige en særlig kender af Kingo;
hans store ungdomsarbejde var den fortjenstful
de udgivelse af alle Kingos salmer.
Af Brorson er der optaget 99. Det skyldes ikke
Fenger, som mente, at Brorson ikke egnede sig til
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kirkeligt brug, men i den omarbejdede Fengers
salmebog er der dog kommet 50 af Brorsons sal
mer med. De her optagne 99 svarer nogenlunde til,
hvad der var optaget af Brorson i R og RTi, maa
ske et par stykker mere.
Af Ingemanns er der optaget 28. Der er 11 af
Hammerichs, dels originale, dels oversættelser og
bearbejdelser. Af Sthen er der optaget 9, af C.
J. Boye 8, af Søren Jonæsøns oversættelser 7. Des
uden har man bevaret 9 tekster fra E foruden 4
af Kampmann, 3 af Frimann, og blandt forfatter
ne i E er ogsaa Ramus, Plum og V. K. Hjort re
præsenteret. Man har ogsaa fremdraget tekster
fra Th og P, for det meste ikke navngivne.
Endelig maa nævnes Brandts egne salmer. Der
er 24, hvoraf de 5 originale er mærket med »Bt.«,
se nærmere VI,s.92 f. Ved de øvrige antyder et
e. eller isl., sv., L., Gh., at det er oversættelser
fra engelsk, islandsk, svensk, Luther eller Gerhardt,
og et St., R. eller gi. betyder, at det er en bear
bejdelse efter Sthen, Rostgaard eller en anden
gammel salme. Da der ikke i registret er saadanne signaturer, der kunde hentyde til andre med
lemmer af salmebogsudvalget, regner man for
nemheds skyld med, at bearbejdelser i forslaget
stammer fra Brandt, som de andre i udvalget i
hvert fald kalder hovedmanden.
Naturligvis havde grundtvigianerne i udvalget
ikke paa alle punkter faaet deres vilje, som det
ses gennem antallet af brorsonsalmer. Skat Rør
dam sagde, at man for fredens skyld ikke kunde
undgaa nogle salmer, som burde begraves i Lethe,
men alt hvad der duede af dansk salmedigtning
var med (Lindhardt).
Forslaget blev sendt til kultusminister Scavenius
med anmodning om autorisation, og ministeren
sendte det videre til det kirkelige raad.
Dette var blevet oprettet 8. okt. 1883 med den
opgave at overveje menighedslivets stilling og de
kirkelige tilstande, at andrage til kirkeministeren
om passende administrative eller lovgivningsmæs
sige forholdsregler og at afgive betænkning og raad
om kirkelige spørgsmaal, som ministeren maatte
forelægge det. I sin begrundelse for raadets opret
telse minder ministeren om grundlovens løftepara
graf om en kirkeforfatning, som aldrig var blevet
til noget, og som heller ikke lod sig gennemføre
i øjeblikket. Men i nutidens stærke brydninger
savnede man et organ, gennem hvilket kirken
kunde lade sin røst lyde, et organ, som ogsaa selv
kunde tage initiativet til ændringer, selv om det
strengt taget kun kunde være raadgivende. Hvis
det viste sig, at det kirkelige raad kom til at virke
heldigt, kunde det maaske blive en indledning og
overgang til den lovede kirkeforfatning. Raadet
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skulde bestaa af rigets syv biskopper og to repræ
sentanter for henholdsvis det teologiske og det ju
ridiske fakultet ved Københavns universitet.
Det første resultat af kirkeraadets oprettelse
blev, at en række præstekonventer takkede mini
steren for oprettelsen. Disse taksigelser irriterede
en del grundtvigske præster, som var mere betæn
kelige og ønskede en videre udvikling af friheds
lovgivningen, og denne betænkelighed kom til orde
i en erklæring, der var underskrevet i Roskilde 11.
dec. 1883. Brandt var en af de fremtrædende
underskrivere, hvilket naturligvis ikke var nogen
gunstig baggrund for salmebogsforslaget.
Dette kom da ogsaa under skarp kritik i kirkeraadet.
Først og fremmest var man imod det store an
tal af grundtvigske salmer, hvoraf nogle var dunk
le, andre flove. Man havde desuden den anskuel
se, at grundtvigianismen vilde uddø med det næ
ste slægtled, og det vilde være meningsløst at ind
synge det grundtvigske livssyn gennem en salme
bog og derved kunstigt forlænge grundtvigianis
mens levetid. Man havde udeladt adskillige gode
salmer og optaget daarlige i stedet. Man havde
heller ikke ved dette salmevalg taget ligeligt hen
syn til de kirkelige retninger.
Dernæst havde man meget imod salmebogens
ordning efter kirkeaaret. Nu var man baade gen
nem E og R blevet vant til at ordne salmerne
dogmatisk, at begynde med Gud og skabelsen og
slutte med døden og det evige liv.
Endelig var det forkasteligt at gaa over til det
litterær-historiske princip. Hidtil havde man lem
pet salmeteksteme efter nutiden, men nu vilde
man mange steder vende tilbage til en fjern fortid
og bruge mange arkaistiske vendinger og aflægs,
tildels uforstaaelige udtryk.
Og havde man i det hele taget brug for en ny
salmebog nu? Biskop Lind oplyste, at man mange
steder i Aalborg stift endnu ikke havde indført
Roskilde konvents salmebog, men havde bevaret
den evangelisk-kristelige. Monrad, som selv i sin
tid havde udarbejdet et salmebogsforslag, var en
af de haardeste modstandere.
Forslaget blev enstemmigt forkastet i det kir
kelige raad. Men der var dog et mindretal, som
mente, at udvalget kunde komme med et nyt for
slag, naar det rettede sig efter raadets kritik. Ud
valget kunde ogsaa træde i forbindelse med andre
kyndige gejstlige. Prof. Peder Madsen advarede
mod helt at forkaste tanken om en ny salmebog,
idet vækkelsesbevægelserne dog maatte kunne fin
de deres yndlingssalmer i den autoriserede salme
bog.
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Den 3. nov. samme aar blev forslaget drøf
tet paa Roskilde præstekonvent. V. Esmann men
te, med al respekt for udvalgets sagkundskab, at
der var foretaget alt for store forandringer. Kun
en nødstilstand kunde berettige til det, og en saadan havde man ikke, naar man havde R og det
første tillæg. Omkring R var der ligefrem dan
net en menighed, fordi en elskelig digter, der hav
de folkets tillid, havde en sjælden sprogsans og
følelse for udtrykkets renhed, havde lagt sidste
haand paa værket.
Provst Thorup forstod, at det var meget be
tænkeligt at indføre en ny salmebog, men paa den
anden side syntes han, at forslaget var den bedste
salmebog, der var fremkommet i Danmark, men
han fandt dog, at 41 gode salmer var udeladt, og
32 var unødvendigt ændrede.
Skat Rørdam indrømmede, at man kunde nø
jes med R + RTi, men i København var der
lagt hindringer i vejen for tillæggets indførelse,
og i R var salmerne beskaarne og afglattede, for
di man paa den tid ikke kunde taale de gamle
salmers faste føde, men siden havde det vist sig,
at tillæggene myldrede frem. Det var en misforstaaelse, at Grundtvig havde tilladt Ingemann at
ændre i hans salmer (Brandt afbryder: Grundtvig
har vist aldrig set konventssalmebogen!). Alle for
andringer i en salmebog begynder med at vække
modstand, men overvejer man det nærmere, ser
man, at digterens egne udtryk var det mest fuld
komne.
Stiftsprovst Rothe mente, at der nu var fri bane
for at indføre tillægget i København, og dermed
bortfaldt en væsentlig motivering for en ny salme
bog. Hvis det var rigtigt, at digterens egne udtryk
var det mest fuldkomne, havde ingen forsyndet
sig saa meget derimod som Grundtvig.
Konfessionarius Paulli foretrak R -f- RT 1 frem
for det nye forslag. En salmebog var kirkens be
kendelsesskrift, men da der var saa mange kirkeli
ge retninger, maatte ingen af dem være domine
rende, som det var tilfældet i forslaget. Ordningen
af salmerne efter kirkeaaret var uheldig for me
nigheden og unødvendig for præsterne. Der var
60 salmer, som kunde udelades, mest af Grundt
vig, ikke fordi de var af Grundtvig, men fordi de
var daarlige. Med hensyn til mange af de gamle
ordformer havde han maattet ty til Molbechs ord
bog, undertiden uden held.
En af talerne havde peget paa, at vi stod ved af
slutningen af en salmedigtningsperiode; nu var ti
den kommet til at bringe høsten i hus og ordne
den. En anden mente, at man kunde vente en ny
salmedigtning fra Indre Missions side. Det mente
Brandt ikke, for Indre Mission havde fundet sine
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salmer hos Brorson. Saaledes fortsatte debatten,
idet mange flere havde ordet. Det endte med, at
15 stemte for det nye forslag, 16 imod og 14 af
holdt sig fra at stemme.
Saaledes endte det første slag om KH.
KHF ,888.
Salmebogsudvalget havde trods afvisningen af
forslaget forstaaet, at der var nogen uenighed
blandt biskopperne. Maaske var der en lille spræk
ke, som kunde blive større. Nu maatte de i hvert
fald følge den henstilling, som ministeren havde
givet dem efter kirkeraadets indstilling, at sætte
sig i forbindelse med de gejstlige, som man havde
nævnt. Hverken de tre første eller de to supplean
ter var dog villige til at træde ind i salmebogs
udvalget, men nok til at udtale sig om forslaget.
Hvad der iøvrigt fremkom i blade og tidsskrifter
tog udvalget ogsaa hensyn til; men der fremkom
saa mange modstridende meninger, at de i hvert
fald ikke kunde tage hensyn til alle.
De gennemgik paany salmerne i forslaget og
fandt, at en del kunde udelades, og en del af dem,
man fra anden side havde ønsket, kunde optages.
Bogen voksede derved fra 721 til 739 numre. De
overvejede paany ordningen af salmerne og holdt
fast ved ordningen efter kirkeaaret, men man forstaar alligevel paa deres bemærkninger i forordet,
at her er et punkt, hvor de kunde tænke sig at
give køb. Det blev siden af betydning. Men de
forsvarer nu ordningen med, at de har udvidet
sagregistret til at omfatte alle salmer, hvorved det
bliver lettere at finde en salme til hver lejlighed
og hver tekst. De samme 7 forslagsstillere under
skriver forordet i august 1888.
En gennemgang af bogens indhold viser, at man
har udeladt 17 salmer af Grundtvig og optaget 7
andre i stedet; det var ikke nogen stor revolution,
men det var et plus, at »Est du modfalden, kære
ven« kom med. En lille ting viser dog deres efter
givenhed med hensyn til Gnmdtvig. I »Har haand
du lagt paa Herrens plov« blev det vanskelige
tredje vers udeladt. Det var i 1885 optaget i den
tillempning, som blev optaget i N, se II,s.i28.
Derved bliver salmen en lille trøstesalme i stedet
for en appel, men det var sikkert efter kirkeraa
dets ønske.
Af Kingo var 4 udeladt og 11 optaget i stedet.
Af Brorson var tilsyneladende 5 numre udeladt og
11 optaget i stedet. Men de 5 udeladelser er i
virkeligheden kun 3, fordi et tidligere enkeltvers
»Gud er os ikke stræng og vred« er indføjet i »I
denne søde juletid«, hvor det hører hjemme. Og
det lille vers »Jesu dyrebare navn« har faaet end
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nu et vers tilføjet og begynder nu »Jesus os til
trøst og gavn«, se 111,485.
Af Ingemann var 3 udeladt og 4 optaget. Af
Brandt var 2 udeladt og 3 optaget, deriblandt de
to fine restaureringer »Aleneste Gud i Himmerig«
og »Min sjæl, du Herren love«. Den tredje var
»Vaagner op, basunen gjalder«, som aabenbart
skulde erstatte Landstads »Sions vægter hæver
røsten«, hvad den ogsaa foreløbigt gjorde i Søn
derjylland. Endnu en salme af Landstad var ude
ladt, og i stedet havde man optaget Kirkegangs
konesalmen »Til dit hus med takkesang«.
Af Kampmann blev en udeladt, ligesaa af Nordahl Brun, men han fik en anden i stedet. En
salme blev optaget af Fr. Hammerich, ligesaa af
hans broder Martin, endvidere et plus til C. J.
Boye, Claus Frimann, J. J. Lund, Martin Luther,
Ambrosius Stub, M. N. Schmidth og Welhaven.
Det maa særligt noteres, at et andet udvalgsmed
lem, R. Volf, fik optaget en pæn, men meget ube
tydelig salme om ordet, »Herren taler, lyt, mit
Hjærte«. Af salmer fra E blev 1 udeladt og 3
optaget. Af salmer, som blot betegnes som gamle,
blev 1 udeladt og 2 optaget. Man ser alligevel ret
ningen: et lille minus til Grundtvig, lige saa store
plus til Kingo og Brorson og en spredning over et
større felt.
Vistnok under forhandlingerne om samarbejde
havde Skat Rørdam haft forbindelse med Chr.
Richardt, af hvem man allerede 1885 havde opta
get »Altid frejdig«. Nu optog man tillige »Et
kors det var det haarde, trange leje«, og man kan
gætte paa, at Chr. Richardt har gjort udvalget
opmærksom paa, og maaske tilsendt sin ven Vilh.
Esmanns salme til kirkeindvielse, »Fader milde,
lad din rige naade«, for denne salme kom med
1888 under Chr. Richardts navn. Esmann gjorde
dog Brandt opmærksom paa, at salmen var af
ham.
Saaledes, lidt ændret og lidt forøget, gik for
slaget til Scavenius, som sendte det videre til kirkeraadet. I dettes sammensætning var der 1889
sket to ændringer. Den interesserede Peder Mad
sen var blevet afløst af professor Buhi, som ikke
var interesseret i kirkeraadets arbejde og heller
ikke i salmebogssagen (men nok i Laubs melo
dier). Han var ulykkelig over valget, men fakul
tetet havde valgt ham, fordi »alle ville ind, alle
ville følgelig holde alle andre ude, og alle stemte
derfor på en som ingen troede kunne samle stem
mer« (Lindhardt 1. Mere væsentligt var det, at en
af forslagsstillerne, V. Schousboe, i foraaret var
blevet biskop i Aalborg og dermed havde faaet
sæde i raadet. Det kom til at præge forhandlin
gerne, at et afgjort konservativt flertal stod over
23
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for en ensom, men tapper forsvarer. Derimod
gjorde det ikke noget indtryk paa flertallet, at
sognepræster og kapellaner i København, med
faa undtagelser, 7. dec. 1888 havde andraget mi
nisteriet om tilladelse til at bruge den nye salme
bog, og at dette i juli 1889 var blevet støttet af en
adresse, som var underskrevet af 401 lægmænd,
for det sidste betragtede man som et »bestilt
arbejde«.
Man fandt stadig, at der ikke var trang til en
ny salmebog. Desuden var det aabenbart, at ud
valget ikke havde taget nævneværdigt hensyn til
de retningslinjer, som raadet havde foreskrevet.
Der var ikke sket nogen reduktion af det urime
lige antal grundtvigsalmer, og heller ikke foreta
get en anden ordning af bogens indhold og de
arkaistiske tekster.
Schousboe, som ikke var grundtvigianer, var i
den vanskelige situation at skulle forsvare baade
grundtvigsalmerne og grundtvigianismen. Princi
pielt mente han, at forslaget tog ligeligt hensyn
til alle sider, og de store salmedigtere var kommet
til deres ret, fordi man havde taget videst muligt
hensyn til deres særpræg og originalteksterne.
Personligt kunde han godt undvære nogle flere
grundtvigske salmer, men at udelukke 180, som
Swane foreslog, var ganske umuligt, for Grundtvig
var dog vor tids salmedigter. Naar man sagde, at
grundtvigianismen var ved at uddø som aands
magt, saa var det modsatte tilfældet med dens
politiske magt, hvad uroen i det politiske liv
noksom vidnede om. Indre Mission var derimod i
vækst som aandsmagt, men trængte netop til de
friske grundtvigske salmer og deres sakramenttroskab som modvægt mod metodistiske tilbøje
ligheder.
Hans dygtige forsvar nyttede ikke noget, og han
kom til at fornærme de øvrige biskopper, især
Fog, ved at antyde, at det kirkelige raad havde en
svag stilling i forfatningsmæssig henseende, men
det vilde styrke raadet, om det gjorde en positiv
indsats i salmebogssagen. Det maatte den ensom
me aalborgbisp gøre undskyldning for. Alle de
andre biskopper, Fog, Stein, Swane, Balslev, Clau
sen og Sthyr, gik imod forslaget, ligesaa de to
professorer, den juridiske Matzen og den teologi
ske Buhi. Man skrev i indstillingen, at mange gode
salmer var blevet kasserede, og de nye havde mere
højtklingende og svulmende ord og legende bille
der end et alvorligt indhold, der gik til hjertet. I
disse tider, da alt det bestaaende betragtedes med
mistillid, blot fordi det var bestaaende, maatte
kirkeraadet varetage det store kirkefolks sag og
skaane det for denne salmebog. Derimod kunde
man gaa med til at lempe betingelserne for indfø
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relse af RT i, og man kunde godkende et nyt
tillæg paa 100 salmer.
Kultusminister Scavenius saa egentlig noget
mildere paa en fornyelse af salmesangen end
kirkeraadet, og Skat Rørdam og Fr. Nielsen talte
flittigt med ham. Fr. Nielsen bad ham om at
modtage et andragende fra Københavns konvent,
som gik ud paa, at det nye tillæg skulde forøges
med 75 salmer, som ganske vist stod i salmebogen,
men burde have en mere originaltro tekst. Det var
ministeren lidt betænkelig ved. Dette forslag
maatte jo ogsaa til behandling i kirkeraadet, og
han kunde formentlig forudse, at salmebogen (R)
vilde faa overbalance, naar den blev forsynet med
to store tillæg, hvoraf det sidste havde 75 salmer
fælles med hovedsalmebogen, blot med en anden
tekst. Hvad ville konservative kirkegængere sige
til, at den gamle salmebog saaledes blev skubbet
ud. Han billigede i og for sig udvalgets intentio
ner, men menigheden maatte ikke paatvinges
uforstaaelige udtryk eller de gamle salmers ger
manismer.
Paa Roskilde præstekonvents møde 5. nov. 1889
opstod der atter en diskussion om den nye salme
bog, fordi stiftsprovst Rothe vilde spørge sine
kolleger ud over Sjælland, om man følte trang til
et salmebogsskifte. Selv mente han, at forslaget
var for grundtvigianiserende, ikke just dogmatisk,
men ved de grundtvigske salmers ejendommelig
hed. Bruddet med fortiden var for stort. Man
burde have lagt R til grund for et nyt forslag i
stedet for Fengers salmebog. Og man havde æn
dret for meget i kendte salmer. I København var
16 for og 9 imod forslaget (Fr. Nielsen afbryder:
Det er ikke rigtigt!). Men hvis der ud over landet
ikke var trang til en ny salmebog, som var en stor
bekostning for menighederne, saa vilde han
spørge, om man ikke kunde bevare det gode ved
det nye forslag ved i stedet at udvælge et tillæg
paa 100 salmer, som kunde trykkes meget billigt.
Det var aabenbart, at stiftsprovsten var underret
tet om kirkeraadets stilling og vilde vurdere stem
ningen for noget saadant.
Skat Rørdam sagde, at man ikke kunde vente
med at autorisere en salmebog, til man havde
garanti for, at den vilde blive almindelig indført.
Et nyt stort tillæg vilde gøre salmebogen uprak
tisk, og tillæggene vilde ende med at stille selve
salmebogen i skyggen, som det skete paa Chri
stianshavn med E, mens Fengers tillæg levede.
Men det er en helt anden sag, om R er værd at
bevare. Han nævnte en lang række salmer, der var
blevet ødelagt i R, og i dens rationalistiske arv var
der vers, som var helt ukristelige.
V. Esmann forsvarede R, som var blevet kær for
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mange, og spurgte, om udvalget ikke kunde fjerne
ændringerne i de mest kendte salmer. Iøvrigt
mente han, at splittelsen i denne sag var kommet
af, at udvalget var privat nedsat, mens RTi var
udgaaet fra Roskilde konvent.
Provst Andersen, Ringsted, sagde, at de havde
arbejdet paa RT 1 i den tanke, at tiden ikke var
moden til en ny salmebog, og det var den heller
ikke nu. Han fandt, at nogle af de nye salmer i
deres digteriske dragt var lidet egnede til at trøste
mennesker i nød og død.
Formanden, domprovst Gude, pegede paa, at
det der særligt havde vakt anstød var, at Grundt
vig havde paaført de gamle salmer, han bearbej
dede, sin egen digterejendommelighed. Ved at
optage saadanne bearbejdelser kom udvalget i
strid med sine egne principper. Man havde taget
for mange af hans salmer med og havde betragtet
R som ikke eksisterende. Bogen var en køben
havnsk partisag, som kunde føre til splid i hoved
staden og ikke finde tilslutning paa landet.
Der blev ikke foretaget nogen afstemning, men
efter talerne at dømme var der ingen begejstring
for det nye forslag.
RT 2
Skønt modstandere af et tillæg gik udvalget i
gang med at samle et tillæg paa 100 salmer og
med at revidere 75 af de allerede i R optagne. I
februar 1890 blev det overgivet til biskop Fog.
Alle Københavns præster med undtagelse af 4
havde billiget det. Og ministeren havde antydet
overfor Fog, at kirkeraadets stilling vilde blive
meget vanskelig, hvis tillægget blev forkastet.
Naturligvis var vreden stor, da det kom til be
handling i raadet. Udvalget havde overskredet sit
mandat ved at udvide tillægget med 75 reviderede
salmer. Desuden havde raadet i stedet for Buhi
faaet et nyt medlem i H. Scharling, som skulde
have luft for sin harme over de grundtvigske sal
mers opskruede svulst og deres mangel paa mo
ralsk forkyndelse, hvilket var skyld i politiske
udskejelser, som samfundslivet sukkede under. Den
enlige Schousboe forsvarede forslaget ved at sige,
at Brandt, som lige var død, var hovedmanden
for det, og han var ganske vist grundtvigianer,
men han var ikke venstreorienteret. Biskopperne
havde en følelse af, at de var nødt til at bøje sig,
men de trøstede sig med, at tillægget blot skulde
tillades, hvor præst og menighed var enige derom.
Det endte derfor med, at RTa blev autoriseret
17. okt. 1890. Københavns konvent besluttede at
indføre begge tillæg, men efter tre gange bekendt
gørelse paa prædikestolen, kunde man i Køben
havn gøre indsigelse mod tillægget, og hvis der
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kom saadanne indsigelser, skulde ministeriet af
gøre sagen.
Saaledes sluttede det andet slag om KH. For
slaget var igen faldet, men man havde faaet et
tillæg, der faktisk var en torpedo under arken.
Det andet tillæg er ligesom det første ordnet
paa samme maade som hovedsalmebogen R. Det
medfører, at de reviderede salmer kommer nogen
lunde i nummerorden. Det vil dog være praktisk
først at se paa de 100 salmer, som er det egent
lige tillæg.
Her er ialt 56 salmer af Grundtvig, hvoraf de 19
er reviderede. Blandt de nye en lang række, som
nu er velkendte og værdifulde. Kun nogle faa af
dem kan nævnes: »Giv mig, Gud, en salmetunge«,
»Han, som har hjulpet hidindtil«, »Est du mod
falden, kære ven«, »En sædemand gik ud at saa«,
»Øjne, I var lykkelige«, »Halleluja for lysets drot«,
»Vaj nu, korsets flag paa voven«, »Guds fred er
mer end englevagt«, »Har haand du lagt paa
Herrens plov«, »Der er en vej«. Men man kunde
godt plukke en snes andre ud, som man kunde
kalde uundværlige. Det er straks klart, at tillæg
get er vel motiveret.
Af Brorson er der 40, hvoraf de 18 er revide
rede. Af de nyoptagne kan nævnes: Den lille ind
ledningssalme til julen »Nu ville vi os samle«, »I
lemmer, hvis hoved«, »Guds riges evangelium«,
»Guds igenfødte nylevende sjæle«, »Ak, min rose
visner bort«, »Ak, Fader, lad dit ord og Aand«,
»Midt igennem nød og fare«.
Af Kingo er der 34, hvoraf 20 er reviderede.
Blandt de nyoptagne maa især nævnes »Din kirke
mark, o Gud«.
Der er særlig grund til at nævne nogle af
Brandts salmer, og hos ham er der en jævn over
gang fra de originale til oversættelse og revision:
Oversættelserne af Paul Gerhardt »Hjerte, løft
din glædes vinger« og »Skulde jeg dog være
bange«, de islandske oversættelser »Se, døden alle
dage« og »Nu ledet er min lille«, fra latin »Nu
sol i øst oprinder mild«, hans restaurering af
Sthens »O Jesus, livsens Herre«, hans nyoversættelse af »Forgæves er vor kraft og kunst«. De
fremkom alle 1885. Og maaske de vigtigste »Ale
neste Gud i Himmerig« og »Min sjæl, du Herren
love«, som først fremkom 1888.
Naar vi derefter vender os til de 75 reviderede,
lader vi et øjeblik enkelthederne ligge og over
vejer, hvilket indtryk det gør paa et jævnt med
lem af den syngende menighed, at salmerne har to
numre, hvoraf det sidste staar i parentes, hvilket
betyder, at denne salme staar i en daarligere form
i hovedsalmebogen (efter redaktionens mening).
Det kan ikke undgaas, at det indtryk efterhaan
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den bundfælder sig: den gamle salmebog maa
være meget daarlig, og med de to tykke tillæg er
den blevet uformelig og upraktisk: Det er dette,
jeg ovenfor har kaldt en torpedo under arken.
Dertil er det altsaa kommet. Men det har ikke
været planlagt fra begyndelsen. En saadan bevidst
langtidstænkning og underminering kan man ikke
tillægge salmebogsudvalget. De har været optaget
af det ene skridt efter det andet. End ikke i 1890
tør man tiltro salmebogsudvalget den tanke: naar
vi nu faar disse parenteser sat, slaar vi endelig R
ihjel. Nej, de har enfoldigt af kærlighed til de
gamle salmer villet have det bedste ud af dem og
har sat parenteserne for en ordens skyld. Om det
saa altid er lykkedes at forbedre, kan i visse til
fælde være tvivlsomt.
Først et par grundtvigske eksempler: »Det ki
mer nu til julefest« har forskellige versudvalg, og
det kan godt siges, at nogle vers af teksten i R
afviger mere fra Grundtvigs tekst end versene i
RT2, men den nye version føles fattigere og min
dre festlig, og det blev da ogsaa teksten i R, som
blev bevaret i KH og gik videre til D. Grundt
vigs oversættelse af »Fra Himlen højt kom jeg nu
her«, se I, s. 412, kunde ikke fortrænge Kolderup
Rosenvinges. »Hør vor helligaftens bøn« var i R
forkortet til 2 vers, og var i RT2 optaget med alle
vers og gik saaledes videre til D. »Talsmand, som
paa jorderige« var i R blevet helt invalideret, idet
hvert vers var blevet skaaret ned til 6 linjer, som
kunde passe til melodien »Solen daler, lyset svin
der«, men i RT2 maa man altsaa sige, at teksten
er blevet ikke blot revideret, men revalideret. Man
optog endog »kysset« i første vers, hvilket i høj
grad forargede Scharling og biskopperne. Om
vendt havde »Fred til bod for bittert savn« i
R 300 faaet tilføjet en linje i hvert vers for at
passe til »Frygt, mit barn, den sande Gud«, men
i RT2 blev de tildigtede linjer fjernet. En lignen
de udvidelse af teksten til »Paa (Guds) Jerusalem
det ny« var allerede blevet fjernet i RTi, saa
RT2 var ikke ene om at revidere ødelagte tekster.
»En dør sig aabner i vor daab« er blevet til to
salmer, »Guds-Husets dør er i vor daab« og »Guds
rige lignes ved et frø«. Der er i dette tilfælde saa
mange grundtvigske varianter at vælge imellem,
se 11,65 ftKingoteksteme er meget ofte blevet udvidede i
RT2, oftest med et vers, undertiden med flere.
Her kan nævnes »Bo hos os, o Gud, i naade«, »O
store Gud, din kærlighed«, »Hvor stor er dog den
glæde«, »Hvor saligt var det ægtepar«, »Hvad er
det for en snekke«, »Mørket skjuler jorderige«,
»O kæreste sjæl, op at vaage«, »Min sjæl og
aand, opmuntre dig« og »Nu nærmer sig vor
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pinsefest«. Det omdigtede andet vers i »Lov og tak
og evig ære« blev ført tilbage til originalteksten,
blot med en rimelig ændring af et eneste ord.
Lignende tilnærmelser til den oprindelige tekst
fandt sted i »Nu bør ej synden mere«, »Enhver
som tror og bliver døbt« og »Min Jesus, du min
sjæletrøst«; den sidste var meget ændret og for
kortet i R. I visse tilfælde har man taget Grundt
vig til hjælp, naar man vilde reparere eller udvide
Kingos tekst, det gælder f. eks. »Klar op, mit
hjerte, sjæl og sind«, »O Jesus paa din alterfod«
og »Hvor lifligt er det dog at gaa«.
Blandt Brorsons salmer havde R haft held til
at fremdrage det smukke vers »Jesu dyrebare
navn«. I KHF 1888 gik man et skridt videre og
sammensatte et nyt vers af to halvdele og ind
satte det som begyndelsesvers, »Jesus os til trøst og
gavn«. Ogsaa med denne operation havde man
held. Sammensætningen blev optaget i RT2 og gik
videre til KH, hvor den lille salme blev en af de
mest yndede, og den var stadig saa højt i kurs, at
den blev optaget i D foruden selve modersalmen
»Nu velan, et frejdigt mod«.
Brorsons »O, havde jeg dog tusind tunger« var
ikke optaget i R, hvor man kun havde bevaret
nogle vers af Rostgaards oversættelse. Men i RT 1
optog man nogle vers af Brorsons tekst. I KHF
1885 gik man et skridt videre og udskilte den lille
treenighedssalme »Dig være mildeste Gud Fader«,
hvorved man fik plads til flere vers i hovedsal
men. Kun denne blev optaget i RTa, men i KH
og D vendte den lille salme ogsaa tilbage.
Iøvrigt skete der mange ændringer i Brorsons
salmer. »Hvi vil du græmme dig for livet« fik sin
rigtige begyndelse »Hvor er det godt i Jesu arme«,
og nogle vers blev erstattet med andre. »Op thi
dagen nu frembryder« fik et nyt slutningsvers, og
teksten ført nærmere til Brorson. Ogsaa »Min
Jesus, grund til al vor lyst« og »O Helligaand, o
søde trøst« blev udvidet. »O du min Immanuel«
blev revalideret, idet man fjernede nogle udvidel
ser, der var sket af melodihensyn. »Den sjæl, som
Gud i sandhed kender« blev undtagelsesvis forkor
tet. »O vaagner op af verdens drømme« fik et
andet versudvalg. »Jesus han er syndres ven« hav
de arvet alt for meget af teksten i E, som her blev
fjernet til fordel for Brorsons, som blev udvidet
med to vers. Et andet versudvalg i »Den tro, som
Jesus favner« betød ogsaa tilnærmelse til Brorson,
ligesaa »Kæmp alvorlig, nu Guds naade« og
»Hvor ser det ud i verdens ørk« og »Skal kærlig
hed sin prøve staa«. I »Nu har jeg vunden« er et
omdigtet slutningsvers blevet erstattet med et
ægte Brorsonvers. »Den store hvide flok vi se« var
i R blevet delt i 9 vers og søgt oppyntet med ba
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nale ændringer, men fik her den gode og næsten
helt originale tekst. »Er Gud for mig, saa træde«
var i R optaget med 7 vers, og desuden havde
man af salmen uddraget 3 vers med begyndelsen
»Jeg ved, paa hvem jeg bygger«. De to blev i RTa
slaaet sammen og forkortet til 6 vers, hvad man
ikke kan kalde nogen tilnærmelse til Brorson. Men
i KH og D bevarede man delingen af salmen og
dermed det mest mulige af teksten. »Naar mit
øje« var i R blevet ændret af melodihensyn. I ste
det for at vende tilbage til Brorsons tekst har man
i RTa valgt at erstatte den med Grundtvigs om
digtning, som er saa væsentlig, at det er blevet en
salme om den kirke, som Grundtvig drømmer om,
som skal rejse sig af rationalismens grus. Dette er
i sandhed en fravigelse af udvalgets principper
om at lade hver digter tale med sin egen røst. Men
bortset fra, at ogsaa Kingo undertiden taler
grundtvigsk og andre her nævnte undtagelser, maa
man sige, at hovedtendensen i disse reviderede
salmer alligevel har været at føre dem nærmere
til originalerne.
Efter tillæggets vedtagelse udgav Henrik Schar
ling en lille pjece om »De nye Psalmer«, som
manede lutherske kristne i København til at be
nytte lejligheden til at nedlægge veto mod indfø
relsen, fordi man med to tillæg faktisk fik »en
grundtvigiansk Psahnebog«. Han indrømmer, at
der er nogle faa af Grundtvigs salmer, der er af
første rang, uden at han dog nævner nogen. Men
der er mange, der er aandløst rimeri, og ofte stø
des man af platte og dagligdags udtryk, f. eks.
»Christne har kronede Dage« og »hver Djævel har
sin Tid«. I den sentimentale »Talsmand, som paa
Jorderige« forekommer »det Udtryk om den Hel
lig Aand, at han »med et Kys kan alt udtrykke,
hvad for evig gjør vor Lykke.« Udtrykket antager
her et saa stærkt sandseligt erotisk Præg, at det
ligefrem vækker Forargelse og aldrig burde taales
i en Psalme, der skal synges i en Kirke«. Schar
ling angriber ogsaa Grundtvigs mytologiske ud
tryk. Menigheden kaldes »Guds Vennelag«, Kristus
kaldes »vor Høvding«, og der tales om hans
»Stordaad«. »Som særlig karakteristisk i saa Hen
seende kan anføres følgende Vers af Nr. 891:
»Med Heltefryd i Straaleskrud
Med Ar af lægte Saar,
Da stævned Sejerherren prud
Op til sin Faders Gaard.«
Dette kunde være en fortræffelig digterisk Be
skrivelse af Stærkodders Optagelse blandt Valhals
Guder, men det egner sig visselig ikke til en Be
skrivelse af Christi Himmelfart, og det gaaer dog
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ikke an, at Menigheden skal synge den Slags halvt
hedenske Kæmpeviser i Kirken«. »Det beroer
overhovedet paa en stor Vildfarelse, naar det i
vore Dage saa ofte forsikres, at Grundtvig er
Danmarks største Psalmedigter. Det er han paa
ingen Maade. Hans Psalmedigtning, taget som
Helhed, naaer ikke op paa Højde med Brorson,
end mindre med Kingo. »Thomas Kingo er Psalmisten i det danske Kirkechor«, som Grundtvig
selv siger«. »Utvivlsomt staae Grundtvigs Fædre
landssange og hans historiske Digte betydelig
høiere end hans Psalmer«.
Midt i dette mørke og den forvirring, som »de
intetanende Kjøbenhavnere« er kommet i ved
udgivelsen af dette tillæg, er der dog det lyspunkt,
at de har lejlighed til indenfor en vis frist at ned
lægge deres veto, og det maa vel forstaas saadan,
at hvis der er et betragteligt antal i en menighed,
som afgjort er imod tillægget, vil det ikke blive
indført. Paa landet kan det indføres, hvis præst og
menighed er enige derom, men en egentlig af
stemning kan ikke gennemføres i de store køben
havnske menigheder.
Denne opfordring til at nedlægge veto daterer
Scharling den 20. dec. 1890. Men allerede den
3. jan. 1891 svarer Fredrik Nielsen med en dob
belt saa stor pjece: »De nye Salmer. Aabent Brev
til Hr. Prof. Dr. theol. C. H. Scharling«:
»Højærværdige Hr. Kollega! Medens Juleklok
kerne ringede Freden ind i de danske Menigheder,
har De udsendt et harniskklædt Flyveskrift, rettet,
ikke alene mod de nye Salmer, men ogsaa mod de
Kristne, der ære Grundtvig som Deres Lærefader«.
Fr. Nielsen udtrykker først sin forbavselse: »De,
der vide, at De er Medlem af det kirkelige Raad,
maa blive højlig overraskede ved at se Dem
træde ud af Rækken og vende Deres Vaaben mod
den højærværdige Forsamling, af hvilken De selv
er Medlem«. Dette vakte faktisk ogsaa misstem
ning indenfor det kirkelige raad, som ret modvil
ligt havde billiget dette tillæg, men hidtil havde
holdt striden om salmebogssagen indenfor sine
egne rækker. Iøvrigt var Fr. Nielsens pjece et
roligt og sagligt forsvar for Grundtvigs salmer,
idet han ikke udelod noget af Scharlings eks
empler.
Han forsvarede ogsaa kysset i »Talsmand, som
paa jorderige«, som paa ingen maade var erotisk,
men svarede til, hvad der ofte staar i de apostoli
ske breve: Hils hverandre med et helligt kys! Samme aar uddybede Scharling en af tankerne i
sin lille pjece ved at udsende et større skrift
»Grundtvig eller Luther«, og Fredrik Nielsen sva
rede endnu samme aar med »Luther og Grundt
vig«, hvorpaa Scharling sluttede denne debat 1893
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med »Halvgrundtvigianismen og Bogstavdyrkel
sen«.
KHF i8gi.
1892 udkom tredje udgave af salmebogsforslaget
med følgende titel: »Salmebog for Kirke og Hjem.
Tredje gennemsete Udgave«, ledsaget af et nyt
forord:
»Da anden Udgave af »Salmebog for Kirke og
Hjem« var udsolgt, og en ny Udgave saaledes var
fornøden, have vi atter underkastet Bogen et
Gennemsyn. Vi have udeladt de Salmer, som ikke
findes i Konvents-Salmebogen og dens ældre Til
læg, og som ikke bleve optagne i det i 1890 auto
riserede ny Tillæg. Efter Forhandling med det af
»Menighedskonventet« nedsatte Udvalg ere nogle
Salmer af Konvents-Salmebogen og det ældre
Tillæg, som ikke fandtes i anden Udgave, med
tagne i denne; men paa den anden Side er en
enkelt Salme af det sidste Tillæg bleven udeladt.
Efter Overvejelse af fremsatte Anker og Ønsker,
er der endvidere foretaget nogle Rettelser i Sal
mernes Form, og flere af disse ere bievne førte
tilbage til den Skikkelse, de have i KonventsSalmebogen. Saaledes som »Salmebog for Kirke
og Hjem« nu foreligger, indeholder den kun Sal
mer, der ere autoriserede til Kirkebrug, og paa faa
Undtagelser nær foreligge Salmerne i den Form,
som de have i de autoriserede Salme-Samlinger.
For at lette Oversigten over Forholdet mellem
denne Salmebog og de autoriserede have vi vedføjet en Liste, ved hvis Hjælp enhver let kan
finde den enkelte Salmes Plads.
Kjøbenhavn, September 1892.
J. C. Holck. Fredrik Nielsen.
Skat Rørdam. G. Schepelern.
R. Volf.
Der er kun 5 underskrifter paa forordet denne
gang. Schousboe var biskop, og Brandt var død.
De skriver kort og sagligt, hvad der er sket siden
sidst, men ændringerne er dog større end i 2.
udgave.
I Fredrik Nielsens eksemplar er der i marginen
ved forordet tilføjet med blyant: »837 og 871«,
hvor der er tale om »en enkelt salme«, som er
blevet udeladt af det sidste tillæg. Det maa hen
tyde til nytaarssalmen »Vær velkommen, Herrens
aar« og »Kom igen nu, Jesus søde«, som var opta
get i RT2, men her udeladt.
Det sammenligningsregister, der er omtalt i
slutningen af forordet, bestaar af to kolonner. Den
første indeholder i rækkefølge de fra R, RTi og
RT2 optagne numre op til 992; den anden ko
lonne angiver ved siden af nummeret i KHF
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1892 i spredt rækkefølge til 674. I første kolonne
er nogle af numrene trykt med petit, hvilket bety
der, at den paagældende salme findes i en mere
originaltro form i RT2.
Forslaget er altsaa nu en koncentration af sal
merne i R med de to tillæg, og man har ligesom
forskanset sig bag den betragtning, at den kun
indeholder »autoriserede salmer«. Om man kan
kalde nogen salme autoriseret, fordi den staar i en
autoriseret bog, er en anden sag, men det ser sær
lig forsvarligt ud, naar man siger det paa denne
maade. Bogens inddeling og ordningen af salmerne
er den samme som i de to første udgaver.
I forordet nævnes en forhandling med Menig
hedskonventets salmebogsudvalg. Menighedskon
ventet blev stiftet paa et møde i Bethesda i okto
ber 1890. Det skulde bestaa af de tre grupper, der
udgjorde den levende menighed i den danske fol
kekirke. Fra hver gruppe skulde der deltage 15
præster og 15 lægmænd, og det var egentlig tan
ken fra stifternes side, at dette konvent skulde
danne et supplement til kirkeraadet, »der trængte
til at have en kirkelige menighedstilkendegivelse
under sig«, altsaa et slags underhus til biskopper
nes overhus, tilsammen et tilløb til en kirkeforfat
ning. Indenfor dette menighedskonvent blev der
1891 nedsat et salmebogsudvalg, der altsaa havde
haft forhandling med udgiverne af KHF 1892
med det resultat, at nogle salmer fra R og RT 1
var blevet optaget, og to salmer, som var optaget i
RT2, var blevet udeladt.
Paa menighedskonventets møde i juni 1892
havde pastor Gøtzsche, Fredericia, aflagt beret
ning om salmebogsudvalgets arbejde. Han havde
allerede 1886 anerkendt KHF 1885 som et udmær
ket forslag til en ny salmebog. Efter hans beret
ning nu foreslog pastor Løgstrup en udtalelse om,
at salmebogssagen ikke maatte standse paa det
nuværende stade, men man burde i videst mulig
udstrækning indføre RT2 og gøre sig bekendt med
KHF1892 i haab om i en ikke for fjern fremtid
at faa en ny salmebog autoriseret. Denne udtalelse
blev vedtaget med over to tredjedeles flertal.
1893 blev Fr. Nielsen indvalgt i kirkeraadet af
det teologiske fakultet, og Julius Madsen blev fo
reløbig stedfortræder for prof. Matzen og senere
dennes afløser som juridisk medlem. I februar
1895 blev Skat Rørdam udnævnt til Sjællands
biskop, og i marts samme aar blev V.Gøtzsche
biskop i Ribe.
Paa baggrund af disse personskifter i kirke
raadet fandt Menighedskonventet tiden belejlig til
at rejse salmebogssagen paany. Efter en forhand
ling d. 22.-23. april 1896 vedtog man enstem
migt følgende udtalelse:
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»Menighedskonventet tillader sig at indstille til
Kirkebestyrelsen, at en ny Salmebog maa blive
avtoriseret, indeholdende de Salmer, som findes i
»Salmebog for Kirke og Hjem«, 3dje Udgave, dog
at der tages Hensyn til berettigede Ønsker om
Optagelse af Salmer, som maatte være udskudte
og savnes. Der findes blandt Menighedskonven
tets Medlemmer forskellige Meninger om, hvor
vidt disse Salmer bør ordnes efter Kirkeaaret el
ler efter det i Roskilde Konvents Salmebog be
nyttede Princip, men man var enig om, at dette
Spørgsmaal er af underordnet Betydning.«
Denne udtalelse gik videre fra ministeriet til
kirkeraadet som en opfordring til at drøfte mu
ligheden af at autorisere KHF 1892. Kirkeraadet,
som maaske var lidt ærgerligt over, at en privat
forsamling søgte at give rollen som raadets »un
derhus«, besluttede dog at tage sagen op. De tre
biskopper, Clausen, Swane og Stein, var bestemt
imod autorisation. De ankede over, at forslaget
havde udeladt en mængde gode salmer, som ab
solut burde optages. Schousboe havde ikke noget
imod at optage flere salmer, og for ham maatte
salmebogen gerne blive større, men han vilde ikke
gaa med til at udelade noget i forslaget. Naar de
tre modstandere kritiserede de mange grundtvig
ske salmer »af anden rang«, svarede han, at de
kom tidens trang i møde og allerede var elsket af
mange.
De tre konservative bisper angreb ogsaa stærkt
salmernes ordning efter kirkeaaret, og paa det
punkt begyndte Schousboe at give efter. Det gav
sagen et stød fremad. Kirkeraadet begyndte at
tage sagen i sin egen haand ved at nedsætte et
internt salmebogsudvalg bestaaende af Sthyr, Gøt
zsche og Fr. Nielsen, og da Sthyr i maj 1897 blev
udnævnt til kultusminister, kom Schousboe ind i
hans sted. Det var Fr. Nielsen og Schousboe, som
var de mest sagkyndige, og det blev dem, som
kom til at præge det forslag fra underudvalget,
som skulde forelægges for næste møde i kirkeraa
det.
Mens dette underudvalg arbejdede, gik Clau
sen, Swane og Stein deres egne veje. Efter en ind
byrdes korrespondance mødtes de i Aarhus 31.
jan. 1897 og opstillede et modforslag, som i mangt
og meget var afhængigt af R og havde udeladt en
mængde salmer af Grundtvig, især af tillæggene.
De var klar over, at de var i mindretal nu, og de
forstod godt, at de i nogles øjne kom til at staa
som bagstræbere, men de vilde ikke af den grund
give op. De kunde ikke indse, at Grundtvig havde
ret til at fortrænge alt andet.
Da sagen i efteraaret 1897 atter kom for i kir
keraadet, havde det nedsatte salmebogsunderud
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valg fulgt sin instruks, der gik ud paa, at bestan
den af salmer skulde følge KHF 1892, men ord
ningen af indholdet skulde være som i R, og kun
undtagelsesvis skulde man optage salmer, som
ikke fandtes i R, RTi og RTq. Men flertallet
blev forfærdet over modforslaget. De var klar
over, at man ikke i den grad kunde udelade
Grundtvigs salmer. Nu levede man i Grundtvigs
tidsalder, som man tidligere havde levet i Kingos
eller Brorsons. Det »arkaistiske« i de nye salmer
var et naturligt udtryk for, at historien var ved at
komme til sin ret efter rationalismens ødelæggel
ser. Man skulde ikke længere efterligne den ratio
nalistiske salmesang.
Schousboe trak stillingen haardt op og sagde, at
man efterhaanden havde gjort den ene indrøm
melse efter den anden, og hvis de tre biskopper
ikke vilde tage deres modforslag tilbage, vilde han
tage alle sine tidligere indrømmelser tilbage. Hvis
de grundtvigske salmer, som de tre biskopper
havde udskudt, ikke kom med, vilde han slet ikke
have en ny salmebog. Og Skat Rørdam sekun
derede ham og antydede, hvilken skade det vilde
være for bispeembedets anseelse, hvis »kirkens
bedste maend« ikke kunde skaffe folket en brug
bar salmebog. Underudvalget havde arbejdet lo
yalt, og hvis man ikke antog dette forslag, maatte
hele sagen falde. Clausen, Swane og Stein følte
sig tvunget til at lade modforslaget falde imod et
løfte om, at der vilde blive taget hensyn til deres
ønsker, naar man nu gennemgik enkelthederne i
udvalgets forslag. Det endte da med, at alle for
sikrede, at de ønskede en fredelig løsning, og ved
den følgende gennemgang fik de tre biskopper
faktisk betydelig indflydelse paa det endelige re
sultat.
I forhold til KHF 1892 udelod man 21 salmer
af Grundtvig, herunder 4 af hans bearbejdelser
af Luthers salmer. Af Grundtvigs salmer udelod
man følgende, som i 1953 blev optaget i D: »Godt
og ondt i lys og mørke«, »Kom Gud Faders
Aand fuldgod«, »Med sin alabasterkrukke«, »Paaskemorgen slukker sorgen«, »Paaske vi holde«,
»Stod med Krist vi op af døde«, og »Vor Frelser,
du som døde«. Af Kingo blev 2 udeladt, af Brandt
3, bl. a. »Vaagner op, basunen gjalder«, som blev
erstattet med »Sions vægter hæver røsten«.
»Amen, raabe hver en tunge«, mistede blot sit
nummer og blev flyttet hen efter slutningen af
KH. Svarende dertil indsatte man i spidsen for
KH to vers af »Giv mig, Gud, en salmetunge«,
altsaa et motto og et amen. Af salmer, som ikke
fandtes i KHF 1892 optog man 7 af Kingo, som
alle havde været optaget i R, bl. a. »Dig, store
Herre Zebaot«, »Jeg glæder mig, o Jesus, ved min
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daab«, »Mig tjene alle ting til gavn« og »Søde
Jesus, giv mig naade«. Med hensyn til Brorson
er der kun grund til at nævne, at man af Gerhards salme »Er Gud for mig, saa træde« atter
udskilte de tre vers »Den grund, hvorpaa jeg byg
ger« for at faa mere med af den gode salme,
endvidere »Mildhed, kærlighed og glæde«, begge
dele som i R. Af Grundtvig optog man »Dig rum
mer ej Himle« og som enkeltvers »O Gud ske lov
for naadens ord«, ligeledes som R. Fra R optog
man 4 salmer af Boye, endvidere salmer af Wallin, Wexels, Landstad, Timm, Hauch og V. K.
Hjort, altsammen tilbageføring til R.
Af nye salmer var der kun faa. »Altid frejdig«
var optaget i KHF 1885, og »Fader milde, lad
din rige naade« kom med i 1888, og de vilde beg
ge have været med i 1892, hvis man ikke der
havde fastholdt det princip, at der kun skulde
være salmer fra R, RTi og RT2. Den eneste
salme, som først saa lyset i KH var »Jert hus skal
I bygge«. Tovtrækkeriet mellem de grundtvigske
og indremissionske biskopper paa den ene side og
de konservative paa den anden endte altsaa efter
et par aars fødselsveer med, at der kom en ny
salmebog til verden med 3 nye salmer, 1 forholds
vis ny fra RT2, »Den er slet ikke af Gud forladt«,
5 genoptaget fra RT 1 og 25 genoptaget fra R, alt
sammen i forhold til det sidste og grundlæggen
de forslag. De krav, som forslagene havde stillet
til en nye salmebog, var kun delvis naaet. Man
havde faaet flere grundtvigsalmer, men manglede
endnu nogle gode. Man havde nærmet sig til ori
ginalteksterne, trods protester, og med et tilbage
fald tilsidst. Og man havde forladt ordningen ef
ter kirkeaaret, efter at tvivlen om det praktiske
i denne ordning var begyndt at spire hos forslags
stillerne selv.

PSALMEBOG FOR KIRKE OG HJEM
Forord.
Da Roskilde Præstekonvent for over 40 Aar si
den udgav en »Psalmebog til Kirke- og Husan
dagt«, der skulde afløse den Evangelisk-christelige« og dens »Tillæg«, vare alle enige om, at
denne Psalmebog maatte blive en OvergangsPsalmebog. Den strøm af kristelig Psalmedigt
ning, der lige siden Reformationen havde opbyg
get og trøstet den danske Menighed, og som i det
17de og 18de Aarhundrede havde faaet en saa
rig Forøgelse ved Kingos og Brorsons Sang, var
bleven afbrudt ved den »Evangelisk-christelige
Psalmebogs« Forbigaaelse eller Lemlæstelse af de
gamle Kæmepsalmer. Da der nu, efter mange
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Forberedelser, ved Roskilde Præstekonvents Sam
ling skulde tilvejebringes en Afløser, beholdt man,
for at ikke Traditionen altfor stærkt skulde bry
des, ved Siden af de nye Psalmer af dette Aarhundredes Psalmedigtere, en forholdsvis stor Del
af de Psalmer, der gennem »Evangelisk-christelig
Psalmebog« vare bievne kendte i videre Kredse,
og de gamle Psalmer bleve lempede saaledes, at de
ikke stødte for stærkt an imod det tilvante.
Aar for Aar voksede imidlertid den danske Me
nigheds Trang til en rigere Psalmesang, og mange
Steder vaagnede der et Ønske om at faa de gam
le Psalmer i en Skikkelse, der stod den oprinde
lige saa nær som muligt. Denne Trang har man
søgt at imødekomme ved to »Tillæg« til Konvents-Psalmebogen fra 1873 og 1890, af hvilke
navnlig det første er i Brug i næsten alle Kirker
i Landet.
Det sidste af disse Tillæg var uddraget af et
Forslag til en »Salmebog for Kirke og Hjem«,
som efter flere Aars Forarbejde var bleven udgi
vet (1885) af de daværende københavnske Præ
ster C. J. Brandt, J. C. Holck, Skat Rørdam, G.
Schepelern, V. Schousboe og R. Volf, samt Profes
sor Fr. Nielsen. Efter at dette Forslag gentagne
Gange (1888 og 1892) paa Grundlag af frem
komne Udtalelser var gennemset og ændret, har
det kirkelige Raad nu i sine Samlinger 1896 og
1897 og ved Arbejde i den mellemliggende Tid
behandlet Sagen, og saaledes er nærværende Psal
mebog fremkommen. Grundlaget for den danner
Forslaget til »Salmebog for Kirke og Hjem« i dets
sidst omarbejdede Skikkelse; men den nærværen
de Samling afviger i flere Henseender fra »For
slaget«. Det kirkelige Raad har saaledes, skønt
flere af dets Medlemmer fremdeles vilde foretræk
ke den i »Forslaget« fulgte Ordning efter Kirke
aaret, enedes om at opgive denne og i alt væsent
ligt vende tilbage til den Ordning, der findes i
Konvents-Psalmebogen. Mange af Psalmeme i
Konventspsalmebogen og nogle i dens Tillæg ere
her af forskellige Grunde bievne udeladte, medens
nogle, som vare udeladte i »Forslaget« ere gen
optagne. Desuden ere alle Psalmerne paany under
kastede et Gennemsyn, der har ført til, at der hist
og her er foretaget mindre Ændringer i Psalmens
Form.
Det var efter moden Overvejelse af alle For
hold, at det kirkelige Raad tog denne Sag i sin
Haand. Da der her er gjort og fremdeles gøres
forskellige Synsmaader gældende, have vi maat
tet vise gensidig Imødekommenhed. Vi have ud
ført vort Arbejde i Samdrægtighed, med vor Fol
kekirkes Tarv for Øje, og det er vor Bøn til Gud,
at denne nye Psalmebog, med hans Aands Bi

stand, i en rum Tid maa kunne tjene baade til de
enkeltes Bestyrkelse i den kristne Tro og den
sunde Lære og til den danske Menigheds Opbyg
gelse.
I det kirkelige Raad, d. 6. Oktober 1897.

O. Skat Rørdam. H. Stein.
O. S. Assens. V. Schousboe.
J. Swane. Johs. Clausen.
V. Gotzsche. Fredrik Nielsen.
Jul. Lassen.
Det er Skat Rørdam, som har skrevet denne
fortale, og dateringen 6. okt. 1897 viser aabenbart
det tidspunkt, da man var færdig med at drøfte
de enkelte salmers redaktion og kunde overlade
rækkefølgen og opstillingen til salmebogsudvalget.
Det varede nemlig endnu omtrent halvandet aar,
inden bogen blev autoriseret 28. febr. 1899. Da
maa man endelig have haft manuskriptet færdigt.
Faa dage senere kunde man læse følgende tørre
notits i Dansk Kirketidende. Den er formentlig
skrevet af redaktøren J. H. Monrad, Brandts svi
gersøn, der nu var præst ved Marmorkirken:
»Den nye Salmebog,
der paa Opfordring af Menighedskonventet er
udarbejdet af Kirkeraadet, har faaet Kongens
Sanktion. Den indeholder ud over de Salmer, der
findes i Roskilde Konvents Salmebog med sine
to Tillæg, kun fire nye, ligesom man i Dubletter
ne gennemgaaende har beholdt den Redaktion,
som findes i Konventssalmebogens andet Tillæg.
Derimod har man kastet en Del Salmer ud, som
hidtil er fulgt med, mest fra den evang.-kristel.
Salmebog. Den nye Salmebog betegner saaledes
mere en Lettelse end en litterær Bedrift.«
Efter Skat Rørdams forord følger oversigten
over salmebogens
Indhold.
Den kristne Tro (Nr. 1-15)
Troen paa Gud Fader (Nr. 16-101)
Skabelsen og Forsynet (Nr. 16-35)
Tidsskifterne (Nr. 36-79)
Nytaar (Nr. 36-43)
Aarstiderne (Nr. 44-50)

Morgen (Nr. 51-65)
Aften (Nr. 66-77)
Bordbønner (Nr. 78-79)
Forskellige Livsforhold (Nr. 80-101)
Konge og Fædreland (Nr. 80-89)
Børn, syge og gamle (Nr. 90-101)
Troen paa Guds Søn (Nr. 102-275)
Jesus Kristus (Nr. 102-112)
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Forjættelserne (Nr. 113-119)
Jesu Fødsel (Nr. 120-151)
Jesu Liv og Lære (Nr. 152-186)
Jesu Lidelse og Død (Nr. 187-232)
Jesu Opstandelse og Himmelfart (Nr. 233-260)
Jesu Konge-Gerning og Genkomst
(Nr. 261-275)
Troen paa Gud Helligaand (Nr. 276-654)
Den Helligaand (Nr. 276-306)
Kirken (Nr. 307-461)
Den hellige almindelige Kirke
(Nr. 307-333)
Mission (Nr. 320-325)
Reformation (Nr. 326-333)
Daab og Konfirmation (Nr. 343-362)
Skriftemaal og Nadver (Nr. 363-389)
Gudstjenesten (Nr. 390-427)
Kirkeaaret (Nr. 390-397)
Søndagen (Nr. 398-401)
Gudstjenestens Begyndelse og Slutning
(Nr. 402-427)
Præstevielse (Nr. 428-431)
Kirkevielse (Nr. 432-434)
Brudevielse (Nr. 435-443)
Kirkegangskone (Nr. 444)
Begravelse (Nr. 445-461)
Frelsens Tilegnelse (Nr. 462-619)
Synd og Naade (Nr. 462-490)
Omvendelse og Tro (Nr. 491-509)
Syndernes Forladelse (Nr. 510-514)
Aarvaagenhed og Bøn (Nr. 515-531)
Verdens Fornægtelse og Kristi Efterfølgelse
(Nr. 532-555)
Kærlighed til Gud og Næsten (Nr. 556-566)
Kristenlivets Kamp (Nr. 567-584)
Sorg og Trøst (Nr. 585-605)
Kristenlivets Fred og Glæde (Nr. 606-619)
Døden, Opstandelsen og det evige Liv
(Nr. 620-654)
Aandelige Sange (Nr. 655-675)

G, E, ET, R, RT, som vil være umiddelbart forstaaelige. Der er ikke skelnet mellem RTi og
RT2. Endelig følger en »Alfabetisk Liste over
Psalmernes Forfattere« med korte biografiske op
lysninger. Disse to sidste registre er udarbejdet af
Fr. Nielsen. Naturligvis tilsidst et alfabetisk regi
ster.
Ifølge forfatterregistret er der optaget 126 ori
ginale salmer af Grundtvig og 46 oversættelser.
Man kan sige, at dette er sparsomt paa baggrund
af, at Grundtvig har skrevet mange flere gode
salmer, men en del af de optagne salmer er ufor
nødent forkortede eller daarligt redigerede. Af
Kingo er der optaget 100 salmer, af Brorson 55
originale og 59 oversættelser. Her kan kritikken
maaske hefte sig ved, at man undertiden har fri
seret teksten, saa den bliver forfladiget eller i
hvert fald mere ordinær, men det gælder for saa
vidt hele bogens tekstbehandling. Ingemann er
repræsenteret med 31 salmer, og her er reglen, at
der ikke har været noget at rette eller diskutere.
Talmæssigt følger efter Ingemann C. J. Boye med
20 salmer, Sthen med 12, Nordahl Brun med 10,
Hans Thomissøn med 9 originale og oversættel
ser, Søren Jonæsøn med 9 oversættelser, Wexels
med 9, hvoraf de bedste er originale. Landstad
og Timm har hver 7, Fr. Rostgaard har 6 over
sættelser, C. J. Brandt 6 oversættelser og originale,
Carsten Hauch, Fr. Hammerich og Oldenburg har
hver 5, fru Boye 4, Kampmann og Chr. Richardt
hver 3, Anders Arrebo, Tyge Rothe, V. K. Hjort,
J. J. Lund, N. Holm og N. M. Schmidth hver 2.
Desuden maa det nævnes, at der fra reforma
tionstiden før og med Th er bevaret 29 salmer,
hvoriblandt de første oversættelser af Luthers fra
malmøsalmebøgerne. Derefter har man hentet
endnu 17, som først kom frem i K, siden 13 fra
P (foruden Brorsons og Rostgaards), 7 fra E
(foruden Rothes, Kampmanns, Hjorts og Lunds),
men af helt nye er der kun nogle faa foruden
Grundtvigs.

Derefter følger et sammenligningsregister mel
lem Numrene i R og de to tillæg i den ene ko
lonne og numrene i KH. Salmerne begynder som
nævnt med to vers af »Giv mig, Gud, en Salme
tunge«, uden nummer, og slutter med tre vers af
»Amen raabe hver en Tunge«, ligeledes uden
nummer, og efter salmerne kommer et register
over salmer, som passer til første og anden tekst
række. Det er udarbejdet af Schousboe. Derefter
kommer »Oplysninger om Psalmernes Forfattere
og Oversættere, samt om deres Forekomst i de
tidligere danske Kirke-Psalmebøger«. Disse bøger
er betegnet med følgende signaturer: M, Th, K,

Et Hjælpetillæg.
For at formidle overgangen til KH blev der
1899 udgivet et »Hjælpetillæg til Psalmebog for
Kirke- og Husandagt og dens to Tillæg«. Her er
opregnet alle numre i KH fra 1 til 675 med hen
visning til de numre, hvor man kan finde dem i
R, RTi og RT2. I de tilfælde, hvor teksten i den
nye og den gamle salmebog ikke er ens i det væ
sentlige, har man optrykt de nye tekster; i visse
tilfælde er det kun de ændrede vers. Det viser
sig, at man har kunnet nøjes med at optrykke 36
salmer, hvoraf nogle kun er brudstykker. Saa for
bavsende nær ligger teksterne i de to salmebøger.

Ordet (Nr. 334-342)

FOR FAA GRUNDTVIGSALMER
Den store forskel ligger i, at man har udeladt
217 numre, som mest stammer fra E.

R. Volf skriver, efter at trykningen i 1900 er
blevet færdig, at den er et sammendrag af den
gamle salmebog og dens to tillæg. I mangt og
meget vil de stemme overens, saa man kan bruge
dem sammen, og det vil være praktisk, at man i
en tid vil opsætte to nummertavler i kirkerne,
henholdsvis for den gamle og den nye salmebog.
Aaret efter kan han meddele, at den nye salme
bog er blevet vedtaget i 80 pastorater i Holbæk,
Sorø og Præstø amter, men endnu mangler oplys
ninger fra 30 pastorater. I almindelighed indfø
rer man den successivt gennem konfirmanderne.
Han tilføjer med glæde, at man i visse egne af
Jylland indfører den i stedet for Kingos salme
bog, som man hidtil har brugt; det har han i hvert
fald hørt rygter om, men vil gerne vide noget
nærmere.
Har man kaldt R en overgangs-salmebog, kan
man kalde KH en kompromis-salmebog. Det
fremgaar ikke blot af tilblivelseshistorien, men
ogsaa med al mulig tydelighed af forordet. Der
er sket et kompromis mellem to salmebogsidealer,
paa den ene side det, som ønsker, at salmedigter
ne skal tale med deres eget mæle, og hver tid maa
beholde sit eget særpræg, og man skal derfor
tilstræbe at komme originalteksterne saa nær som
muligt. Paa den anden side, at salmebogens sprog
skal være nutidigt og let tilgængeligt for enhver.
Vilh. Beck skriver 8. okt. 1899 i Kristeligt Dag
blad, at det er Kingos og Brorsons tanker, vi skal
elske, og ikke deres forældede sprogform, og han
skriver samtidigt i Indre Missions Tidende, at
der er ting i den nye salmebog, som man ikke kan
synge uden at le. Kingo siger (175^.4): »Dog
sidder Gud hos mig til Fad, Han strør sin Trøst
oppaa min Mad«. Han synes ogsaa, at det er ko
misk at synge: »Til Himlen fo’r mit Hoved hjem«
(256,^3).
Til disse modstridende krav kommer den kon
servative følelse, som biskopperne repræsenterede,
at man gerne vil bevare en kær salme i den skik
kelse, man er vant til. Dertil kommer endnu ét:
Salmerne maa ikke være for lange. Siden E slog
dette fast, kniber det med at synge lange salmer
i Danmark. Det sidste hensyn kunde passende
bruges af dem, som nødigt vilde synge Grundt
vigs salmer. Paa alle disse punkter repræsenterer
KH et kompromis. Man nærmer sig til den origi
nale tekst, og mange sagde, at det ikke var nok, og
andre sagde, at det var for meget.
I virkeligheden forholder det sig saadan, at
kompromis er nødvendigt. Man kan f. eks. nævne,
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at alle er enige om, at naar KH nøjes med at
optage 4 vers af »Hyggelig, rolig,« saa er det for
lidt, men skønt alle 8 vers er gode, og skønt sal
mebogskommissionen, der udarbejdede D ingen
lunde var stemt for kompromisser, turde man ikke
optage mere end 7. Alle er enige om, at det fem
te vers i »Talsmand, som paa jorderige« er dej
ligt. Men hvis man ikke som R skærer en tredje
del af hvert vers, er de fire lange vers nok, og sal
mebøgerne har ikke turdet tage det femte med.
Prøvesalmebogen vovede at tage det med, ja vo
vede endda at medtage »kysset« af den hellig
Aand. Men begge blev slettet, dels af den offent
lige mening, dels af den grundtvigske kirkemini
ster.
Man kommer altsaa ikke uden om kompromis
set. Vi maa nøjes med at indrømme, at den græn
se, som KH trak, var for snæver med hensyn til
mængden og længden af Grundtvigs salmer.
Paa den anden side blev det allerede sagt om
KH, at det var den bedste salmebog i de nordiske
lande, og det er uomtvisteligt, at den efterhaan
den blev elsket. Det bliver enhver salmebog, in
den det bliver paa tide at afskaffe den. Men saa
længe der ikke er tale om at afskaffe den, er det
foreløbig kritikerne, som har ordet, mens elskerne
tier stille.
»Vi har en god salmebog«, sagde biskop Mun
ter paa Sjællands stifts landemode i 1811. Han
talte om evang.chrl. Salmebog. »Vi siger, hun
drede aar senere, uden Frygt for, at en Eftertid
skal forbavses over Ordene: Vi har en god Salme
bog. Der er dem, der har vovet at bruge stærkere
Udtryk: Intet Land har en Salme-Samling, der
som Helhed naar op paa Højden med vor« (F.
Rønning: D.S., s. 141)
I 1902 klager 6 jydske præster, som ikke har
indført den nye salmebog, over, at boghandlerne
gerne stikker den nye salmebog frem og siger, at
den gamle vist ikke trykkes mere. Men Vajsenhuset svarer aaret efter, at man naturligvis vil
optrykke den gamle salmebog med dens tillæg,
saa længe den begæres. Om boghandlerne vil føre
den paa lager, beror paa kunderne og efterspørgs
len; men boghandlerne skal jo ikke bestemme,
naar man skal skifte salmebog. Den nye er jo
ikke befalet, men blot tilladt.
1903 udkommer i Hjørring et tillæg til KH,
som er samlet og udgivet af Th. Bugge i Vrejlev.
Han skriver i en efterskrift, der er dateret 3.juni,
bl. a. »Medens »Salmebog for Kirke og Hjem«
har medtaget saa at sige alt, hvad der hos Kingo
og Brorson kan bruges i Nutiden uden store Om
arbejdelser, og medens alle de mindre Salmedig
tere findes repræsenterede med et Udvalg af de
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res Arbejder, der i det hele maa siges at tilfreds
stille alle nogenlunde beskedne Forventninger, saa
har den endelige Redaktion af vor ny Hovedsal
mebog sikkert været en dyb Skuffelse for alle
Elskere af Grundtvigs Salmesang ved den aabenbare Mangel paa Rummelighed, der overfor ham
er gjort gældende. Kun to Salmer af Grundtvig
er ny for Brugerne af den gamle Salmebog med
dens to tillæg, medens en lang Række paa mang
foldige Steder velkendte og skattede Salmer er
udeladt«.
»Det er for, saa godt som et uautoriseret Tillæg
kan gøre det, at raade Bod paa denne mærkelige
Mangel paa Rundhaandethed, hvor der var saa
stor Rigdom at tage af og saa liden Grund til at
spare, at nærværende lille Hæfte er blevet samlet
efter Opfordring fra en Kreds af Præstevenner
i Vendsyssel.«
Bugge gør opmærksom paa, at han ikke har
tilladt sig andre tekstrettelser, end hvad der efter
hans skøn var absolut fornødent. Naar der i Sang
værket findes forskellige former af en salme, har
han ment sig berettiget til sammensætte en sal
me af de bedste vers eller versdele af originaltek
sterne. Han har optaget ca. 100 salmer af
Grundtvig og nogle faa af andre salmedigtere,
deriblandt 2 af Brorson og 4 tildels stærkt tillæmpede af Kingo.
Det var en præst. Et par aar efter (1906) læg
ger vi mærke til en degn, som udtaler sig. Det er
lærer Vad i Tørring Skole. Han siger, at den nye
salmebog blev mødt med uvilje; det var ikke no
gen menighedsbevægelse, som fremkaldte den,
men de kirkelige autoriteter, som trængte den
gamle salmebog ud. Folk fik det indtryk, at nu
skulde det være den nye, og det var den, bog
handlerne stak ud. Men maaske var det bare maaden, som stødte; maaske var indholdet godt nok.
(Og det er jo rigtigt nok, at de københavnske
præster, som tog initiativet til den nye salmebog,
efterhaanden var blevet »autoriteter«).
Nu har vi haft den nye salmebog i nogle aar,
siger lærer Vad videre, men misfornøjelsen føl
ger den stadig. Den er langtfra noget fremskridt.
Menigheden var tilfreds med den gamle med de
to tillæg. »Vel var der i den en Bunke temmelig
værdiløse Ting, som ingen brød sig om; men de
spiser jo da ikke Brød, som man siger.« Den ene
ste anke, man har hørt om den gamle, var, at
den var for tyk. Men den havde i de to tillæg en
rigdom af kærnesalmer, der i det hele og store
blev menighedens ejendom. Den nye salmebog
fremtræder i det hele og store som en revision
af den gamle, men revisionen har ikke nøjedes
med at bortskære det værdiløse, »den har angre

LUDWIGS AABNER KRITIKKEN 1910

bet de nye og friske Skud, den gamle Salmebog
havde sat sig i sine to Tillæg; den har ved Siden
deraf angrebet flere af Grundtvigs Salmer ved at
udskyde af de stærke og dristige Ord og Vendin
ger og sætte andre Ord ind, hvorved det er opnaaet at gøre vedkommende Steder sjælløse og
intetsigende.« Man havde ventet, at en ny salme
bog vilde have gaaet videre i den retning, der var
anslaaet ved tillæggene, saa en større del af
Grundtvigs salmer var blevet stillet til menighe
dens raadighed. »Den ny Salmebog forholder sig
til den gamle som den reviderede Grundlov af 66
forholder sig til Junigrundloven.«
Det er gode og træffende bemærkninger, og
sammenligningen med den reviderede grundlov
er slaaende. Det ser imidlertid ud til, at »det
tavse flertal« slog sig til ro, da begyndelsesvan
skelighederne med de dobbelte nummertavler og
den slags var overstaaet.
1910 bliver et mærkeaar med hensyn til kri
tikken af KH. Først har Chr. Ludwigs skrevet en
meget fredelig artikel i Dansk Kirketidende om
»Den danske Salmebog«, hvormed han ikke tæn
ker paa nogen bestemt salmebog, men paa den
del af den danske salmesang, som er i levende
brug i menigheden. Han polemiserer lidt imod
Vilhelm Andersen, der lader »Knud Sjællands
far«, fortælle om Kingo, der spiser øllebrød
»hver morgen af sin skaal«, og om Brorson, der
med sin »Turteldue« tænker paa sin første kone
i stedet for Jesus. I modsætning til en saadan ud
lægning af salmebogens billeder lovpriser Lud
wigs de tre mænd, der har skabt den danske sal
mebog, som han derefter karakteriserer meget
smukt.
Men faa dage senere kom Morten Pontoppidan
for skade at kalde KH for »Danmarks Riges Sal
mebog«, og det falder i saa høj grad Ludwigs for
brystet, at han maa protestere mod en saadan
»udnævnelse« af denne bog. Den er for det første
blevet udarbejdet af Danmarks biskopper, hvis
udmærkede kvalifikationer til at beklæde deres
egentlige embede ingen vil bestride, men heller
ingen kan beskylde dem for særlige æstetiske eller
hymnologiske kvalifikationer. Hverken f. eks. stifts
provst Paulli eller sognepræst Edv. Blaumiiller
havde været med til arbejdet. Det viser sig faktisk,
at Ludwigs paa dette tidspunkt slet ikke kender
noget af de tidligere forslag til KH, men har hele
sin viden fra Skat Rørdams forord til KH af 1897.
Hans forudsætninger er kendskab til R og dennes
to tillæg samt Grundtvigs Sangværk. Han kan se,
at der er sket et tilbageskridt fra RT2 til KH og
anker over udeladelse af gode salmer, f. eks. »Je
sus Kristus, Frelsermanden«, »Guds Engle i flok,
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synger lifligt i kor« og »Kom, Gud Faders Aand
fuldgod«. Dernæst anker han over flade ændrin
ger i Grundtvigs salmer, over udeladelsen af det
sidste vers i »I al sin glans nu straaler solen«, ude
ladelse af et vigtigt vers i »Øjne, I var lykkelige«,
forvanskningen af første vers i »Du, som gaar ud
fra den levende Gud«, og det værste er, at »Kom
Gud Helligaand, kom brat« har ændret »Dryp fra
livets kilde« til »Vemodstaarer milde«, som er
noget vrøvl, for det er ikke meningen, at Helligaanden skal græde disse vemodstaarer. Han er
endnu ikke klar over, at disse »forvanskninger« er
grundtvigske varianter. Ogsaa forfatterangivelseme
er daarlige. »Vor Herres Jesu mindefest« er ikke
af Bernhard af Clairvaux, men en original salme
af Grundtvig. Endelig er mange gode salmer af
Grundtvig udeladt, »Lovsynger Herren, min mund
og mit indre« og »Gud Helligaand, min igenføder«. Maaske kunde vi engang faa en salmebog
med et udvalg, som kunde fortjene navnet »Dan
marks Riges Salmebog«, men det vil vare nogen
tid.
Artiklen giver genlyd. Ludwigs bliver sekunderet
af andre, og et par fejltagelser i artiklen bliver
rettet. R. Volf, som nu er sognepræst i Store
Hedinge og anden stiftsprovst for Sjællands stift,
meddeler, at KHF 1885 er blevet gennemset af J.
Paulli og Chr. Richardt, og kun de sidste ændrin
ger skyldes kirkeraadet. Ludwigs svarer dertil, at
han ikke kender de første forslag, og at det er
uforsvarligt at bruge andre tekster end den af
salmedigteren sidst redigerede. Paulli meddeler
Ludwigs, at det maa være en fejlhuskning fra
Volfs side, at han og Chr. Richardt har gennem
set forslaget; han har ikke set en eneste af sal
merne.
Volf fastholder, at den komite, som udarbejdede
KHF 1885, indhentede Paullis og Chr. Richardts
betænkninger og fra dem begge modtog skriftlige
bemærkninger og forslag til ændringer, som det
fremgaar af fortalen til KPIF1888 (hvor navnene
dog ikke nævnes). Brandt opbevarede alle akt
stykker, og de maa findes i hans papirer. Han var
dengang deres æstetiske raadgiver. De senere æn
dringer maa skyldes kirkeraadet. Ludwigs svarer
Volf, at han ikke har skrevet om forslagene, alle
rede af den grund, at han ikke ejer dem, og disse
forslag gik ud af sagaen, da kirkeraadet udgav
salmebogen. Han kan ikke afgøre uoverensstem
melsen mellem de to stiftsprovster, men Paulli har
altid været en skarp modstander af »hin komites
arbejde«, saa Volf maa huske fejl. Ludwigs ind
rømmer, at Brandt var en lærd hymnolog, men
ikke nogen æstetisk sagkyndig, og i det kirkelige
raad var der ingen.
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I afsluttende bemærkninger til denne drøftelse
fastholder Volf, at Paulli og Richardt begge
sendte salmebogsudvalget en række ændringsfor
slag, og at Paulli senere skrev en udførlig anmel
delse, maa han have glemt i aarenes løb. At
Ludwigs kender saa lidt til forhistorien og ikke
engang ejer forslaget forklarer bedre, at han kan
tro, at kirkeraadet har leveret et helt nyt arbejde.
Men det var salmebogsudvalget, som havde be
stemt salmernes tekst, og kirkeraadet bestemte
angaaende udeladelse og optagelse af salmer i for
hold til KHF 1892, og kirkeraadet meddelte udval
get, at man kun paa betingelse af disse ændringer
kunde anbefale forslaget til autorisation, og da tre
af udvalgets medlemmer nu sad i raadet, mente
vi, at der var gjort, hvad der kunde gøres for at
bevare forslaget i det væsentlige.
Dertil svarer Ludwigs, at KHF ganske vist var
grundlaget for kirkeraadet, men dette ændrede
f. eks. ordningen af salmerne efter kirkeaaret, og
kirkeraadet udskød en lang række værdifulde sal
mer af Grundtvig, og kirkeraadet ændrede i sal
mernes tekster, har bortskaaret vers og i visse til
fælde brugt helt andre tekster, f. eks. »Sions
vægter hæver røsten«, og man har brugt Brorsons
egen tekst i »Naar mit øje« i stedet for Grundtvigs
omdigtning, hvilket naturligvis var rigtigt. Man
har i »Talsmand, som paa jorderige« sat »ord« i
stedet for »kys« paa grund af en helt meningsløs
kritik af dette ord. I »Lille Guds barn, hvad ska
der dig« har raadet rettet det paradoksalt-dristige
»dog, hvor bønder af hunger dø, finder den lille
fugl et frø« til »dog paa den goldeste klippeø«,
der næsten er lige saa slet formelt som reelt. (Hel
digvis ved Ludwigs ikke, at denne ændring er
lavet af Fredrik Nielsen og Schousboe, men det
var jo rigtignok, mens de sad i kirkeraadet).
Tilsidst nævner Ludwigs en række eksempler
paa, at sidste udgave af forslaget, efter Brandts
død, har udeladt værdifulde grundtvigske salmer.
Men det er det kirkelige raad og det alene, der
har ansvaret for KH. Og det siger han uden at
vide, at forslaget først blev behandlet af et internt
salmebogsudvalg, og at der kom et modforslag fra
tre konservative bisper, som for dette købte sig
adgang til yderligere paavirkning af teksterne i
KH.
Denne diskussion blev begyndelsen til, at Lud
wigs foretog mere indgaaende studier af vore sal
mer, som blev efterfulgt af gode artikler i Dansk
Kirketidende. Nogle af dem blev senere udgivet i
hans bøger »Salme og Sang« 1915 og »Af Menig
hedens Sang« 1918, »Strængen er af Guld« 1927.
Mens det store flertal af kirkefolket efterhaanden
under brugen vænnede sig til at betragte KH som
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en god bog, bidrog Ludwigs med sin kritik af
bogen og sin kærlighed til salmerne til at holde
gryden i kog hos det mindretal, som gav sig af med
salmestudier. Da Ludwigs var blevet biskop, fore
slog han 1917 ministeriet at arbejde paa en ny
kirkesalmebog, men det kom der foreløbig ikke
noget ud af.
Otto Møller skrev i Dansk Kirketidende d. 11.
febr. 1912 en artikel om Den danske »Folkekirke«,
hvori han tilsidst kommer med følgende udtalelser
om salmebogen:
»Ja, man har næsten hver Søndag Aarsag til at
undre sig over, hvordan dog ellers skikkelige Men
nesker kan bære sig ad, naar de sættes til at
handle med noget, de ikke forstaar sig paa. Der
er i Bogen nu kun faa Salmer af Grundtvig, som
der ikke er handlet ilde med. Mange er helt kas
serede, og paa de fleste af dem, der er beholdt,
findes der stygge Mærker af urene Fingre. De 7
Mænd forstod vel ikke selv, at de ikke forstod sig
paa saadanne Ting som Grundtvigs Salmer; men
de var jo sat til at være Biskopper ogTilsynsmænd,
var derfor nødt til dog at gøre noget.
Man siger, at hvem Gud giver et Embede, giver
han ogsaa Forstand til Embedet. Dette er vist
sandt nok. Men naar en Konge giver en Mand et
Embede, kan han ikke med det samme give ham
Forstand til at røgte det. Fordi Kongen kalder en
Mand til Biskop, kan han ikke derved give ham
Forstand paa Salmedigtning; han »mægter jo ej
det mindste Blad at sætte paa en Nælde«.«
Tillæg til Salmebog for Kirke og Hjem.
Frederikskirkens Tillæg.
Der udkom i de følgende aar mange tillæg til
KH, og pudsigt nok kan man sige, at det første
tillæg kom fem aar før bogen, som den blev tillæg
til. Det er »Frederikskirkens Tillæg«. Kjøbenhavn.
Trykt hos Nielsen og Lydiche. 1895. Frederikskirken er det officielle navn paa Marmorkirken.
Da salmehæftet ikke har nogen oplysninger om
udgiveren eller redaktøren, og da kirken var nylig
indviet, maa man naturligvis tænke paa dens
første præst som ophavsmand til den lille bog, der
begynder med nr. 993 og slutter med nr. 1031 og
et alfabetisk register. Præsten var J. H. Monrad.
Han var svigersøn til C. J. Brandt og var blevet
dennes efterfølger i Vartov, hvor han ogsaa gik i
sin svigerfaders fodspor, idet han 1893 udgav et
tillæg til Grundtvigs Festsalmer. Det var naturligt,
at han hurtigt sørgede for et tillæg af de salmer,
som han manglede i sin nye embedsgeming. Da
nu hæftet begynder med nr. 993, er det klart, at
det egentlig er et tillæg til tillæg RTa, som var
autoriseret. Men han svævede nok i den vildfa

relse, at KHF 1892 var afgaaet ved en blid død.
Han kunde ikke vide, at dette forslag aaret efter
vilde blive aktiveret og lagt til grund for den snart
kommende nye salmebog KH. Han samlede derfor
i hast de salmer, han savnede i R, RTi og RT2,
mest af Grundtvig, men dog ogsaa nogle af hans
svigerfaders oversættelser og bearbejdelser, samt
Paulhs »Jert Hus skal I bygge«. Da KH endelig
var blevet autoriseret efter at have mistet mange
flere Grundtvigsalmer, blev Frederikskirkens Til
læg foreløbigt staaende.
Det første tillæg, som direkte skulde fortsætte
KH, udkom i 1903. Det var Bugges, som er om
talt i en tidligere sammenhæng, og derefter kom
der det ene tillæg efter det andet, hver med sin
baggrund, men fælles for de fleste var den følelige
mangel paa de efterhaanden indsungne nye salmer
af Grundtvig.
Tillæg til Salmebog for Kirke og Hjem. Udgi
vet af Hospitalsmenigheden i Odense. 1911.
Da Th. Bugge i 1903 udgav sit tillæg til KH,
skrev han, at dets ufuldkommenhed skyldtes, at det
var »det første i Rækken. Gid mange og bedre
snart maa følge efter, saa det ikke skal vare alt
for længe, før man tager fat paa at skaffe den
danske Menighed et godt og rundhaandet autori
seret Tillæg til Salmebog for Kirke og Hjem.«
Det varede dog syv aar, inden det næste kom,
men saa kom der ogsaa fart i det. 1911 udkom
Hospitalsmenighedens tillæg, kaldet HT. Emil
Kochs navn staar ikke i hæftet, men han har nok
haft med det at gøre. Det indeholder 102 salmer,
hvoraf de 63 er af Grundtvig, herunder en række
salmer, hvori teksten er fyldigere end i KH, saa
ledes »Du, som gaar ud fra den levende Gud«,
»Hyggelig, rolig«, »I al sin glans nu straaler solen«,
»Rejs op dit hoved, al kristenhed«, »Talsmand,
som paa jorderige« og »Den signede dag«. Der er
naturligvis mange af de savnede grundtvigsalmer.
Brorsons »Her vil ties« findes ogsaa i den fuld
stændige form. Der findes nogle af de engelske
vækkelsessalmer i Brandts oversættelse og en af
Ludwigs. Endvidere har Ludwigs i et par tilfælde
forkortet salmer af Grundtvig. Der er 6 af Kingo.
Der er danske salmer af Chr. Richardt, Brandt,
Hostrup, Korsholm og P. C. Kierkegaard, norske
af Landstad, Reitan og Marie Wexelsen. Og der
er de gamle vægtervers. Det kostede 60 øre, det
var dengang. Tredje Udgave kom i 1928, udvidet
til 158 numre, bl. a. af Vilh. Birkedal, Vilh. Gre
gersen, Boye, Jakob Knudsen, af norske Gustav
Jensen.
Det er et ret vægtigt tillæg, og oversættelserne
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af de engelske (»indremissionske«) vækkelsessal
mer synes at vise, at grundtvigianerne godt kan
bruge dem, naar de er oversat af deres egne
(Brandt og Ludwigs).
Tillæg til Psalmebog for Kirke og Hjem udar
bejdet af præsterne S. Widding, P. Severinsen og
Chr. Ludwigs«. Kbh. 1913.
Dette er det vigtigste, det mest alsidige og det
mest særprægede af de tillæg, der i tidens løb
fremkom til KH. I mit stille sind og i private for
arbejder kaldte jeg det LSW, indtil det i salme
bogsudvalget af 1946 blev vedtaget at kalde det
KHT som det vigtigste tillæg til KH.
Initiativet til arbejdet er nok udgaaet fra Seve
rinsen eller Widding, og de har faaet Ludwigs
med, skønt han var betænkelig ved et tillæg, fordi
et saadant kunde forlænge KHs levetid, og han
ønskede dens død jo før jo hellere. Men han indsaa godt, at salmebogen vilde holde nogle aar
endnu. Et godt og alsidigt tillæg kunde maaske
ogsaa bidrage til at afsløre bogens brist og kunde
tjene til at gøre en ny salmebog bedre.
Widding (se hans biografi VII, s. 348 ff) havde
især fordybet sig i reformationstidens salmer og
datidens liturgiske sange, som han havde gode
musikalske forudsætninger for at studere. Severin
sen (se VII, s. 242 ff) havde allerede skrevet sin
store afhandling om reformationstidens salmebøger
og havde foretaget strejftog paa alle omraader af
salmehistorien. Ludwigs (se VII, s. 24 ff) var vel
den af de tre, som havde de største digteriske
forudsætninger; han havde en meget levende fø
lelse af mishandlingen af de grundtvigske salmer
og som et særligt speciale havde han kendskab til
den grønlandske salmesang.
Bogen spænder fra nr. 677 til 997. (Af hensyn
til nummertavlerne maa en salmebog ikke gerne
gaa over 999). Den begynder med 10 lovsange,
fortsætter med afsnit om den kristne tro, skabelsen
og forsynet, tidsskifterne, landet og folket, Jesus
Kristus, forjættelserne, julen, evangeliesalmer, Jesu
lidelse og død, Jesu opstandelse og himmelfart,
Jesu kongegerning og genkomst, Helligaanden, den
hellige almindelige kirke, hvilket for saa vidt er
traditionelt. Det følgende afsnit om mission er
fyldigt for at bøde paa KHs fattigdom. Derefter
kommer et utraditionelt afsnit om tjenestens her
lighed, og det er frugtbart at faa det slaaet fast,
at Guds tjeneste er herlig. Saa følger salmer om
ordet, daab og konfirmation, skriftemaal og nad
ver, gudstjenesten, kirkeindvielse, brudevielse, be
gravelse, korset, synd og naade, kamp og arbejde
(fyldigt og utraditionelt), sorg og trøst, bøn, om
vendelse og tro, kristenlivets fred og glæde, det
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evige liv, aandelige sange (fyldigt), og bogen
slutter med 74 gradualvers, som har en dobbelt
opgave, dels at udvælge korte vers, som baade kan
bruges som gradualvers og som korte udgangssal
mer, dels at bevare gode vers af salmer, der ellers
ikke kan bevares som større helheder.
Der er taget et stort hensyn til de gamle salmer
fra reformationstiden og tidligere. Widding har
gendigtet Prudentius »Søn af faderhjertet milde«
og lempet Grundtvigs gendigtning »Lad det klinge
sødt i sky« og bearbejdet »In dulci jubilo« med
begyndelsen »Nu ringes Julen ind«. Man har op
taget den gamle dagvise og »Maria hun er en
jomfru ren« i Hans Thomissøns form, og Widding
har lempet Grundtvigs oversættelse af Luthers
»Fra Himlen kom en engel klar« og Brandts be
handling af Sthens »Nu vil vi sjunge og være
glad«. Widding har ogsaa gendigtet den gamle
latinske børnesang »Omnus mundus jocundetur«
med begyndelsen »Julesange over vange« til den
gamle melodi »Alle kristne fryde sig nu«.
Det er værdifuldt, at man har optaget den
ældste strofiske oversættelse af »Agnus Dei«, Ar
vid Pedersens »O du Guds lam uskyldig« med den
fine melodi, som man havde bevaret i Sønder
jylland, men ellers var blevet slaaet ud af Grundt
vigs, fordi denne blev optaget i nadverritualet.
Ser man paa de enkelte salmedigtere, kan man
optælle ca. 80 salmer af Grundtvig, hvoraf nogle
faa er dubletter i forhold til KH, hvis tekst er
daarlig, men flertallet er nye. Der kunde findes
mange flere, men det er netop ikke meningen, at
samlingen skal være specielt grundtvigsk. Det maa
særligt bemærkes med hensyn til Grundtvig, at
man har skabt en missionssalme ved uddrag af
»Roskilde Rim«. Man har ikke kunnet finde saa
mange af Kingo, ca. 15, bl. a. den næsten selv
biografiske »Min Gud og søde Frelsermand«,
nogle flere af Brorson, ca. 35. Der er 5 af Inge
mann, 5 af Chr. Richardt, og særligt bemærkes 4
af Carl Ploug, som skrev gode salmer, som man
plejer at overse. Videre kan nævnes salmer af
Sthen, Ambrosius Stub og mange andre.
For at bøde lidt paa det passive præg i KH og
i dansk salmesang i det hele har man fremdraget
salmer om kristeligt arbejde og mission og har
skabt begrebet »Tjenestens herlighed«. Her findes
Oldenburgs »Vort hjerte sukker ved brødres nød«
Ellen Gotzsches »Du, som end har almagtshæn
der«, Richardts »Dit rige komme, Fader vor« og
»Naar svenden gaar i slaget«, Vilh. Gregersens
»Herre Jesus, stærk og mild«, Gustav Jensens »Ej
for at tjenes Herren kom«, Paullis »O send os ikke
ud alene« og Natanael Beskows »Dit værk er stort,
men jeg er svag«. Den sidste er oversat af Lud
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wigs, som indrømmer, at Gregersens oversættelse
er bedre, men den opdagede man for sent.
Ogsaa af hensyn til svagheden i KH har man
optaget afsnittet Kamp og arbejde. Her kommer
Brorson i forgrunden med salmer som »Vor klippe
vi slippe umulig«, »Halleluja, jeg har min Jesus
funden«, »Det koster megen kamp og strid« og
»Vor tro kan gennem alle baand«. Brorson har
ogsaa oversat J. E. Schmidts »Fahre fort«, men
Widding har prøvet at gøre det bedre med
»Fremad, frem«. Severinsen har oversat »Onward,
Christian soldiers«, og Ludwigs har oversat »Work,
for the night is coming« og Lavaters »Fortgekåmpft und fortgerungen«. Ludwigs siger om dette
afsnit, at her er begyndt et spor, som ingen kom
mende dansk salmebog vil kunne undslaa sig for
at følge.
Blandt de aandelige sange staar i spidsen Stubs
»Hvad vindes paa verdens det vildsomme hav«,
men faa blade tidligere under afsnittet om det
evige liv staar en anden af Stub, »O min sjæl, du
gaar og vanker«, som man godt kunde have været
bekendt at optage i D. Mellem de aandelige sange
finder man baade tyske, engelske og svenske over
sættelser, men ogsaa danske af Zakarias Nielsen,
Hans Rørdam, Johannes Levinsen, Emilie Thorup
og Wexels. Rundt om i tillægget finder man ting
fra egne, som man ikke til daglig betræder, fra
Finland eller Grønland, og man finder stof fra
omraader, man ellers ikke opsøger, f. eks. den
nyere danske katolicisme, saaledes H. Kejsers »Jeg
tror paa de helliges samfund«.
Det er kort sagt et tillæg med en vid horisont,
med internationalt udsyn, baaret frem af tre dyg
tige mænd, men vidt forskellige, som ikke har sat
deres særpræg til ved et indbyrdes kompromis.
Men naturligvis har de kunnet enes om udvalget.
Hvad hver enkelt har bidraget, kan ses ved hen
visning til deres biografier, hvor hver enkelts ar
bejde er nævnt.
Anden udgave af dette tillæg udkom 1931,
hvori der er et nummer mere. Paa bagsiden af
titelbladet er der en lille note om de forandrin
ger, der er sket:
»Hermed genudgives dette Tillæg. Biskop Lud
wigs var kort før sin Død med til at vedtage de
faa Forandringer, som vil ses i Rettelsen i en
Linje i Nr. 680 samt i de nye Tekster Nr. 710,
742, 812 og 998. 747 har faaet 2 Vers mere, 748
2 Vers mindre.«
Det betyder, at man i »Hil dig, vor fane« har
ombyttet en nationalt præget tekst med en mere
kirkehistorisk. 742 er en salme af Widding, som
bliver ombyttet med Sthens gamle tekst til »Herre
Jesus Christ«. 812 er »Dit værk er stort, men jeg
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er svag«, hvor Ludwigs’ oversættelse ombyttes med
Vilh. Gregersens. Det nye nr. 998 er »Midt i livet
er vi stedt«, som er bearbejdet af udgiverne. I
»Med sin alabasterkrukke« er to vers føjet til, og
i »Godt og ondt i lys og mørke« er to vers udeladt.
Kirkeligt Samfunds tillæg.
»Tillæg til Salmebog for Kirke og Hjem. Sam
let af det grundtvigske Konvent i København. Ud
givet af »Kirkeligt Samfund af 1898«. Kbh. 1916«.
Dette lille tillæg har i første udgave 82 salmer,
numrene 677-758. Heraf er de 61 af Grundtvig,
naar man medregner et par bearbejdelser af Kingo
og Brorson. Derefter er Brandt den største bidrag
yder med 2 originale salmer og 4 oversættelser.
Brorson, Ingemann og Landstad har hver 3. Af
danske forfattere er der iøvrigt Sthen, Boye, v. d.
Recke (»Kongernes konge«), Vilh. Birkedal, Vilh.
Gregersen, Korsholm, H. Rørdam, Hostrup og
Jakob Knudsen. Af norske er der Anders Reitan,
Ole Arvesen og Gustav Jensen, alle med en salme
eller sang hver. Man ser, at den aandelige sang er
ret godt repræsenteret.
Anden udgave af dette lille tillæg udkom 1926,
tredje udgave kom 1931 og fjerde udgave 1934,
altsaa stadig med kortere mellemrum. Dermed var
hæftet trykt i 15.000 ekspl. I hver af disse udgaver
har man foretaget en udskiftning og en forøgelse
af indholdet, saa det i 4. udgave kom op paa 115
numre.
Askov Valgmenigheds tillæg.
Askov Valgmenigheds Tillæg til »Psalmebog
for Kirke og Hjem«, 1927, indeholder kun 61
salmer, hvoraf de 47 er af Grundtvig, dels salmer
som mangler i KH, dels salmer, hvoraf KH har
udeladt værdifulde vers. Dernæst er der 3 af
Ingemann, hvoraf især nævnes »Den største paa
ske, verden har set« og »Det lufter mildt i høst«.
Der er 2 af Brandt, 2 af Kingo og 1 af hver føl
gende digtere: Brorson, Petter Dass, Jakob Knud
sen, Korsholm, Landstad, Zak. Nielsen, A. Reitan,
og naar man læser disse sidste navne, just i denne
samling, kan man næsten gætte, hvilke salmer de
er repræsenteret med. Der er ingen overraskelser.
Salmebogs-Tillæg. Udgivet af Velling Menighedsraad. Ringkøbing u.A. (igi8).
Et rent lokalt tillæg kan vel i almindelighed ikke
paaregne større interesse, men her finder man et
tillæg til Roskilde Konvents Psalmebog, som kro
nologisk maa anbringes mellem tillæg til KH. Det
giver et uventet overblik over den almindelige,
særdeles langsomme udvikling af salmebogssagen.
R.K.psb. blev bevaret mange steder i lang tid,
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efter at KH var blevet autoriseret og indført. Et
sted i Vestjylland hørte jeg i 1953, at man først
havde indført KH i 1938, hvorfor man ikke var
stemt for allerede i 1953 at indføre en ny salme
bog. Og her kommer altsaa et klart vidnesbyrd
om, at man i et grundtvigsk præget sogn i Vest
jylland endnu i 1918 var indstillet paa at bevare
R og derfor forsynede bogen med et tredie tillæg.
Jeg takker sognepræst E. Brandt Nielsen for ud
drag af menighedsraadets protokol.
Den 23. juli 1917 drøftede man muligheden af
et saadant tillæg, og hvert menighedsraadsmedlem skulde lave en liste over de salmer, som han
mente burde optages. 14. sept. samme aar vedtog
man at lade sognepræsten K. Anker-Møller sam
menarbejde de indkomne forslag og lade resulta
tet cirkulere blandt medlemmerne. 18. dec. gennemgaar man resultatet og indhenter trykketilbud
fra Rasmussens bogtrykkeri i Ringkøbing paa hen
holdsvis 500 og 300 ekspl. 1. febr. 1918 meddeles
det, at biskoppen har stillet godkendelse i udsigt.
Det maa derfor antages, at hæftet er blevet trykt
1918, og bogtrykkeriet bekræfter at det i hvert
fald er sket inden 1920.
Ti aar senere, 3. dec. 1928 vedtager man, at
baade de gamle og de nye salmenumre skal sættes
op ved hver gudstjeneste. Paa den tid er H. J.
Elmelund sognepræst. KH er aabenbart begyndt
at trænge ind i sognet. Formentlig har mange kon
firmander faaet den, og maaske kan R ikke mere
skaffes. 6. dec. 1934 vedtages det at henstille til
kirkesangeren at »lægge den nye salmebog til
grund for salmesangen ved gudstjenesten«. End
videre skal kirkesangeren finde et sted, hvor han
kan anbringe »den sorte tavle for salmenumre,
som saa skal bruges til den gamle salmebog«. Alt
saa 1934 sejrer KH, men man afskaffer endnu
ikke R eller det her omhandlede tillæg.
Jeg har faaet det ved et tilfælde for mange aar
siden og har først nu erfaret, hvor samvittigheds
fuldt menighedsraadet har samlet det. Det inde
holder 77 numre fra nr. 993 til 1069, hvoraf de
37 er Grundtvigs, som man kunde vente. Flere af
dem er tidligere optaget baade i R og KH, men
med stærkt forkortede tekster. Videre kan det
nævnes, at Brandt er repræsenteret med 7 salmer,
Jakob Knudsen med 3, Sthen, Ingemann, Ho
strup, Birkedal og Reitan hver med to. Ialt er 25
forfattere repræsenteret.
»Jert hus skal I bygge« er aabenbart blevet saa
kendt fra KH, at den er kommet med. Fra
KFUM har man faaet »Ungdommens Frelser«.
Man har haft den historiske forstaaelse, at man
har optaget »Her vil ties« med de originale vers.
Endnu mærkeligere er det, at det samme er til
24
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fældet med Sthens »Herre Jesus Christ«. Kun
ganske enkelte ligegyldige »tilfældigheder« er
kommet med. Men mange gange genser man
vægtige salmer, som nu er kommet med i D. Det
er i det hele et godt tillæg, som menighedsraadet
og K. Anker-Møller har ære af.
Et tillæg til KH er naturligvis et mistillidsvo
tum til denne bog, men hvor meget større maa
mistilliden ikke være, naar man aabenbart af de
samme grunde laver tillæg til den bog, som KH
har skullet afløse. Først i 1934 har man af prak
tiske grunde maattet overgive sig.
Dansk Kirkesangs tillæg.
»Samfundet Dansk Kirkesang. Tillæg til Psal
mebog for Kirke og Hjem.« 1928.
Samfundet Dansk Kirkesang, som blev stiftet
1922 for at virke for de tanker, som Laub havde
gjort sig til talsmand for, udgav 1928 et lille til
læg til KH paa 48 salmer. Et flygtigt blik paa det
smukke lille hæfte kunde godt friste til den tanke,
at det var fremkommet med den sædvanlige hen
sigt at opsamle en del grundtvigsalmer, som var
udeladt i KH. Her er 25 salmer af Grundtvig,
altsaa en mere end halvdelen. Men hensigten er
noget andet og mere. Nogle af de grundtvigske
salmer er kommet med, fordi Laub har skrevet
melodi til dem, andre er kommet med, fordi det
var vigtige oversættelser af bekendte latinske hym
ner. Andre ting i hæftet er optaget af historisk
interesse for de gamle kirkemelodier. Men hæftet
indeholder kun tekster, endda uden melodihenvis
ninger, som muligvis vilde være overflødige for
kendere. Desuden lægger man mærke til, at sal
merne er ordnede alfabetisk. Man behøver for saa
vidt slet ikke at slaa op i det alfabetiske register.
Hæftets musikhistoriske karakter fremgaar nær
mere af mange enkeltheder. Her er gamle tekster
fra Th, »Maria hun var en jomfru ren«, »In dulci
jubilo« og »Ære og pris og dyd«, de to sidste paa
den gamle blanding af latin og dansk. Her er og
saa Morten Børups foraarssang »In vemalis temporis« med efterfølgende danske oversættelse
»Naar den unge foraarsdag« ved H. H. Blache,
hvilket for en gangs skyld bryder den alfabetiske
ordning. Her er Sthens gamle tekst til »Herre
Jesus Krist« og »Nu vil vi sjunge og være glad«.
Laub har oversat eller bearbejdet fire gamle tek
ster, »En rose saa jeg skyde«, »Nu fødtes vor Im
manuel«, »O du Guds lam uskyldig« og trossal
men »Vi alle slaar til Gud vor lid«. Vægterverse
ne er med, og der er to fine oversættelser af Vil
strup, Paul Gerhardts »Frygt ikke mer, nu skal
du glemme« og Meyfarts »Jerusalem, du blide
himmelby«. Der er 6 salmer af Brorson, bl. a.
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»Halleluja, jeg har min Jesus funden« og »Him
len trods de grumme bølger«, og i »Her vil ties«
har man forsøgt at fordele versene mellem brud
gommen og bruden. »Om alle mine lemmer« af
Petter Dass er naturligvis med. - Skønt det er et
af de mindste, er det et af de værdifuldeste tillæg.
Det har sit særlige ansigt, eller maaske skulde
man sige: det er et hæfte for det musikalske øre
og det historiske syn.
Tidehvervs tillæg (TT).
»Tillæg til Salmebogen. Udgivet af en Kreds
af Præster.« Tidehvervs Forlag 1934.
Den kreds af præster, som stod bag udgivelsen,
var Gustav Brøndsted (som ikke var præst), N. I.
Heje, N. O. Jensen, K. Olesen-Larsen og Tage
Schack. Det rygtedes i forvejen, at dette tillæg
vilde komme, og man saa hen til det i spænding,
fordi Tidehverv just stod paa højden som kritisk
retning. Mon den ogsaa vilde reformere vor sal
mesang? Og hvordan? Men der fremkom ingen
sensationer.
Det blev et lille beskedent hæfte paa 76 numre,
som er ordnet alfabetisk. 32 af dem var af
Gnmdtvig, dels originale, dels oversættelser. Det
saa ved første øjekast ikke usædvanligt ud, heller
ikke at nogle af dem var kommet med i den fulde
længde, fordi teksten i KH var utilladeligt for
kortet. Mere mærkeligt var det, at nogle af dem
var kommet med i en kortere form end i salme
bogen. At Kingo derefter vilde blive hovedsalmi
sten med 12 numre, kunde man vente. Brorson
har kun 4 numre, hvoraf de tre er enkeltvers.
»Vor tro er den forvisning paa« er kommet med
paa grund af den mynsterske ændring i KH. Ud
over de tre store navne er forfatterlisten temmelig
lang: Brandt, Petter Dass, Hauch, Søren Jonæ
søn, P. C. Kierkegaard, Søren Kjær, Jakob Knud
sen, Landstad, Nordahl Brun, Sthen, Thomissøn
og Harald Vilstrup, desuden et par gamle ano
nyme og vægterversene. Det viser, at udvalget
har gjort et grundigt arbejde med stoffet.
Det karakteristiske ved TT er, at pietisme og
sentimentalitet er udeladt; dette være sagt i al
korthed. Men man studser særligt over det store
tal af smaa salmer. Man kan optælle 21 enkelt
vers og derefter en hel del smaa salmer paa to
vers. Heri ligger hæftets kritik af salmebogen. De
fleste enkeltvers og smaa salmer paa to vers er i
reglen dannet af længere salmer, hvoraf resten er
kasseret, herunder deres kendte begyndelse. Det
gælder baade Grundtvig, Kingo og Brorson. Hvis
man har salmehistorisk interesse, kan man i de
fleste tilfælde finde ud af, hvorfra disse salme
stumper stammer, men det vil de fleste læsere
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sandsynligvis ikke gøre. Nogle af disse salmestyk
ker er velegnede til at blive indskudt mellem
længere salmer ved en gudstjeneste, men i andre
tilfælde gaar det ikke. Det lille vers »Al verden
stod i Satans pagt«, som man i salmebøgerne ple
jer at udelade af Brorsons »Her kommer, Jesus,
dine smaa«, og som ogsaa er blevet udeladt i D,
skønt det var optaget i Prøvesalmebogen, er her
optaget for sig selv. Navnlig hvis den syngende
ikke ved, hvorfra det stammer, er det som enkelt
vers lige saa uheldigt, som det vilde have været
godt paa sin plads i hele salmen. I andre tilfælde,
hvor man som et lille uddrag møder noget, som
er velkendt fra en kær salme, studser man og tæn
ker: Er resten af salmen da ikke noget værd, eller
skulde dette være det bedste? Det er aabenbart
det, man skal tænke over? Men som tillæg til
KH gav det lille hæfte ikke, hvad man havde
haabet.
Da Aastrup var ved at modnes til salmedigter,
grundede han over, om man havde brug for flere
salmer i Danmark. Der skulde jo være saa meget
ubrugt stof hos Grundtvig. Men saa udkom Tide
hvervs tillæg, og han spurgte forundret sig selv:
Var der ikke flere, man manglede? Saa forstod
han, at han roligt kunde gaa i gang.
Det særlige ved TT er altsaa ikke det nye, det
bringer, og heller ikke de faa ældre salmer, det
har fremdraget, men en teologisk kritik af KH og
af mange kendte salmer, hvoraf man kun har be
varet enkelte uddrag.
Aage Dahis tillæg.
»Tillæg til Salmebog for Kirke og Hjem. Ud
arbejdet af Aage Dahl, Sognepræst ved Horsens
Klosterkirke.« 1936.
Dahis efterskrift til dette tillæg skal fyldigt ci
teres, fordi det i modsætning til de nærmest foregaaende opridser en situation, som næsten ingen
nord for Kongeaaen i 1936 var opmærksom paa,
og fordi det var det første, som bevidst stiler mod
en ny genforening af den kongerigske og den sønderjydske salmetradition, som senere skal nær
mere omtales.
»Da jeg i Fjor modtog Opfordringen til at
søge min Faders Embede ved Horsens Kloster
kirke, stillede jeg som Betingelse, at jeg fik Støt
te til Indførelsen af et Tillæg til Salmebog for
Kirke og Hjem, idet jeg ikke kunde tænke mig at
skulle nøjes med en Salmebog, der i alle Maader
var ringere end den, jeg nu i mange Aar havde
brugt i Sønderjylland. Af flere Grunde ønskede
jeg ikke at indføre et af de allerede foreliggende
Tillæg; dels var de for retningsprægede, hvad
der havde været en Hindring for deres Gennem
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førelse i videre Kredse, dels havde intet af dem
taget Hensyn til den sønderjydske Salmebog, saa
de Salmer, der var almindeligt sungne syd for
Kongeaaen, stadig var ukendte nord for den,
skønt de kunde have et rimeligt Krav paa at
blive afprøvede ogsaa af Menigheden heroppe,
hvad der tillige vilde være af Betydning for det
kirkelige Genforeningsarbejde, som man i kirke
lige Kredse heroppe har haft alt for lidt For
staaelse for.
Jeg foreslog derfor, at vi skulde udarbejde et
helt nyt Tillæg, hvor vi skulde tage Hensyn til
den sønderjydske Salmebog og forsøge at se bort
fra ethvert Retningspræg. Dette vandt enstemmig
Tilslutning, og et tre Mands Udvalg fra Menig
hedsraadet, repræsenterende dets tre Fraktioner
gennemgik og godkendte det af mig udarbejdede
Forslag. Dette er dog ikke et Hastværksarbejde.
Forarbejdet dertil er udført i Aarene 1915-16,
1918-26 og siden 1933, da Ønskerne om en ny
Fællessalmebog paany dukkede op. Forslaget laa
derfor i alt væsentligt færdigt.«
Videre siger Dahl, at der af hensyn til brugen
i hjem og skole og ved kirkelige møder er med
taget en del aandelige sange, som er særligt ind
sungne. Han har i saa henseende strakt sig vidt,
saa der er stof med, som ikke vil kunne bruges
ved gudstjenesten. Men han har ikke udeladt
nogen egentlig salme for at faa plads til aandelige
sange.
Af det medtagne stof er de 16 dubletter fra
Salmebog for Kirke og Hjem. Af disse er 10 op
taget i den form, som de har i den sønderjydske
salmebog, mens 6 er hentet andetsteds fra. Fra
den gamle sønderjydske salmebog har Dahl med
taget 50 og fra tillægget af 1926 har han hentet
22. 194 salmer er nyt stof, hvoraf det meste dog
har været optaget i RTi, RT2 og andre tillæg,
herunder 65 i det tillæg, som Dahl tidligere havde
udgivet til den sønderjydske salmebog.
Af disse 194 salmer er 71 af Grundtvig. 48 er
af forskellige ældre danske og norske forfattere,
43 af forskellige nyere forfattere, 17 af Dahl selv
og 17 af forskellige udenlandske forfattere, ældre
og nyere. Dahl haaber tilsidst, at hans tillæg maa
være et bidrag til løsningen af den store opgave:
Salmebogen for den danske menighed.
Det indeholder altsaa 282 numre, hvortil slutter
sig et senere løst blad med endnu 5 salmer af
Dahl selv og »Bladet i bogen sig vender«., der
aabenbart er kommet til senere, da krigen var ud
brudt.
Sammenligner man nu dette tillæg med et tid
ligere af samme størrelse, Ludwigs, Severinsen og
Widdings, maa man sige, at ogsaa Dahis var uden
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retningspræg. Det har ikke saa mange »speciali
teter«, men er snarere præget af et folkeligt sigte,
hvori det jævne menighedsmedlem føler sig hjem
me. Gode salmer, f. eks. af Henry Larsen er dra
get frem, ligeledes mange af de aandelige sange.
En særlig ting skyldes Dahis skolegang paa Sorø
Akademi: alle Ingemanns morgensange for akademisteme er taget med, og saa naturligvis alle de
senere berømte ingemannske morgen- og aften
sange.
Jessens og Markvorsens tillæg.
»Tillæg til Salmebog for Kirke og Hjem ved
Olaf Jessen og Jens Markvorsen«. U.A.
Jessens og Markvorsens tillæg er udateret, men
fremkom vistnok o. 1938. Det er et lille hæfte,
lige til at lægge ind bag i salmebogen. Det inde
holder 64 salmer og sange. Indholdet er præget
af Indre Mission, og skulde man yderligere karak
terisere det, kunde man sige, at det er præget mere
af sjælesørgerisk omhu end af lovsangstonen. Af
Grundtvig er der 12 salmer, af Brorson og Land
stad hver 5, men ellers er feltet meget spredt;
man kan optælle 38 forfattere, selv om man ikke
regner forfatter og oversætter for to ved de over
satte numre. Det er usædvanligt, at saa mange
forfattere er repræsenteret i saa lille en samling.
Selv om det kan være vanskeligt at skelne mel
lem salme og aandelig sang, navnlig hvis »sangen«
allerede er kommet i salmebogen og begynder
at faa patina af sine omgivelser der, maa man
sige, at antallet af salmer her i hæftet er i klart
flertal, men det faar alligevel et stærkt præg af
aandelig sang. Det er et lille lødigt hæfte, hvori
man finder mange gode ting, som man sjældent
træffer, men her er opsøgt og udvalgt med omhu.
Tillæg iggS.
»Salmetillæg af 1938. Tillæg til Salmebog for
Kirke og Hjem.«
Paa et møde i Vallekilde i oktober 1937 ned
satte en Kreds af præster et udvalg til at udar
bejde et nyt tillæg til KH. Udvalget kom til at
bestaa af præsterne Helge Dahn, Kr. B. Hillgaard,
Niels Petersen og Gudmund Schiøler. De siger
i en efterskrift, at den nye salmebog for valg
menigheder og frimenigheder, »Salmer« (S) har
været en hovedhjælp for dem i dette arbejde.
Men de har ogsaa »søgt at inddrage ældre Salme
stof andet Steds fra, især af Brorson. Endvidere
er nye Salmer af K. L. Aastrup og Oversættelser
og nye Salmer af Harald Vilstrup taget med.«
Udvalget siger videre, at vi har mange værdifulde
salmer, som ikke er optaget i KH. Nogle af dem
har allerede faaet en plads i menighedslivet gen
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nem tidligere tillæg, men der er langt flere. Man
har her søgt at samle det bedste og give det en
redaktion, som forener troskab mod evangeliet,
ærbødighed for salmedigterne og hensyn til nu
tidens tarv. Man har i reglen ikke optaget salmer
fra KH, hvori der manglede et enkelt værdifuldt
vers, fordi et saadant optryk vilde tage pladsen
op for hidtil ubrugte salmer og for de salmer fra
KH, som burde ændres noget mere.
Udvalget synes, at det er »et meningsløst Tab
for dansk Menigheds Liv, at mange værdifulde
Salmer ikke er tilgængelige for alle i den danske
Kirke. Vi ønsker, at dette Tillæg maa bøde paa
Manglen, indtil der kommer en helt ny Salmebog,
og at det kan bidrage til at faa indsunget og prø
vet en Del mindre kendte Salmer, saa det kan
blive mere klart, at der er ubrugt Salmestof, som
en ny Salmebog bør indeholde.«
Udvalget ser altsaa frem til en ny salmebog,
og to af dets medlemmer kom da ogsaa med i
salmebogskommissionen otte aar senere. Naar de
her særligt nævner »Salmer« (S) som arbejds
grundlag, er det klart, at de forudser, at der i en
ny salmebog maa komme et tilskud af salmer fra
den særlige Vartovtradition. I Aage Dahis tid
ligere omtalte tillæg er der taget et særligt hen
syn til den sønderjyske tradition. De store linier
begynder at klares. En ny salmebog maa blive en
genforenings-salmebog, som samler de tre strøm
me i den danske salmesang til ét, den konge
rigske tradition samlet i KH, den sønderjydske
samlet i SS, forberedt her af Dahl, og Vartov
traditionen, samlet i S og her forberedt af Til
lægget af 1938.
Paa den baggrund ei det rimeligt at foretage
en nærmere undersøgelse af Grundtvigs salmer
just i nærværende tillæg. Det indeholder 226 sal
mer, hvoraf Grundtvigs originale salmer og over
sættelser, som jo for en stor del ogsaa er origi
nale, temmelig nøjagtigt udgør halvdelen. Men
dertil kommer hans bearbejdelser af Kingos, Sø
ren Jonæsøns og andre navngivne danske digteres
salmer, hvor det maa blive et skøn, hvor meget
der skal tælles med. Holder vi os til de egentlige
Grundtvigsalmer, altsaa ca. 113, maa det først
nævnes, at her er optaget 15 salmer fra KH,
men her i en væsentlig ændret form, altsaa bort
set fra dem, der blot mangler et enkelt værdi
fuldt vers. Som eksempel kan nævnes »Hyggelig,
rolig«, som her er optaget med 7 vers, og dertil
kommer, at »Sandhed og naade« er optaget som
enkeltvers. Disse 15 blev alle senere optaget i D,
om end ikke alle i samme form.
Derefter kan optælles 45 salmer, som har været
optaget i S og i flere af de tidligere nævnte tillæg.
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Heraf blev 32 optaget i D. En gruppe paa 19 sal
mer er optaget i S og kun et enkelt af de tidligere
nævnte tillæg. Heraf blev 7 optaget i D. End
videre har man fra S optaget 29 salmer, som
ikke hidtil har været optaget i tillæggene. Af dem
kom kun 1 med i D. Fra S har man optaget 2
salmer, som heller ikke var med i tillæggene, men
i sin tid var foreslaaet i KHF 1885 og 1888.
Heraf kom 1 med i D. Blandt de her i dette til
læg optagne salmer af Grundtvig, er der kun 1,
som ikke i forvejen var optaget i S. Det er »Med
den enbaames herlighed«, som først blev optaget
i Tidehvervs tillæg og derefter her og i D. Man
maa altsaa sige, at her er en fyldig repræsenta
tion af Vartovtraditionen, og tillægget er paa det
te punkt helt afhængigt af S.
Af Brorson er der optaget 28 salmer, blandt
hvilke man bemærker »Nu velan, et frejdigt
mod«, hvoraf man hidtil har uddraget nogle
stykker og sat dem sammen til den lille salme
»Jesus os til trøst og gavn«, men her er altsaa
mere godt at hente. Her er den hele tekst til »Her
vil ties«, og her er »Guds riges evangelium« med
Vilstrups omdigtning af det første vers, som har
reddet denne fine salme for den sødladne plet,
som »honningkagen« i det første vers har efter
ladt. Her findes ogsaa »Halleluja, jeg har min
Jesus funden« og »Staa fast, min sjæl«, hver med
sine egne vers, hvorfra man tidligere har sammen
sat en salme med den sidstnævnte begyndelse, og
hvor man af melodihensyn har tildigtet en linje i
hvert vers. Mange flere kunde nævnes, men de
her optagne viser, at man ikke tidligere har øst
til bunds i Brorsons rigdomme. Dette vil man
atter erfare, naar SS inddrages i de endelige over
vejelser om Brorson.
Af Kingo er der optaget 19 salmer, og her er
der maaske knap saa meget nyt at hente, men
man bemærker dog »O Gud, du ved og kender«,
som er et lille, men værdifuldt fund, som S har
gjort. Videre lægger man mærke til »Den klare
sol gaar ned«, »Det mulmer mod den mørke nat«
og »Se, hvor sig dagen atter skynder«. Kingos mor
gen- og aftensalmer har i det hele taget i vor tid
faaet en renæssance.
I forordet er der gjort opmærksom paa nye
salmer af K. L. Aastrup og Harald Vilstrup. For
Aastrup blev dette tillæg begyndelsen til hans
gennembrud. Der er 11 af hans salmer med. Af
dem kan nævnes »Gør dig nu rede, kristenhed«,
hvori han uden at vide det dengang kappedes
med Kingo, der har gendigtet den samme tekst.
Endvidere »Det er paa jord Guds kirkes sag«,
hvori Aastrup udfordrende understreger kirkens
fattigdom, og »Guds egen kære søn« med den
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nænsomme hjertevarme. En vægtig salme er ogsaa
»Du gav os efter dit behag«, som stod i spidsen
forAastrups første smaa salmehæfter. Endelig maa
nævnes aftensalmen »Gud ske tak for dag, der
gik« og morgensalmen »Gud ske lov for nattero«.
Som et kuriosum kan det nævnes, at der gik om
trent 5 aar mellem tilblivelsen af begyndelsen og
slutningen af den sidstnævnte lille salme.
Vilstrup var allerede kendt som salmedigter og
navnlig som en fin oversætter. Af ham er der op
taget et par originale salmer og 7 oversættelser,
blandt hvilke man maa fremhæve Elisabeth
Cruzigers »Af Faders hjerte runden«, Loschers
»Gak frem af gravens mørke land« og Schefflers
»Kærlighed, som i dit billed«.
Endelig maa nævnes Sthen, af hvem 5 salmer
er optaget, og Brandt, Søren Jonæsøn, Jakob
Knudsen og Thomas Laub med 3 salmer hver
og ca. 30 andre forfattere, som er repræsenteret
med en salme hver, Landstad dog 2.
Hermed er vi naaet frem til tiden omkring
1940. I øjeblikket sidder tre salmebogsudvalg,
det sønderjydske, det grundtvigske og det midtjydske (Tidehverv) og arbejder sig frem mod det
endelige maal: Den danske salmebog.
Men idet vi kaster blikket tilbage, maa vi un
derstrege, at vi kun har gennemgaaet den konge
rigske salmehistorie fra 1740 til 1940. Vi har
kun betragtet den ene gren paa Stamtræet, den
gren, som begyndte at skeje ud, indtil den i
Evangelisk-kristelig salmebog havde fomægtet
de tre ledende principper, det lutherske, original
teksten og den historiske sammenhæng mellem
salmebøgerne.
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Grundtvig var den første og største af de dig
tere, som begyndte at føre udviklingen tilbage
mod Stamtræets frugtbare midterlinje. Roskilde
konvents salmebog kom kun et kort stykke ad den
vej. Den bestod halvvejs af E-salmer, halvvejs af
gamle og nye tekster, men i daarlig og stærkt
forkortet skikkelse. RTi gjorde et stort frem
skridt og RT2 endnu et. Dertil havde Brandt
gjort en ny begyndelse ved at tage et nyt ud
gangspunkt, ikke E og ikke R, men Fengers salme
bog, som var præget af Grundtvig og Kingo.
Men hans forsøg med KHF 1885 og 1888 blev af
den kirkelige konservatisme trængt tilbage, saa
KH blev en skuffelse, og følgen blev en lang
række nye tillæg, som gjorde opmærksom paa, at
mange tekster havde bevaret den gamle øde
læggelse, Grundtvigs tekster var ofte utilbørligt
forkortede, og der var endnu meget tilbage, før
man havde samlet alt, hvad man burde bevare
af hans rigdomme.
Saavidt den kongerigske historie!
Men blandt tillæggene var der kun Aage Dahis,
der gjorde opmærksom paa, at dansk salmesang
paa grund af det ældgamle skel ved Kongeaaen
havde faaet sin egen historie, som ikke var be
smittet af rationalismen, men havde bevaret det
lutherske, det originaltro og den historiske sam
menhæng, idet Pontoppidans salmebog (inde
holdende hele Kingo) havde været den tonean
givende i Nordslesvig, og dens principper var
gaaet videre til den sønderjydske salmebog.
Vi forlader derfor nu den kongerigske linje
paa Stamtræet, vender tilbage til 1740 og gaar
paa de følgende sider ad den sønderjydske vej
frem til salmebøgernes genforening.

III
Sønderjyllands salmehistorie

DEN LUTHERSKE TRADITION I SLESVIG
REFORMATIONEN I HADERSLEF.
Sønderjylland har sin egen salmehistorie fra
1526 til 1953, anderledes end den kongerigske,
dog med et vist fællesskab fra 1740, da Pontoppidans salmebog udkom med et stort antal af Bror
sons salmer.
Salmehistorien begynder 1526, da den unge
hertug Christian besluttede at give sit nordsles
vigske hertugdømme en luthersk kirkeordning.
Som ung prins havde han været med paa rigs
dagen i Worms og havde faaet et stærkt indtryk
af Luther. Hans Thomissøn fortæller endog, at
prinsen ved den lejlighed havde gjort løjer med
en munk, som prædikede. 1526 ved paasketid ind
kaldte han præsterne i Haderslev len og Tøminglen, ialt 62 sogne og forelagde dem en »reforma
tion«, som indeholdt forskrifter om, hvorledes der
skulde holdes messe paa dansk. Han var dog
klar over, at en saadan forskrift ikke var nok. Der
maatte en regelret undervisning til. Han opret
tede derfor en præsteskole, hvor Johan Wandal
og Eberhard Weisensee blev lærere. Wandal kom
fra Wittenberg, hvor han 1515-1526 havde gjort
hele udviklingen med. Han blev Præsteskolens
leder. Weisensee, som var doktor i kirkeret og
kom fra Magdeburg, blev præst ved domkirken
og hertugens nærmeste raadgiver.
1528 blev præsterne igen indkaldt. Nu skulde
de »inddrikke den kristelige religions sande
grund« og fik forelagt nogle »artikler«, en helt
udformet kirkeordning, som de skulde rette sig

efter, og som henviste til de tidligere forskrifter
om messen. Paa de store højtider maatte de
fremdeles have lov til at synge »Gloria in excelsis« paa latin, ligeledes »Halleluja« og en se
kvens som »Grates nunc omnes«, »Victimæ paschali«, »Veni sancte spiritus« og lektierne deri,
ligesaa det latinske Patrem, Præfationeme, Sanctus og Agnus. Men bortset fra de store højtider
skulde gudstjenesten være paa dansk, og hver
søndag skulde præsten synge litaniet paa dansk
sammen med menigheden.
Dermed var den nordligste halvdel af Nord
slesvig reformeret ved en typisk fyrsteordning,
mens reformationen i resten af Danmark i det

væsentlige blev gennemført af borgerne med de
lutherske prædikanter i spidsen. Men naar det i
Nordslesvig skete uden nævneværdig modstand,
skyldtes det, at den katolske kirke var uden
kraft, og at der allerede var en luthersk udvik
ling i gang. Blandt præsterne paa mødet i Hader
slev var Thomas Knudsen fra Hygum, som alle
rede havde prædiket luthersk i nogle aar. Han
hørte kirkeligt under Ribe og verdsligt under
Haderslev. Da han fik indkaldelse til mødet i
Haderslev, spurgte han biskoppen til raads, om
man skulde møde, og biskoppen svarede, at naar
hertugens fader, kongen, vilde have det saadan,
maatte det vel ske. Dette er øjeblikkets situation:
en ung præst, som prædiker luthersk, spørger
sin nærboende katolske biskop, om han skal møde
til den ivrige hertugs reformationsmøde, og bi
skoppen svarer, at naar kongen ikke bremser sin
søn hertugen, maa man vel finde sig i, hvad sidst
nævnte gør. Se iøvrigt Thomas Knudsens bio
grafi: ¥1,5.414 f.
I forbindelse med reformationen hører man ik
ke tale om nogen Haderslev-salmebog eller navn
givne danske salmer, men man har maaske et
spor at gaa efter. Redaktørerne af vor ældste
danske salmebog, Claus Mortensen og Oluf Spandemager opholdt sig i Haderslev 1527-1528 og
har altsaa oplevet reformationen der. Kort efter
at de var kommet hjem til Malmø, lod de den
første salmebog trykke. Her finder man blandt
salmerne nogle, som bærer præg af sønderjydsk
dialekt. De kan være hjemført fra Haderslev;
det er en af de fire parallelle oversættelser af
Luthers trossalme, »Wi tro allesammen paa een
Gud, himmels skabere og iordens« og en af de to
parallelle oversættelser af »Gladelig ville vi Alleluja siunge«. De to staar i Messeembedet og er
sandsynligvis taget fra den sønderjydske Guds
tjenesteordning. Andre salmer i Messeembedet
kan stamme fra den samme kilde, f. eks. »Af
dybsens nød« og »Nu bede vi den Helligaand«,
selv om de ikke bærer præg af sønderjydsk dia
lekt.
I salmebogen til de andre gudstjenester er der
fire: »Men wi leffue paa iorden her«, »Saa taler
then uwiise mund«, »Then daarlig mund han
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siger saa« (en anden oversættelse af samme) og
»Christ laa i dødsens bond«.
Da Claus Mortensen nu havde faaet sine to
første salmehæfter trykt i Malmø, er det muligt
at en del af oplaget er sendt til Haderslev, hvor
der først kom et trykkeri et aar senere. Severinsen
formoder, at der inden afrejsen fra Haderslev kan
være truffet aftale om et saadant fællesskab med
hensyn til vore første salmehæfter, men vi ved
ikke noget derom.
Reformationen i Sydslesvig begyndte tidligere
og formede sig helt anderledes. Hermann Tast
prædikede i Husum 1522, og en borger i byen,
Mathias Knudsen, indrettede i sit baghus en bede
sal til luthersk gudstjeneste. I salmeaaret 1524
begyndte ogsaa Hermann Tast at synge evange
liet ud. Han skal have sunget en af Luthers sal
mer, da han dette aar prædikede i Garding. 1526
prædikede han og sang i Flensborg.
Paa Landdagen i Rendsborg 1542 lykkedes det
Christian III at faa gennemført »Christlyke Kercken Ordeninge, De yn den Fiirstendomen Schleszwig, Holsten etc. schal geholden werdenn«. Den
ne gudstjenesteordning giver regler for gudstjene
ste og salmesang og er mere udførlig end Haderslev-artikleme, men det mærkelige er, at salme
sangen ikke er knyttet til en bestemt salmebog,
og at denne kirkeordning heller ikke har til
følge, at en salmebog udkommer. I mere end
100 aar efter reformationen udkommer der ikke
nogen salmebog i Slesvig, hverken dansk eller
tysk.
Denne plattyske kirkeordning for hele Slesvig
giver anledning til forskellige overvejelser og be
mærkninger. Det kan ikke have været Christian
IIIs hensigt, at den danske kirkeordning, som han
14 aar tidligere havde givet Nordslesvig, hermed
skulde sættes ud af kraft. Men paa den anden
side har det ikke været i hans tanke, at andre
dele af Nordslesvig eller Sydslesvig havde sam
me ret til at høre evangeliet paa deres modersmaal. Jeg bruger disse udtryk »det var ikke i
hans tanke« og »det var ikke hans hensigt«, fordi
det selvfølgelige og naturlige for ham, der var
tysktalende og fyrste over danske og tyske lande,
at styre de to landegrupper paa disse gruppers
hovedsprog, Danmark-Norge paa dansk og her
tugdømmerne paa tysk. Og i hertugdømmerne
kunde han let komme til at forveksle Luthers
tanke om det hellige modersmaal med Luthers
hellige modersmaal. Og den tankegang var heller
ikke folket fjern. Dansk gudstjeneste i de nord
slesvigske landsogne maatte brede sig længere
sydpaa, fordi der ikke var anden mulighed. Men
hvor der var anden mulighed, nemlig i byerne,
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kom der ikke blot tysk gudstjeneste, men selv
ved danske gudstjenester i byerne kunde man
meget vel synge paa tysk, det var dog det fineste,
det var Luther nærmest, og det var regeringens
sprog, og det var i kirkeordningen lovfæstet,
mens det danske var ret og rimeligt for dem, der
ikke kunde bedre. Kort sagt: de to hertugdømmer
blev styret paa tysk baade verdsligt og kirkeligt.
Tysk behov blev tilgodeset. Dansk behov maatte
hjælpe sig selv.
I Haderslev, reformationens arnested, brugte
byens raad allerede 1444 det nedertyske sprog,
og efter 1465 var det samme tilfældet med dom
kapitlet. Naar man nu i kirkesproget forlod
latinen og gik over til folkemaalet var det i byer
ne naturligt, at man gik over til tysk, eller fore
løbigt plattysk gudstjeneste. Paa landet var det
naturligt og nødvendigt, at man gik over til dansk
gudstjeneste. De præster, der var blevet oplært
paa præsteskolen i Haderslev, kunde naturligt
fortsætte i dette spor, naar de kom hjem, men
de præster, som kun modvilligt var mødt op i
Haderslev, og de præster, der ikke havde haft
lejlighed til nogen uddannelse til at holde dansk
gudstjeneste, maatte klare sig, som de bedst
kunde, til der kom visitats. Alt tyder paa, at man
med hensyn til danske salmer ikke er kommet
stort længere, end man var i 1528. Man har ikke
haft danske salmebøger eller tillæg, hvorfra en
fornyelse kunde komme. I et almindeligt land
sogn har man kunnet klare sig med de faste
salmer ved søndagsgudstjenesten og nogle faa
lejlighedssalmer til begravelse og enkelte andre
salmer eller viser, maaske ialt 10-15 salmer, som
folk kunde udenad.
I købstæderne og flækkerne (en mellemting
mellem købstad og landsogn, især i Sønderjyl
land) var den tyske gudstjeneste den fine og fø
rende, og selv om man heller ikke her havde no
gen særlig salmebog, var der dog gennem tyske
salmebøger sivet nogen fornyelse ind, som det
tysktalende borgerskab havde evne til at modtage.
De danske gudstjenester i byerne kunde godt have
været fortsat paa det grundlag, der var lagt i Ha
derslev 1528, men det skete ikke. Man sang tyske
salmer ogsaa ved den danske gudstjeneste, og da
menigheden ikke forstod dem, var brugen af sal
mer indskrænket til nogle faa, ja man har et eks
empel paa, at man brugte den samme salme aaret
rundt. Det følger deraf, at der var et socialt skel
mellem dansk og tysk menighed, mellem borger
skabet og den jævne danske arbejder og tjeneste
folkene, som stammede fra landet.
Naturligvis kan det ikke udelukkes, at der er
kommet en enkelt dansk salmebog, f. eks. Hans
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Thomissøns, til Nordslesvig, men det har været
en privat sag, og det har ikke haft nogen guds
tjenstlig betydning. Den afgørende hovedsag var,
at kongeriget var et land for sig, og hertugdøm
merne var et land for sig, og naar der i dette land
var et dansktalende Slesvig, var dette land ved
toldgrænse og officiel sproggrænse praktisk ude
lukket fra dansk kulturpaavirkning. En undtagelse
dannede de kongerigske enklaver og det nordvest
lige hjørne, Tøminglen, som i kirkelig henseende
stod under Ribe og kunde paavirkes derfra.
Der er altsaa ikke megen salmehistorie at skil
dre i et tidsrum paa omtrent 200 aar. 1717 blev
der gjort en begyndelse i det Sønderjylland, der
var overladt til at klare sig selv eller visne, idet
den dansktalende, men tysk uddannede sønder
jyde Ægidius udgav sin salmebog. En paavirkning
fra Kingos salmebog kan ikke paaregnes før aare
ne omkring 1730, da den begyndte at blive hvermands eje i kongeriget, og derved kunde finde
indgang gennem Tøminglen. I Haderslev gjorde
man ogsaa et forsøg med at indføre K, men gik
over til P 1765. Noget lignende skete i Aabenraa
1768. Man har det indtryk, at de ledende kirke
myndigheder i Nordslesvig under enevælden ger
ne vilde følge eksemplerne nordfra, men det var
først Pontoppidans salmebog, som egnede sig til
at blive den sønderjydske salmebog for de dansk
talende. Da havde de tysktalende allerede haft
salmebøger i hundrede aar.
De ældste slesvig-holstenske salmebøger.
Den første er Paul Walthers plattyske »Kercken
Handbokeschen« fra 1635. I denne bog om den
rette gudstjenesteordning er der en afdeling med
salmer, ialt 92 tyske og 19 latinske. 32 af disse
salmer er af Luther, og hele samlingen har et
konservativt præg. De fleste findes allerede i Wittenbergsalmebogen fra 1545. Man mærker egent
lig ikke, at der er gaaet hundrede aar efter refor
mationen, og skønt sproget er plattysk, er de op
rindeligt plattyske salmedigtere kun sparsomt re
præsenterede.
Den næste er skrevet af Adam Olearius (se II,
s.325), som var holstensk diplomat, hofmatematicus og holstensk krønikeskriver. Hans »Kirchenbuch« fra 1665 er skrevet paa højtysk, som man
ønskede at gøre til kirkesprog i hertugdømmerne.
Indholdsmæssigt er bogen en udvidelse af Wal
thers med 30 nye salmer, hvoraf de fleste dog
ogsaa stammer fra reformationstiden og for saa
vidt ogsaa vidner om aandelig stilstand, men
sprogligt har bogen den betydning, at højtysk bli
ver det hellige sprog for dem, der dagligt talte
plattysk, og denne følelse af det højtidelige og
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hellige ved højtysken bredte sig ogsaa til den
danske befolkning og varede hos mange indtil
genforeningen.
Derefter kommer salmebøgerne i hurtig række
følge, og her skal kun nævnes enkelte. 1674 ud
giver Christoph Gensch von Breitenau en salme
bog for hoffet i Plon. Han var selv salmedigter,
se V,s.220. Dette er den første egentlige salmebog,
mens de to førnævnte var haandbøger med salme
afdeling. Plon-salmebogen indeholder 442 salmer,
som er ordnet i 69 kapitler efter dogmatiske prin
cipper. Den oplevede en mængde oplag, og dens
salmer blev grundstammen til indholdet af de føl
gende salmebøger, stadig med reformationstiden
som det vigtigste, men med fornyelse fra Criigers
»Praxis«, og man har naaet at faa Rist med.
Den første slesvigske salmebog er »Auserlesene
Geistliche Lieder« fra 1676, som mest kaldes Husum-salmebogen, fordi den er bestemt til brug for
enkehertuginde Marie Elisabeths hofkapel paa
slottet udenfor Husum. Det er en virkelig hof
salmebog med 406 numre, men stor som en bibel,
fordi den som den første har noder til hver sal
me og forfattemavne under salmerne. Den er
trykt i Slesvig, udgivet af Petrus Petræus, den
første højtyske hofpræst hos hertuginden, som
havde forflyttet sin tidligere præst, fordi han
haardnakket prædikede paa plattysk. Her har
Johann Rist faaet en fremtrædende plads med
31 numre.
Christian v. Stockens salmebog.
1680 udkom den første tyske salmebog, som
blev autoriseret af en dansk konge. Det faldt godt
sammen med den danske enevældes bestræbelser,
at der udkom en tysk salmebog, som egnede sig til
autorisation for begge hertugdømmer, ligesom
kongen tre aar senere gav Kingo ordre til at ska
be en fælles salmebog for Danmark og Norge.
Men maaske er initiativet i dette tilfælde udgaaet
fra v. Stocken selv. Han var født i Rendsborg
1633, blev 1656 præst i Trittau, 1666 hofpræst og
superintendent i Eutin, 1677 provst i Rendsborg
og aaret efter generalsuperintendent for begge her
tugdømmer. Ingen kunde synes nærmere til at
udgive en tysk salmebog for de kongelige dele af
hertugdømmerne. Autorisationen fra den danske
konge maa være gaaet gennem det tyske kancelli
i København.
Salmebogen har en meget lang og indviklet ti
tel, hvoraf det meste her udelades:
»Christian von Stoecken, D./ Kleines Holsteinisches/ Gesang-Buch/ Darinnen ausserlesene/ altund neue Gesange/ von den alten zwar die ge-
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wohnlichste/ und von den neuen die nothigste/
von Beeden die niizzlichste . . . Mit Konigl. Majest. zu Dennemark,/ Norwegen, auch Cuhrfiirstl.
Durchl./ zu Sachsen Freiheit/ Rensburg/ gedruckt
bei Tobias Schmidt im 1680. Jahr.«
Naar v. Stocken ogsaa har faaet privilegium fra
kurfyrsten i Sachsen, maa det naturligvis skyldes
et ønske om videre udbredelse i Tyskland.
Min lille salmebog er blevet større, end jeg
havde tænkt, skriver v. Stocken i fortalen, saa jeg
maa fatte mig i korthed, at det ikke skal gaa lige
saa her. Og derefter skriver han i fortalen 17 si
der, mest til den »venlige læser«, noget mindre
til den »enfoldige læser« og slutningen til den
»avindsyge« læser, hvis den hund kan finde nogle
trykfejl. Det har nu mest interesse at bemærke,
hvad han skriver til den enfoldige læser. Blandt
bogens 527 salmer er der nemlig 119, der er op
taget i en dobbelt form, dels den originale, dels
en form, der er »forbedret« med større kunst og
pedanteri. Disse dobbeltformer er trykt paa to
modstaaende sider, saa de lettere kan sammenlig
nes. Det er naturligvis de ældre salmer, der be
høver en saadan forklaring.
Bogen har en ejendommelig og uoverskuelig
inddeling:
A. Bedesalmer og lovsange.
Bedesalmeme er atter inddelt i salmer om al
mindelig nød, om fred, i pest, i dyrtid, ved ilde
brand og oversvømmelse, under tordenvejr, i bod,
i sorg og anfægtelse, under forfølgelse og om Guds
styrelse i liv og død. Lovsangene er blot delt i al
mindelige og særlige.
B. Tids- og festsange.
Tidssalmeme indeholder afsnit om nytaar, aarstideme, maaltid, rejse, morgen og aften, søndag
og hverdag, fødselsdag og andre tider. Festsal
merne samles om kirkeaaret fra advent til alle
helgens dag.
C. Hovedsalmer og læresalmer.
Hovedsalmeme drejer sig om de ti bud, troen,
Fadervor, daab, skriftemaal, nadver og de tre
hoved-stænder. Læresalmeme handler om Guds
ord, retfærdiggørelsen, kirken, kristelig livsførelse,
kors og anfægtelse, trøst under kors og anfægtelse,
døden, opstandelse og dommedag, evigheden,
Himmel og Helvede.
Med hensyn til bogens indhold af salmer kan
det bemærkes, at v. Stocken ikke er saa smaatskaaren, som hans »dobbeltsalmer« kunde give
anledning til at tro. Der er et rigt og alsidigt ud
valg, og alle Luthers salmer er med. Der er 66,
som er forfattet af v. Stocken selv, men de fik ikke
nogen lang levetid.
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Allerede 1681 kom der en ny udgave af salme
bogen, som var forøget med 137 salmer, saa det
var rimeligt, at ordet »kleines« udgik af bogens
titel.
Christian VI, som var en af de faa danske kon
ger, der interesserede sig for det aandelige liv i
Slesvig, forlangte i 1735 en indberetning om de
salmebøger, der brugtes. Derved kom det frem, at
der i sin tid var foretaget et udvalg af v. Stockens
salmebog til brug i det sydlige Ditmarsken. Bogen
fik ogsaa andre aflæggere. 1719 udkom »Rendsburgisches anderweitiges Gesang-Buch« (Rends
borgsalmebogen paa en anden maade). Det er fra
denne bog, Bjørn Christian Lund har hentet stof
fet til »Forsøg til en frie Oversættelse af de bed
ste gamle og nye Kirke-Sange«, hvorom henvises
til hans biografi VII,s.29 fDen gottorpske salmebog 1712.
Idet adskillige andre tyske salmebøger fra
Slesvig og Holsten udelades, skal endnu kun næv
nes Den Højfyrstelige Salmebog for de gottorpske
lande fra 1712, fordi den har tjent som det vig
tigste forlæg for Ægidius. Det var naturligt for
ham at være særlig opmærksom paa denne bog,
fordi hans sogn Varnæs hørte til de gottorpske
lande, og fordi denne bog ikke blot var helt ny,
men ogsaa den største i Slesvig og Holsten. Dens
titel lyder:
Hoch-Fiirstliches Schleswig-Holsteinisches
Gesang-Buch/
zum GOTT-geheiligten Nutzen des offentlichen
Gottes-Dienstes/ Wie auch derer Hauss-Andachten verfertiget Nebst einem Anhang Geistreicher
Gebehter. Schleswig/ Gedruckt bey Johann Holwein/ Hoch-Furstlicher Hoff-Buchdrucker. 1712.
Bogen er formodentlig samlet og udgivet af
den gottorpske generalsuperintendent Heinrich
Muhlius, som tillige var teologisk professor i Kiel,
skønt han boede i Slesvig. Han hørte vel nærmest
til den pietistiske retning, men da han gerne vilde
bevare sit ry som ortodoks, og da pietismen ikke
var vel anskrevet i Gottorp, har han kun optaget
nogle faa pietistiske salmer. Brederek optæller
kun 24 blandt de 1067 numre (hvoraf nogle er
dubletter, der er kommet med ved udgiverens skø
desløshed, saa Hejselbjerg Paulsen retter tallet til
1049). De gamle salmer fra reformationstiden og
den nærmest følgende tid er rigt repræsenteret,
og af dem er der et stort antal, der ikke tidligere
har været optaget i de slesvigske og holstenske
salmebøger, men den nyere ortodoksi og som sagt
pietismen er kun svagt repræsenteret; det gælder
ogsaa Paul Gerhardt.
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ÆGIDIUS' SALMEBOG,
ogsaa kaldet Flensborgsalmebogen efter trykke
stedet eller Vamæssalmebogen efter hjemstedet.
Se iøvrigt VII,s.366-373.
En liden Fortale.
AT mand saa vel i det gamle som nye Testamente
GUD til Ære har siunget Aandelige Psalmer/ vid
ner mange Exempler; saa læsis om Mosis og Mi
riams/ Deboræ og Baraks/ Davids i hans PsalterBog/ Josaphat og andres Lofsange. I dend første
Nye Testamentis Kirke har de Troende efter Christi og hans Disciplers Exempler siunget deris Psal
mer. Der opmuntrede dend ene dend anden/ og
sagde: Hvo kand allerbest siunge sin GUD? Cyrillus formelder om de første Christne/ at de har
siunget deilige Psalmer i deris Forsamlinger/ og
i særdelished ved dend hellige Naaderis Brug/
saaledis: Kommer hid/ smager og seer/ hvor ven
lig Herren er? Eusebius skriver/ at Plinius Secundus har/ der mand handlede saa græsselig
med de Christne/ holdet Keyseren Trajano for/
at hånd/ uden at de ikke ofrede de hedniske Afguder/ intet andet havde erfaret om deris GUdsTieneste/ end at de for Solens Opgang med Psal
mer lovede Christum som dend sande GUd. O!
hedniske Blindhed/ ligesom det var Synd/ at bekiende og prise Christum som dend sande GUd.
Hieronymus siger om de Troende i dend første
Kirke/ at de har siunget Psalmer ved Jordens
Forarbeidning paa Marken.
Ligesom nu mange aanderige Mænd i vor Kir
ke har efterfuldt de Gamlis Exempel/ og til en
gudelig Andagt opvækkelse giort og ladet udgaa
nyttelige Sange/ saa kommer og iblant deris Tal
nærværende Psalme-Bog/ paa gode og fornemme
Venners Tilskyndelse/ fremfor Lyset/ i dend gode
Forhaabning/ at samme kand tiene til GUds
Ære og dend Christelige Kirkis Opbyggelse. Her
hos er at merke/ (1) at adskillige af de formode
lig beste Tydske Psalmer ere oversat i det Danske
Tungemaal (i hvilket mand hidtil ikke har fundet
dem) og det i det mindste efter meningen/ naar
det ikke føjelig har ladet sig giøre plat efter Or
dene. Hvorved (2) at merke/ at mand ved denne
Oversettelse har brugt adskillige Psalme-Bøger/
som ikke stemme over et i alle Psalmer. Der
Mand har udvalt det/ som syntes best at være;
til Exempel: I dend Schlesvigske Psalme-Bog fin
der man i dend Sang: Warumb betriibst du dich
mein Hertz etc. v.7. En merkelig Forandring/ der
det Ord Habacuc udsluttis/ hvilken mand og har
efterfuld.
(3) Ere her udi de fleste Danske Psalmer her
og der lidet forandret og efter Forsettet og For
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haabning forbedret. I særdelished ere de/ som for
dum vare oversatte i Tydsken/ noget nøjere re
guleret efter dend Tydske Hoved-Text/ fra hvil
ken/ og tillige fra hvis rette Mening de her og der
ere afviget/ saa at og under tiden merkelig noget
er tilsat/ som Hoved-Texten ikke indeholder. Det
er jo got og nytteligt/ at mand siunger de Aande
lige Sange med samme Ord og Ords Mening/
som de af Aanderiige Mænd ere forfattet med/
hvilket særdelis er at merke i Henseende til de
Psalmer/ som D. Lutherus har giort/ samme har
deris Oprindelse af en høj og riig Aand. Hvad er
da yndeliger/ end at mand kand siunge i det
Danske Tungemaal saa/ som dend højoplyste
Mand har meent og skrevet det? Hånd klagede
allerede til sin Tid/ at de forfalskede hans Psal
mer. I denne Bog ere
(4) mange nye Christelige Psalmer/ iblant hvil
ke de ere de fleste/ som ere giorde over de Søn
dags- og Højtids-Dages Evangelier. Mand har
(5) undslået sig fra alle høje Ord og Maader
at tale/ og rettet sig/ efter som de Enfoldige kun
de begribe det med Enfoldighed og Tydelighed.
(6) Saa er og denne Bogs Henseende allermest
til fromme Christnes Privat- og Huus-Andagt/
som heri maa skee ville søge nogen Opbyggelse.
Mand har
(7) agtet for gavnligt/ at sette en liden dog
nyttelig Bønne-Bog dertil i allehaande Anliggen
de. Efterdi nu/ Gunstige Læser! denne PsalmeBog leggis en hver for Øjen til GUds Æris Ud
bredelse/ og Christi Menighed til nytte/ saa døm
ej ilde derom/ men annam dend i Guds Navn
med et got Hierte/ og øv dig derudi med ald
Flid.
Siung/ bed/ og vandre paa GUds Veje/
Forret dit Kald med Trofasthed/
Saa skalt du Gunst af Himlen eje/
Som dig paa ny er vist bered/
Thi dend/ som slaar til GUd sin Lid/
Forlader hånd ej nogen Tid.
Thi hvad er saliger/ end at siunge aandelige Vi
ser? Paulus formaner dertil saaledes: Paaminder
eder selv med Psalmer og Sange og aandelige Vi
ser/ og siunger yndeligen for HErren i eders Hier
te. Lutherus siger: Jeg vilde gierne/ at Ungdom
men/ som dog ellers maa og skal undervises i Music og andre gode Konster/ havde noget/ paa det
de kunde blive løs fra Bole-Viser og kiødelige
Sange/ og i deris Sted lære noget nytteliger. Hvad
er nytteliger og trøsteliger end at siunge andæg
tige Psalmer/ de kunde ofte opmuntre/ kraftelig
røre og glæde Hiertet. Augustinus siger om sig
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selv/ at hånd gik i Kirken/ og hørde Davids Psal
mer siunge/ og udgydede sine Taarer derved.
Hvor bitterlig graad jeg/ siger hånd/ under San
gen? hvor kraftig blev jeg beveget formedelst din
velklingende Menigheds Røst. Davids Psalmer
kaldis søde Sange. David fordrev den onde Aand
fra Saul med sin Harpe. Basilius siger/ at Psalmer
fordriver de onde Aander. Paulus og Silas siunge
og lovede GUd i deris Fengsel; saa heder det da
i Sandhed:
Naar jeg i Nød giør Bøn og Sang/
Er Hjertet frit fra Angst og Trang/
Din Aand saa vidner/ at det her
En Forsmag mig til Livet er.
Saa bliv da/ kiere Siæl/ din GUd troe med Bøn
og Sang/ du lever her i en Jammerdal/ lad sam
me være dig som Josaphats Dal/ en Lofs Dal/ at
du siunger GUd Lof for hans Godhed/ indtil du
endelig gaar ud af denne Jammerdal/ og med
Simeon glædelig siunger: HErre! nu lader du din
Tienere (Tienerinde) fare i Fred. I Himmelen
skalt du siunge Mosis/ GUds Tieneris/ Sang/ og
Lammets Sang/ og sige: Store og underlige ere
dine Gierninger/ HErre almægtige GUd. Augu
stinus siger: Jeg skal være lyksalig/ ja/ i Sandhed
evig lyksalig/ naar jeg efter dette Legemes Opløs
ning bliver værdig til at høre de Himmelske San
ge/ som siunges af det Himmelske Fædre-Lands
Borgere/ og af de Salige Aanders Herskarer/ til
dend evige Konges Lof; Lyksalig/ ja over ald
Maade lyksalig skal jeg være/ naar jeg og agtis
værdig at siunge saadanne Psalmer.
Halleluja! Maatte jeg staa/
Hvor alt livsaligt klinger/
Der mand i Bestandighed
Hellig/ Hellig siunger.
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salmer, men nøjagtigt hvad overskriften lyder paa,
salmer som passer til søndagens evangelium. Der
angives til hvert evangelium 2, 3, 4 eller endnu
flere salmer, men Ægidius har været saa beske
den, at han i disse salmeforslag ikke har medreg
net sine egne salmer til hvert evangelium i salme
rækken nr. 117-193.
Derefter følger salmerne, nummererede op til
414, men der er 415, fordi nr. 257 findes to gange.
De er inddelt i følgende rubrikker:
Morgen-Psalmer
Aften-Psalmer
Psalmer for Maaltid
Psalmer efter Maaltid
Advents Psalmer
Jule-Psalmer
Psalmer paa Nyt-Aars-Dag
Paa Mariæ Renselsis Dag
Paa Mariæ Bebudelsis Dag
Psalmer om Christi Pine og Død
Psalmer om Christi Opstandelse
Psalmer om Christi Himmelfart
Psalmer om dend hellig Aand
Psalmer om dend H. Trefoldighed
Paa Sanct Johannis Dag
Paa Mariæ Besøgelsis Dag
Paa Sanct Mikkels Dag
Paa alle Helgenis Dag
Aarlige Søndags- og Højtids Psalmer

1-17
18-36
37_38
39~42
43_47
48-61
62-68
69
70
71-85
86-92
93-94
95_I03
104-112
113
114
115
116
117-193

I dette store afsnit har Ægidius digtet salmer til
hver søndag i kirkeaaret; fastelavn og 26.s.e.trin.
har endda faaet to salmer, og hver af de nævnte
højtider og særlige dage har her igen faaet en sal
me til. Om nogen af Ægidius’ medarbejdere har
digtet nogen og i saa fald hvilke, ved vi ikke. Vi
fortsætter registret:

Dend trofaste GUD giøre os troe og bestandig
i hans Tieneste/ at tilbede/ elske og love hannem
her timelig og hisset evindelig/ formedelst Chri
stum vor HErre/ Amen. Dette ønsker af Hjertet
dend/ som søger at Befodre Christi Ære.

En Psalme om Catechismo i
almindelighed
Om de ti GUds Bud
Om dend Christi. Tro
Psalmer om HErrens Bøn
Psalmer om Daaben
Psalmer om Bod og Poenitentz

Der er ikke nogen anden underskrift paa dette
personligt prægede forord end det, der kan ud
ledes af begyndelsesbogstaverne i de tre sidste ord,
skønt disse ikke er meget mere fremhævede end
de andre. Men vi har nok lov til at tyde dem som
Bertel Christian Ægidius.
Efter fortalen følger et »Register over de Psal
mer/ som skikker sig paa Søndags- og Højtids
Evangelier.« Det er ikke et forslag til hver søn
dags salmevalg, hvortil der maa regnes med faste

Man kan undre sig over, at der ikke i forbindelse
med de andre katekismussalmer kommer nogle
salmer om den hellige nadver, men sagen er, at
man ikke saa let skal løbe til alteret. Først maa
man igennem en ærlig anger og bod. Afsnittet
herom er et af de største i bogen, langt større end
julesalmerne og langfredagssalmerne, og saa er
der endda særlige specifikationer for de sidste i
afsnittet: En Bod-Psalme i særdelished/ naar
mand vil bruge Alterens Sacramente (236). Om

194
195-196
197-200
201-202
203-206
207-238
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Løverdag for Catechismus-Examen/ naar mand
vil gaa til Skrifte-Stoel (237). Naar en synder
giør aabenbare Bod (238).
Psalmer om Retferdiggiørelsen
Psalmer for Alterens Sacrament
Efter Alterens Sacramentis Brug
Psalmer om et Gudeligt Levnet

239-244
245-249
250-252
253_273

Altsaa naar man gør bod og tror paa retfærdig
gørelsen af troen, kan man gaa til alters og der
efter skal man leve et gudeligt levnet, og den sid
ste salme i dette afsnit har overskriften: Naar
mand gaar til sit Kald og Arbeide.
Psalmer om dend falske og hykleriske
Christendom
274-276
Psalmer om HErrens Lof og Taksigelse 277-285
Taksigelse/ naar mand har forrettet
sit Kald og Embede
286-287
Psalmer om Siælens Trøst og Husvalelse
(væsentlig forsynssalmer)
288-312
Psalmer om Kaars og Drøvelse
3I3-334
Psalmer i almindelig Nød
335_35°
Herunder flere særlige tilfælde: Krigs-Tid (342),
Pestilentzes Tid (343-4), Sygdom (345-6), Tor
den og et svart Vær (347), om Jordens Frugt
sommelighed, dvs. frugtbarhed (348), Rejsende
(349-5°)Psalmer om Guds Ord og dend
Christelige Kirke
35'-383
Psalme efter ungdommens Confirmation 364
Psalme om Christelige Øvrighed
365
Psalme om Huus- og Egteskabs-Stand
366-373
Herunder om en barselkvindes kirkegang (369),
forældres bøn for deres børn (370), børn for for
ældre (371), for en enke (372), for en frugtsom
melig hustru (373).
Psalmer om Døden og Begravelse
374-401
Psalmer om Opstandelse og Dommedag 402-405
Psalmer om Helvede og Himmelen
406-411
Beslutnings-Psalmer
412-414
Derefter følger »En liden og Andægtig BønneBog/ Hvorudi allehaande Bønner ere forfattede/
For alle dem/ Som gierne giøre Begieringer/ Bøn
ner/ Forbønner og Taksigelser.« Flensburg. Trykt
hos Christoph. Fogel. 1717.
I en senere udgave af salmebogen, hvor bønne
bogen er trykt 1744, er der yderligere tilføjet et
stort tillæg med nye salmer: »En Samling af de
Opvekkeligste og Opbyggeligste Evangeliske Psal
mer, som mestendeels i de sidste Tider udi vor
Kirke ere komne for lyset, Hvilken og kand bru
ges som et Anhang ved dend (saa kaldede) Warnitzer-Psalme-Bog/ Hvorsamme her i egnen bru
ges. Trykt og bekostet i Aar.«

Ægidius’ salmebog er skabt af en indre trang.
En begavet og varmhjertet mand, hvis moders
maal er en mellemslesvigsk dansk dialekt, hvis
uddannelse er tysk og hvis teologi er gammel
luthersk, har faaet en kærlighed til salmesang,
som har medført et salmehistorisk overblik. Der
til er nu kommet ydre anledning til at gøre en
indsats, nemlig en ny hertugelig salmebog. Han
har drøftet sagen med nogle af sine begavede
slægtninge, som vil være hans medarbejdere.
Men ingen af dem vil trænge sig frem og søge
sin egen ære, heller ikke ophavsmanden. Deres
salmebog skal være en anonym gave til deres me
nigheder, som maaske endnu ikke fatter, hvad
de trænger til, men nok skal blive glade ved
gaven, naar de lærer den at kende.
Menighedernes baggrund er den aandelige
isolation. For det første er det danske Slesvig
skilt fra moderlandet ved kongeaagrænsen. Det
er et hertugdømme, hvori den danske konge er
hertug, eller en af hertugerne. Men ogsaa hans
del af hertugdømmet styres paa tysk fra Køben
havn og lokalt fra Haderslev. Det kunde gaa
saa vidt, som det gik nogle aar senere, at en
dansk katekismus, Pontoppidans lærebog, ikke
uden videre kunde indføres i de dansktalende dele
af Slesvig, men først maatte oversættes og auto
riseres paa tysk, og derefter kunde den tyske
oversættelse oversættes til dansk og bruges i de
danske sogne.
Denne aandelige isolation var endnu strengere
i de danske sogne, som hørte under Gottorp,
hvor det danske direkte blev bekæmpet og øn
skedes udryddet. I disse sogne sad Ægidius og
hans medarbejdere som dansktalende præster.
De havde ingen mulighed for at indføre Kingos
salmebog, ganske simpelt fordi den var autorise
ret for kongeriget. De havde sandsynligvis heller
ikke noget ønske derom. Aanden i Kingos salme
bog var en anden end den, der maatte raade i et
loyalt dansk sogn under Gottorp. Det vilde være
det bedste, at man overhovedet ikke rørte ved
Kingos salmebog.
En aandelig fornyelse kunde kun komme syd
fra, og man kunde da heller ikke nægte, at med
hensyn til salmesang havde Tyskland stadig væ
ret førende. Derfra maatte man hente og over
sætte de værdifuldeste salmer. Med hensyn til
danske salmer maatte man forbedre dem, man
allerede havde, og endelig kunde Ægidius og an
dre selv digte salmer, som man havde brug for.
Der var digteriske evner i familien.
Men man kunde ikke glæde sig over, at visse
kolleger var uforstaaende overfor saadanne planer.
Den danske sang, man hørte folk brumme i kir-
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ken ved gudstjenesten, tydede ikke paa, at der var
noget værdifuldt at finde. Havde kirkesang over
hovedet værdi? Det havde man ikke hørt eksem
pler paa. Var sang noget man kunde lære en
jævn kirkegænger, for hvem det endog kunde
knibe at forstaa prædiken?
Det var et spørgsmaal, som Ægidius kunde
tænke sig at besvare i forordet til sin salmebog.
Selv rustede han sig til arbejdet ved at gennemgaa mange salmebøger, især naturligvis den nye
gottorpske salmebog fra 1712. Men ogsaa Criigers »Praxis pietatis melica« var en god salmebog
med mange nye salmer, og den store »Liineburgisches Gesangbuch« fra 1695 havde over 2000
salmer. Der var stof nok, som han kunde tage fat
paa for at finde dels det bedste, dels det, som
hans menighed mest trængte til. Han tænkte det
hele igennem. Salmerne burde have numre i en
saadan stor bog; det havde de danske kirkesalme
bøger ikke tidligere haft, men det havde han dog
lært baade af tyske bøger og af onkel Laverentsens
»Ny fuldkommen Dansk Psalme-Bog« 1709. Som
følge deraf maatte kirkerne have nummertavler,
hvorpaa degnen med kridt kunde skrive numrene
op. Naar folk altsaa kunde finde salmerne i bo
gen, og naar man kunde læse dem, saa kunde der
komme liv over kirkesangen, og saa kunde de er
fare velsignelsen ved salmesangen.
I forordet til salmebogen bruger Ægidius flere
bibelhenvisninger til at vise, at salmesang har hørt
med til den jødiske gudsdyrkelse og derfra er
gaaet over i den kristne. Derefter gør han rede
for sit arbejde. Han har oversat mange tyske sal
mer, som ikke tidligere har været oversat til
dansk. Ved dette arbejde har han gennemgaaet
mange tyske salmebøger og udvalgt de paalideligste tekster. Han har gennemgaaet de tidligere
oversættelser af tyske salmer, som han har for
bedret ved at føre dem nærmere til de tyske ori
ginaltekster. Dette gælder især Luthers, den højtoplyste mands. Men ud over nye oversættelser og
rettelser af de gamle danske salmer har han op
taget mange helt nye salmer, især en hel aargang
nye salmer over evangelieteksterne. Han siger
ikke, at han selv har digtet dem eller om hans
medarbejdere har skrevet nogle af dem. Bogen
er anonym.
Sprogligt har han undgaaet den høje stil og har
lagt vægt paa at skrive saadan, at den enfoldig
ste kunde forstaa ham, men i de jævne ord ligger
en hjertelighed, der forklarer, at bogen blev fast
holdt i generation efter generation, hvor den blev
kendt. Han siger, at den nærmest er beregnet til
den private andagt, men naar han har skrevet en
hel aargang evangeliesalmer betyder det vel, at
25

han har sigtet mere paa kirkebrug end hans be
skedenhed har villet indrømme. Derimod er det
klart, at den tilføjede bønnebog er skrevet for
den private andagt.
Forordet slutter med en lovsang om dette at
synge salmer. Nogle af kirkens bedste og klogeste
mænd har vidnet derom. Han lægger sit eget vid
nesbyrd dertil, og denne udgang af forordet er
hans svar til dem, der ikke hidtil har kunnet se,
at jævne menneskers primitive og uøvede sang
kan være til nogen nytte. Der ligger en velsignelse
og venter paa den, som vil øve sig i at synge Gud
lovsange.
Allerede i forordet lægger man mærke til visse
sproglige vendinger af tysk afstamning, som ikke
er blevet rigtig fordansket. De kristne sagde til
hinanden: »Hvo kand allerbest siunge sin GUd?«,
de kristne »ofrede ikke de hedenske Guder«.
Ægidius glemmer, at man paa dansk maa ind
skyde forholdsord (for sin Gud, til de hedenske)
fordi man mangler den tyske kasusbøjning. I en
salme hedder det: »Du mig besørger allerbest, o
kiere Gud.« Saadanne mindre heldige vendinger
kan findes, men ret sjældent. Derimod mærker
man ofte den sønderjydske dialekt: »hvad er sa
liger, end at siunge aandelige Viser«, »hvad er
nytteliger og trøsteliger«, »Augustinus udgydede
sine taarer«, »hvor bitterlig graad han«.
1 brugen af rim kan man ogsaa spore en tysk
paavirkning. Ord som »skyld« og »mild« regne
des i tysk poesi for gode rim, mens dansk poesi
tog det nøjere med den lydlige overensstemmelse.
En af hans mest kendte salmer begynder:
Jeg er udi Jesu glad/
Skriften giver mig det raad/
At i denne Jammerdal
Jeg i Gud mig glæde skal.
Disse tilsyneladende daarlige rim, er i virkelig
heden gode, naar man tager hensyn til den søn
derjydske dialekt. De rimer godt efter øret, nem
lig glaj - raj, begge ord med langt a og stød. En
dal hedder paa sønderjydsk »et dall«, altsaa kort
a ligesom i ordet skal. Her hos Ægidius skal man
maaske ikke tage denne sag saa nøje, men hos
vor fine lyriker H. A. Brorson er det godt at vide,
at »dal« og »skal« rimer fortræffeligt.
Udgaver af Ægidius.
Det er et stort spørgsmaal, hvor mange ud
gaver der er kommet af Ægidius’ salmebog. Titel
bladet lyder som tidligere omtalt, men det er
prydet med et stik af Kristus paa korset, som er
rejst udenfor en by, der formodentlig forestiller
Jerusalem. Det findes fotograferet hos Hejselbjerg
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Paulsen: »Sønderjydsk Psalmesang 1717-1740«,
s. 75. Den samme udgave er brugt her og maa reg
nes for originalen. Men jeg har tillige en udgave
med samme titelblad, som ligeledes opgiver at
være trykt i Flensborg hos Christoph.Fogel/ Aar
1717. Men stikket paa bladet fremstiller her et
bjerg, paa hvis top der er bygget et tempel, hvor
fra offerrøgen opstiger. Denne udgave maa trods
titelbladet være senere. Det er nok trykt med de
samme typer, men der er andre trykfejl i for
talen, og paa titelbladet er skraastregen efter or
det Flensborg erstattet med et komma. Denne
udgave er indbundet sammen med bønnebogen,
der ikke er trykt hos Fogel, men hos Christ.Frid.
Holwein og dateret Flensburg, 1744, og derefter
følger et ret stort tillæg af pietistiske salmer, som
er dateret »samme Aar«. Dateringen af disse to
tillæg maa være rigtig. Men selve salmebogen
kan trods dateringen være trykt efter 1717 og
sandsynligvis før 1744, da den efter sit tryk og
udstyr synes at ligge ret nær ved første tryk.
Et eksemplar af selve salmebogen, hvor titel
bladet og fortalen mangler, men ellers er intakt
indtil slutningen, er ikke bundet sammen med
noget af de nævnte tillæg. Men efter det alfabe
tiske register og begyndende paa bagsiden af dette
er trykt 6 sider med »Bønner, som er forordnet
at læses efter Prædiken til Høymesse Søndage og
Hellige Dage.« Disse bønner slutter med en bøn
for kongen Frederik V, dronningen og de konge
lige prinser. Hele denne udgave maa altsaa være
trykt efter 1746, da de gottorpske dele af Slesvig
forlængst var indkorporeret i den kongelige del.
Der skal være udkommet udgaver af Ægidius
1749 og 1755. Det kan være en af dem.
Den seneste nærværende udgave er »Med
Kongl. Majest. allemaad. Frihed« Trykt 1765 »og
ere til Kiøbs hos E. D. Nagel, Bogbinder udi Tøn
der.« Ægidius’ fortale er udeladt, og bogen be
gynder derfor med registret over salmer til søndagsevangelieme. Efter salmerne og det alfabe
tiske register følger de førnævnte bønner, som er
forordnet, og kongen hedder nu Christian den Sy
vende. Derefter følger den liden og andægtige
bønnebog, trykt 1765, til købs hos E. D. Nagel udi
Tønder. Det førnævnte tillæg med pietistiske sal
mer er her udeladt, og til vor overraskelse kom
mer i stedet »Den Forordnede nye Kirke-PsalmeBog«, altsaa Kingos, »Kiøbenhavn, trykt 1765.
Og ere til kiøbs hos Emst Daniel Nagel, Bogbin
der udi Tønder.« Med Kingos salmebog følger
Collekter, epistler og evangelier, lidelseshistorien,
En andægtig Bønne-Bog 1765 og Luthers kate
kismus. Det vil sige, at Ægidius her i Tønder er
blevet sluttet sammen med hele arven fra konge
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riget. Bogbinder Nagel har indbundet disse ialt
1968 sider i et bind og derved bevist, at de to
halvdele var salgbar vare og enkelte steder har
man brugt begge disse salmebøger. Dette er det
sidste optryk af Ægidius.
Hvordan hjalp man sig saa i de faa sogne, som
brugte Ægidius helt op til 1890? Man omindbandt hjemmets gamle salmebog, hver gang et
nyt slægtled skulde sætte bo. For hver omind
binding blev marginen smallere, og sølvspænderne
blev flyttet over paa det nye bind. Det andet af
de her nævnte eksemplarer er et eksempel derpaa. Titelbladet har aarstallet 1717, selv om det
maaske burde være nogle aar senere. De to tillæg
er begge fra 1744, og kort efter maa bogen være
samlet. Derefter maa bogen være blevet beskaaret
flere gange og de nuværende svære sølvspænder
bærer det sidste brudepars initialer og aarstallet
indgraveret 1853.
Schraders salmebog ijgi.
I Tønder kirke brugte man en lille salmebog
fra Stade baade ved den danske froprædiken og
ved den tyske højmesse. I det hele taget hjalp
man sig mange steder i Slesvig med salmebøger,
som man havde hentet sydfra. Men da Schrader
1728 kom til Tønder, maa han hurtigt have be
sluttet at udarbejde en ny salmebog. Naturligvis
henviser han i forordet til Luthers salmer, som
er de grundlæggende, men man kan forstaa, at
det, som særlig ligger ham paa sinde, er at tilføje
en grundig samling af nyere, saavel ortodokse
(f. eks. 72 af Paul Gerhardt) som pietistiske sal
mer fra slutningen af det foregaaende aarhundrede og begyndelsen af det nuværende. Hans
salmebog udkom 1731, forordet er dateret 3. ja
nuar. Foruden hovedopgaven at bidrage til det
aandelige livs vækst i Tønder er det hensigten at
samle kapital til bygningen af det nye vajsenhus,
som skal opføres i Tønder.
Schraders »Vollståndiges Gesangbuch in einer
Sammlung Alter und Neuer geistreichen Lieder«
indeholder 1157 numre, hvoraf de 825 er fælles
med Freylinghausen, af hvem han ogsaa er paa
virket med hensyn til stoffets ordning. Den vakte
stor opmærksomhed i den slesvig-holstenske kirke,
og i 1730erne drøftede synoderne at indføre den
som fælles salmebog i de kongelige dele af her
tugdømmerne. Derved blev videre kredse opmærk
somme paa den, og de ortodokses jagt paa kæt
terier i pietistiske bøger blev udstrakt ogsaa til
den. Saaledes fandt E. Neumeister i Hamburg 12
kætterier i den. For os i nutiden ser det ganske
taabeligt ud. Man fandt en kættersk kvietisme i
disse linjer:
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Wer recht die Pfingsten feiem will,
Der werd’ in seinem Herzen still.
Det er ligeledes kættersk at finde saligheden i
dette liv:
Meine Seele hat in dir
Den Himmel schon auf Erden.
1735 krævede Christian VI indberetninger om,
hvilke salmebøger, der var i brug, og betænknin
ger angaaende indførelsen af en ny tysk salme
bog. Indberetningerne var brogede, men betænk
ningerne var faa. Trods angrebene paa Schraders
bog var der i synoderne stadig stemning for den,
og det blev i 1737 overdraget Schrader at udar
bejde den nye salmebog. Han døde imidlertid
samme aar, og de forskellige salmebogsforlæggere,
som havde restoplag liggende, forstod at forhale
sagen. 1742 fik vajsenhusene i hertugdømmerne
privilegium paa den nye salmebog, som endnu
ikke eksisterede. 1751 synes man endnu at forud
sætte, at der kun skal foretages nogle faa ændrin
ger i Schraders salmebog, inden den bliver fælles
salmebog. Men uden at man nu ved, hvordan det
er gaaet til, blev det i sidste omgang besluttet at
udelade 345 numre og erstatte dem med 188
andre, hvorved tallet blev nøjagtigt 1000. Den
nye bog skulde indføres fra 1. jan. 1753, og flere
trykkerier i hertugdømmerne og København blev
sat i gang for at levere det fornødne antal bøger.
Saaledes fremkom
»Vollståndiges Gesang-Buch in einer Sammlung
alter und neuer Geistreichen Lieder, auf Konigl.
allergnådigsten Befehl zum allgemeinen Gebrauch
in den Kirchen und Gemeinen des Herzogthums
Schleswig, des Herzogthums Holstein, Konigl.
Antheils, der Herrschaft Pinneberg, Grafschaft
Rantzau und Stadt Altona gewidmet, und mit
Konigl. Allerhochsten Privilegio herausgegeben.«
Da der findes adskillige »Vollståndige Gesangbiicher«, er denne blevet kaldt Altona-salmebogen
eller »das tausendliedrige«. Salmebogen er ind
rettet med de samme 75 rubrikker som Schraders.
Forskellen mellem dem er, som man kunde vente,
at de mest sværmeriske salmer hos Schrader er
udeladt og erstattet med andre, der gennemgaaende har en mere kirkelig holdning. Se nærmere om
disse to bøger VII, s. 233 ff.
Schrader og Brorson.
For Danmark og Norge fik Schraders salme
bog endnu større betydning end for de tyske her
tugdømmer, hvor »Das Tausendliedrige« ganske
vist hurtigt oplevede en mængde oplag, men dog
allerede 30 aar efter blev afløst af Cramers salme
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bog, hvis aandsretning var helt anderledes. I Dan
mark og Norge blev Schraders salmebog derimod
den vigtigste bro, hvorover tyske salmer fandt vej
nordpaa, og det gælder især, hvor oversætteren
var Brorson, som 1729 blev Schraders medarbej
der som dansk og tredje præst i Tønder. Han fik
hurtigt efter 1731, da Schraders salmebog var ud
kommet, den store tanke, at han vilde skabe et
dansk pietistisk salmeværk, som først udkom i en
række smaa hæfter fra 1732 til 1735 og derefter
blev fuldendt i »Troens rare Klenodie«. Ikke blot
den store ide, men ogsaa selve stoffet, de enkelte
salmer, som indbød til en dansk oversættelse,
fandt han der, og i visse tilfælde inspiration til
originale mesterværker. Man kan egentlig ikke
tænke sig, at Brorson har været klar over, hvor
stor en rigdom han derved bevidst skænkede Dan
mark og Norge, og man kan heller ikke tænke sig,
at han gav Sønderjylland baade religiøs og na
tional modstandskraft igennem et par aarhundreder. Men han gav os mere end han vidste. Op
mod jul 1975 skrev Indre Missions formand pa
stor Kr. Friis en artikel om »Min kæreste jule
salme«, hvori det hedder:
»Min er skrevet af Brorson, julens salmedigter
frem for nogen. Hvad jeg ikke kunde se dengang
- i min barndom i Sønderjylland under fremmedherredømmet - kan jeg nu se: Som dansk i sind
og skind var Brorson med til at synge den danske
tone ind i barnesindet og gjorde derved, skønt fra
en svunden tid, et forberedende stykke genfor
eningsarbejde, hvis betydning alt for ofte har væ
ret overset til fordel for vore fædrelandssange.«
Om Brorsons forhold til Schrader se nærmere
VI, s. tot ff. og om de enkelte salmer i bd. I-V.
Kingo og Pontoppidan i Nordslesvig.
For nutiden er det naturligt at tænke sig, at
Brorsons salmer blev brugt i Tønder kirke, da de
var fremkommet, i det mindste ved den danske
froprædiken, hvor han prædikede, men dette var
ikke tilfældet. Man blev ved at synge paa tysk i
bykirkeme, ogsaa ved dansk prædiken. Derimod
maa man tænke sig, at man i hedehuset i Emmerske har sunget Brorsons julesalmer, som var
tilegnet denne lille landmenighed. Andre steder
paa landet sang man dansk ved danske guds
tjenester, fordi andet ikke var muligt. Kingos
salmebog blev indført i Tøminglen provsti, som
kirkeligt hørte under Ribe bispestol, selv om det
ikke hørte til kongeriget. I Haderslev og Aaben
raa provstier blev den ligeledes indført, selv om
den ikke var autoriseret for Slesvig. Det var gan
ske naturligt, at loyale dansktalende provster og
præster vilde følge det kongelige eksempel nord
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fra. Men kommer man ud til de enkelte landlige
sogne, er det et spørgsmaal, om man i det hele
taget havde salmebøger. Hvis præsten havde Kin
gos salmebog, kunde han naturligvis tage hensyn
til den, hvis der i menigheden var mulighed for
et skiftende salmevalg fra søndag til søndag, el
lers kunde han ikke vove sig ret langt udenfor de
faste salmer, som menigheden kunde udenad.
Vi har dog et stærkt vidnesbyrd om, at Kingos
salmebog var kendt, endog helt ned til den offi
cielle kirkesprogsgrænse mellem Flensborg og
Tønder. Det er boghandler Nagels førnævnte ud
gave af Ægidius’ salmebog, der var sammenbun
det med Kingos. Naar en bogbinder i Tønder
1765 lader trykke disse to salmebøger, er det et
bevis for, at de begge har været kendt fra Var
næs i øst til Tønder i vest. Han sætter sig ikke i
bekostning med to store, samtidige nytryk, hvis
han ikke ved, at disse to bøger er i brug og kan
sælges. Om han nogle steder har kunnet sælge
den ene bog og andre steder den anden, ved vi
ikke, maaske Ægidius øst for Tønder og Kingo
vest og nord for, men da det foreliggende eksem
plar er sammenbundet, har man i hvert fald visse
steder haft brug for dem begge.
Vi ved, at dette tryk er det sidste med hensyn
til Ægidius, og det tyder paa, at det ikke har haft
udsigt til at trænge frem til andre sogne, f. eks.
ikke længere nordpaa. Maaske var det ogsaa paa
høje tid at faa Kingo afsat. Samme aar 1765 for
lod man i Haderslev provsti Kingo for at gaa over
til Pontoppidan, og det samme skete i Aabenraa
provsti 1768. Nordslesvig var ved at opdage, at
Pontoppidan var mere hjemlig og mere passende
end Kingo. Med Pontoppidan havde man hele
Kingo, og man fik de pietistiske salmer, som var
kommet sydfra, desuden mange tyske salmer i god
oversættelse og endelig Brorson, som med 92 sal
mer var det store nybrud. Med Pontoppidans
salmebog i Nordslesvig og »das tausendliedrige«
i hertugdømmerne oplevede man i hertugdøm
merne en pietistisk blomstring paa en tid, da pie
tismen havde udspillet sin rolle i kongeriget og i
Tyskland. I Nordslesvig blev pietismen en varig
paavirkning, fordi man i halvdelen af landsdelens
sogne bevarede Pontoppidans salmebog til 1890.
Cramers salmebog.
Idet der henvises til J. A. Cramers biografi VI,
s. 148-149, hvor ogsaa hans salmebog er ret ud
førligt omtalt, skal der her tilføjes supplerende
bemærkninger.
Cramer var en mand, som fulgte med tiden.
Da han 1764 udarbejdede en salmebog for St.
Petri menighed i København, fik den netop 1000
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numre. Det var i tidens aand. Han tog hensyn til
de originale tekster, og med hensyn til melodierne
henviste han til Freylinghausen. Det betyder ikke,
at han var pietist, snarere ortodoks. Tiden udvik
lede sig i mere rationalistisk retning, og Cramer
var fulgt med, da han 1775 af det tyske kancelli
i København fik opfordring til at udarbejde en
tysk salmebog for Slesvig og Holsten. Det var alt
saa samtidig med, at Guldberg tænkte paa en ny
dansk salmebog til afløsning af Kingo og Pontop
pidan. Cramer arbejdede hurtigere, og allerede
1776 var hans salmebog færdig, men da den først
skulde overvejes i kancelliet og hos generalsuper
intendenten i Slesvig og Holsten, udkom bogen
ikke før 1780. Den fik titlen:
Allgemeines Gesangbuch, auf Koniglichen Allergnadigsten Befehl zum offentlichen und hauslichen Gebrauche in den Gemeinen des Herzog
thums Schleswig, des Herzogthums Holstein, der
Herrschaft Pinneberg, der Stadt Altona, und der
Grafschaft Ranzau gewidmet und mit Kdniglichem Allerhochsten Privilegio herausgegeben.
Den blev indført i fem etaper, idet man be
gyndte sydfra og hvertandet aar rykkede en eta
pe mod nord. Den blev indført i alle menigheder
med tysk gudstjeneste, uden at de blev spurgt.
Der var ingen uro i den anledning, selv om den
ikke blev modtaget med begejstring. »Selv i kir
kelige egne«, skriver Alexandra Johannsen, Gustav
Johannsens datter, »havde man ikke stort andet
at udsætte paa den, end at den kun indeholdt
914 salmer, mens den gamle havde 1000, hvad
der betragtedes som en tilbagegang i kristelighe
den.« Hun mener, at det højtyske sprog satte
dansktalende folk i Sydslesvig i en vis højtidelig
stemning, fordi det nu engang var kirkens sprog,
men man fattede ikke helt meningen i vers og
kunstige sætninger; det pietistiske og det rationa
listiske billedsprog var lige højtideligt - og lige
uforstaaeligt. (Sønderjydske Aarbøger 1913, s.
55)Det var virkelig en tilbagegang i kristeligheden.
Bogen er delt i tre afdelinger. Den første indehol
der tidssalmer, morgen, aften osv. med numre fra
1-57. Anden afdeling indeholder salmer om de
kristelige troslærdomme, som er delt i 16 under
afdelinger og rummer salmer fra 58-562. Tredje
afdeling indeholder læren om de kristelige dyder,
som er meget specificerede og indeholder salmer
fra 563-914. Indholdet kan ogsaa karakteriseres
saaledes, at den gamle salmetradition er brudt.
Der er kun bevaret 195 af de gamle kemesalmer,
og 633 salmer har aldrig staaet i en salmebog før.
Der er 255 salmer af Cramer selv, 70 af hans ven
Klopstock, 61 af Balthasar Munter og 57 af Gel-
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lert. Det mest vidtspundne er dog dydelæren om
pligterne mod Gud, mod os selv og mod næsten.
Her er salmer for alle lejligheder og for alle stæn
der, for landmænd og for lærde folk, for kunst
nere og haandværkere, arbejdere, soldater, søfolk,
endog en særlig salme for beboere i marsken.
Hvor man manglede en saadan særlig salme, dig
tede Cramer hurtigt en selv. I en efteraarssalme
husker han ogsaa vinbøndeme, som ikke var sær
ligt talrige i Slesvig og Holsten, men det kunde
jo være, at hans salmebog fik udbredelse længere
sydpaa, og det skete faktisk.
Denne salmebog blev næsten eneraadende i
Slesvig og Holsten i næsten hundrede aar. De
tyske præster i Nordslesvig maatte uvilkaarligt
sammenligne den med Pontoppidans, som de
maatte bruge, naar de skulde holde dansk guds
tjeneste, og nogle af dem fandt i den danske det
sunde nærende brød for sjælen, og en af dem
skrev i sin »Kirchenchronik« om det af »Cramer
1780 zusammengekramten Kram«.
Adlers »Christelig Psalmebog«.
Henimod slutningen af det 18. aarh. var Søn
derjylland fra Kiels universitet blevet forsynet
med et stort antal rationalistiske præster, og ge
neralsuperintendent J. G. C. Adler var af samme
aand, se hans biografi VI, s. 12-13. Hans Agende,
kirkeordning, vakte en haardnakket modstand i de
sønderjydske menigheder. Nogle nægtede at ofre
og betale tiende til præster, som indførte Agen
den, som ikke engang lod Fadervor være uæn
dret. Flere steder maatte man anvende militær
hjælp, naar Agenden skulde indføres i kirkerne.
Under denne modstand forstod kancelliet, at man
maatte være mere forsigtig, og det kom Adlers
salmebog til gode. Det var oprindelig tanken, at
den skulde afløse baade Ægidius, Kingo og Pon
toppidan i Sønderjylland. Men der skete det, at
man i Tønder provsti besluttede at forlade Kingo
og Ægidius, som var udsolgt, for at gaa over til
Pontoppidan, og da man i den anledning købte
700 eksemplarer, var der kun 132 tilbage, og da
Adlers salmebog ikke var færdig, lod man 1794
trykke et nyt oplag af Pontoppidan. Denne salme
bog havde siden fremkomsten 1740 heddet »Den
Nye Psalme-Bog«, men skiftede nu titel til »Den
Pontoppidanske Psalme-Bog«.
Adler havde egentlig ingen forudsætninger for
at lave en dansk salmebog. Hans gode ven, amt
mand Møsting i Haderslev, som var født paa
Møen, men i Haderslev skulde bruge tysk em
bedssprog, tilstod da han gennemsaa Adlers for
slag, at han ikke var nogen kompetent dommer,
da han nu næsten var kommet saa vidt, at han
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hverken forstod tysk eller dansk rigtigt. Og Adler,
som var født i Amæs ved Slien, men var vokset
op i Holsten, tilstod det samme for sit vedkom
mende. Hvorledes bar han sig da ad med at ud
forme en salmebog?
Det blev ikke noget stort problem. Det var saa
heldigt, at biskop Balles salmekomite allerede i
nogen tid havde været ude i samme ærinde og
havde udgivet to prøvehæfter, Evangelisk-christelig Psalmebog 1793 og 1795, og her fandt Adler
mere, end han behøvede. Han mente, at 200 sal
mer maatte være nok til en dansk salmebog for
Sønderjylland. 196 tog han fra Balles prøvehæfter,
og selv om han ikke yderligere udblødte dem,
blev hans salmebog dog den ringeste, vi har haft,
fordi han ved det snævre udvalg maatte udelade
saa mange flere af de gamle salmer. Ordning og
inddeling ligeledes laant fra Balle.
Kancelliets større forsigtighed viste sig nu deri,
at Adlers salmebog blev indbundet sammen med
Pontoppidans som et tillæg til denne fra nu af
og i al fremtid. Det var naturligvis Adlers haab,
at den nye salmebog vilde konkurrere den gamle
ud. Adlers »Christelig Psalmebog« udkom 1798
samtidig med Balles, og den nye sønderjydske
salmebog bestod da af to sammenbundne bøger
med følgende titler:
»Den Pontoppidanske Psalme-Bog indeholden
de ei allene de Psalmer, som fordum af Dr. Kingo
have været samlede, men endogsaa mange andre
nyere og af det tydske Sprog oversatte Psalmer.
Paa Kongelig allemaadigst Befalning paa nye
oplagt. Slesvig, 1798.«
»Christelig Psalmebog. Efter Allerhøjeste Kon
gelig Befaling samlet og forordnet til Brug for de
danske Menigheder i Hertugdømmet Slesvig. Sles
vig 1798.«
Som aarene gik blev disse titler ændrede. Pon
toppidans salmebog havde i mere end 50 aar hed
det »den nye«; nu gik dette navn over til Adlers,
og fællestitlen blev »Den Pontoppidanske PsalmeBog tillige med den Nye Psalme-Bog« og som til
læg betragtet fik den nye salmebog sin særlige
titel: »Den Nye Psalme-Bog, indeholdende Lov-,
Takke- og Tids-Psalmer; saavelsom Psalmer til
Huusandagts-Befordring.«
Med hensyn til brugen af salmebog og tillæg
kom det an paa præsten. Saaledes skrev dybbølpræsten, digteren Kristen Karstensen i 1845: »Jeg
vælger udelukkende Psalmeme af den Pontoppi
danske Psalmebog, mens min Formand fornem
melig holdt sig til Anhanget. Mine Bevæggrunde
behøver jeg vist ikke at angive.«
Dette forhold er meget vigtigt, hvis man vil
forstaa forskellen mellem den sønderjydske og
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den kongerigske salmetradition. I kongeriget om
digtede man de gamle salmer i rationalistisk aand,
naar man optog dem i E, og desuden optog man
mange nydigtede salmer. Da man forlod E og gik
over til R, optog man baade uændrede rationali
stiske salmer og gamle salmer, der havde været
ændrede, men dog ikke var helt befriede fra disse
ændringer. Ved det næste salmeskifte fra R til
KH gik man et skridt videre, men der var stadig
levn af det rationalistiske ordvalg, salmevalg og
forkortninger, samt mangel paa mod til at vende
tilbage til en dristig originaltekst. I Sønderjylland
kom rationalismen ind som et tillæg, og da man
ikke længere gad lukke dette op, stod de gamle
tekster fra K og P uændrede tilbage og stadigt
indsungne.
Alligevel slap man ikke helt saa let fra ratio
nalismen, idet denne fra kongeriget gennembrød
den sønderjydske isolation. Det blev 1820 tilladt
at bruge Evangelisk-kristelig salmebog i Sønder
jylland. Adler var ikke saa selvisk, at han mod
virkede dette, tværtimod. Menighederne var i
reglen ikke villige, men naar præsterne var taalmodige i den gode sags tjeneste, lykkedes det ofte
at indføre bogen, og naar dette var sket, var det
ikke saa let at slippe fra den igen. Omkring 1885
brugtes den i 27 sogne, især i Tøminglen, som
kirkeligt hørte under Ribe, og Als, som var kongerigsk omraade.
Nis Thornum.
Blandt de mere eller mindre officielle salme
bøger er der nogle samlinger fra Vestslesvig, som
har haft betydning til privat opbyggelse, nemlig
skolelærer Nis Thomums fra Øster Gasse i Skær
bæk sogn. Han er født i Thornum ved Rødding
1796 og seminarist fra Borris. Han har skrevet
op mod 900 salmer, som ikke har været uden be
tydning, selv om ingen af dem har fundet vej
til de kendte salmebøger. Hans første samling,
»Andagtssange«, Haderslev 1835, indeholder 335
salmer til kirkeaarets helligdage samt en række
morgen- og aftensalmer til hver dag i ugen, ialt
370. Samtidig er mange af disse salmer lejligheds
salmer og kendetegnet som saadanne ved over
skrifter, »Foraaret«, »Kongens fødselsdag«, »Beileren« (vejledning til bøn, naar man skal vælge
sin livsledsagerinde), eller det er kristelige be
tragtninger over mangfoldige emner. Under navn
af »Gassebogen« er denne samling blevet brugt
som daglig andagtsbog i mange vestslesvigske
hjem. Senere tog Thornum fat paa en ny sam
ling, »Dagligt Opløftelsesoffer«, som indeholder
salmer til hver dag i aaret, ialt 570. Hans salmer
er i reglen letflydende; enkelte steder sporer man

paavirkning fra Timm. De udmærker sig ikke
ved nogen høj flugt, men undertiden dog ved en
jævn inderlighed. En gammel kone huskede til
sin død følgende vers af Thornum, som hun
havde hørt i sit barndomshjem:
Du
Du
Du
Du

baade vil og kan min hele Sag afgjøre,
baade vil og kan til Salighed mig føre,
baade vil og kan mig altid være nær,
baade vil og kan mig altid have kjær.

Thornum fik en tragisk død. Den 22. sept. 1856
fandtes han hængt i sit sengebaand, men det
blev aldrig rigtig opklaret, om der forelaa mord
eller selvmord. Niels J eppesen har skrevet en bog
om ham: N. J. K. Thomums Liv og Skrifter,
Kbh. 1925.
En anden vestslesvigsk digter var visbypræsten
Hans Brage Berg, som udgav en aargang salmer:
»Salme-Nyn og Søndags-Riim«, 1846. Se hans
biografi VI,s.53 ff.
Et forgæves salmebogsforsøg i Haderslev.
Man begyndte at blive ked af Adlers salmer,
og man syntes ikke, at man uden videre kunde
vende tilbage til Pontoppidan. Haderslev præstekonvent nedsatte derfor 1834 et udvalg, som
skulde udarbejde en ny salmebog for de danske
menigheder i Sønderjylland. Udvalget bestod af
præsterne Nissen i Øsby, Lautrup i Haderslev,
Boysen i Starup og Erichsen i Hej Is, som dog paa
grund af sygdom blev erstattet af L. Paulsen i
Sommersted. De vilde sammensætte deres salme
bog af stof fra Pontoppidan og Evangelisk-kriste
lig Salmebog, som dog skulde bearbejdes, end
videre af nye tyske salmer, som de agtede at
oversætte, og af nye danske salmer af Boye, Inge
mann og Timm (saaledes er rækkefølgen). De
arbejdede et par aar, men da døde Adler, hvis
velsignelse de satte pris paa, og desuden udkom
Pontoppidan i et nyt stort oplag paa 2400 ekspl.,
hvorved Sønderjylland syntes at være forsynet
for en aarrække. Derved blev Haderslevudvalget
mismodigt og nedlagde arbejdet, men for at det
ikke skulde være helt forgæves, nedskrev de en
kort beretning i en protokol og indførte deri deres
bearbejdelser af Pontoppidan og nogle oversæt
telser af tyske salmer, fordi de mente, at der i
dette forarbejde lod sig finde »mangt et lille
korn, som kunde blive opsamlet af deres efter
kommere og fortjente at blive benyttet, naar man
engang ad aare skulde udgive en god dansk sal
mebog.« Her er opsamlet et par af disse smaa
kom fra deres bearbejdelse af »Den yndigste
rose«.
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Al Verden nu burde sig fryde,
I takkende Lovsang udbryde.
Men mange de ville ei lære
Den yndigste Rose at ære.
Forhærdede Tidsel-Gemytter! Hvo som denne Rose bortbytter,
Og vil ikke ydmyg fremtræde,
Han søger i Sorgen sin Glæde.
Ak, søger de nedrige Steder,
I støvet den Stolthed begræder!
Saa skal eder Jesus husvale,
Som Rosen i frugtbare Dale.
Man forsoner sig med den tanke, at de opgav
deres arbejde paa halvvejen.
MEYER-BOESENS SALMEBOG.
Men saa tog Meyer og Boesen fat, og deres
salmebog blev en af de betydningsfulde, ikke
blot for Nordslesvig, men under særlige forhold
ogsaa for Sydslesvig.
Se Ulrich Sechmann Boesens biografi VI,s.67 f.
Se Christian Wollesen Meyers biografi VII,s.
67 f.
Titelbladet lyder:
Psalmebog
samlet og bearbeidet af
C. W. Meyer
og
U. S. Boesen
Præst i Wilstrup, forhen
Præst for Oxenvad og
i Abild ved Tønder.
Jels Menigheder.
Udgivet af C. W. Meyer.
Haderslev. Trykt hos H. Seneberg. 1844.
Næste side indeholder en dedikation til provst
Ahlmann i Tønder, som har opmuntret til arbej
det.
Fortale.
Det vil af sig selv falde i Øinene, at ved nær
værende Arbeide er nærmest taget Hensyn til
de Menigheder og Huse, hvor den Pontoppidan
ske Psalmebog ikke blot er kjendt, men hvor den
i over 100 Aar har været og endnu er i Brug
baade ved den offentlige Gudstjeneste og Huusandagten, og ved sit bibelske Indhold, sin dybe
evangeliske Aand, forenet med den rette christe
lige Eenfoldighed, har kraftig tiltalt Aand og
Hjerte, og derved vunden en Tiltroe, som Intet
har kunnet fortrænge. Derfor maa hiin Psalme
bog ogsaa betragtes som Grundvolden for denne
nye Samling i det Hele, og er, som det haabes,
ved Udvalget og Bearbeidelsen saaledes behand
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let, at man i Almindelighed ikke vil savne noget
hverken ved de udeladte Psalmer eller de Foran
dringer, der med lemfældig Haand ere gjorte.
At nemlig mange af de Psalmer, som findes i den
Pontoppidanske Psalmebog maatte udelukkes, vil
uden Tvivl billiges; thi ved Siden af de mange
ypperlige og bedre ere ogsaa ikke faa, som selv
ved den mangeaarige Brug ei engang ere bievne
bemærkede og kjendte af Folket, fordi de af en
eller anden Grund, som let skjønnes, have i det
mindste ikke kunnet beholde blivende Værd,
allerhelst i en Tid, som med Rette gjør større
Fordringer til Formen.
At overhovedet den Pontoppidanske Psalme
bog er lagt til Grund for Bearbeidelsen af en
nye, behøver intet Forsvar; thi at den indeslut
tet i sig en ægte Kjærne af dansk Psalmedigtning, hvis Krone Kingo og Brorson endnu stedse
blive, vil ingen nægte, som kjender denne Green
af den danske Poesie, og er bleven fortrolig med
hiin Psalmebogs Indhold og Aand. Paa denne
Grund er dernæst bygt videre fort ved dels at
fremdrage endnu mere af hine Forfatteres Psalmeskat, dels at optage af andre ældre og nyere
værdifulde Psalmesamlinger, hvad der efter bed
ste Skjønsomhed lod sig indpasse som eensartede
Steen i den nu fuldendte Bygning som et Heelt
uden alt for meget at overskride det Omfang,
en Psalmebog bør have, og dels at tilføie nogle,
navnligen af den Slesvig-Holsteenske Psalmebog
af nye oversatte Psalmer, der maatte passende
slutte sig til de øvrige.
Overseer man ikke Vanskelighederne ved et
Arbeide, som det nærværende, hvilke ogsaa i den
nyere Tid ved de Forsøg, som ere gjorte, have i
flere Retninger viist sig, saa gjør det vist ikke
forgjæves Regning paa Overbærelse ved dets
Mangler. Det være nok at gjøre opmærksom paa,
at Tiden længe har fordret en forbedret Psalme
bog, ogsaa i de dansktalende Menigheder i Her
tugdømmet Slesvig, med Velvillie tør derfor da
og dette Forsøg, der har sat sig hiin Fordring som
Formaal, forvente at imodtages og bedømmes.
Kun dette Ønske ledsage Psalmebogen, at dens
Toner maae finde Gjenklang i troende Christnes
Hjerter, og vorde et Middel til at befordre og
forhøie den christelige Andagt til Fremvæxt i
Gudsfrygt og Troe, grundet paa Hovedhjørne
stenen, hvilken er Christus, høilovet i Evighed.
Indhold.
1. Søndagspsalmer til Indgang
Udgang
2. Adventspsalmer
3. Julepsalmer
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Nytaarspsalmer
Jesu Aabenbarelse for de Vise
Jesu Flugt til Ægypten
Jesus tolv Aar gammel i Templet
Jesu Daab
Jesu Fristelse
Passionspsalmer
Jesu Lidelses Historie
Jesu Ord paa Korset
Jesu Lidelse og Død
Jesu Begravelse
Paaskepsalmer
Bededagspsalmer
Himmelfartspsalmer
Pintsepsalmer
Treenigheden, Guds Væsen og Egenskaber
Kirken, dens Trængsel og Trøst
Reformationspsalmer
Guds Ord
Ved Catechisation
Daab og Confirmation
Daaben
Confirmation
Den hellige Nadvere
Ved Skriftemaal
Under Nadveren
Efter Nadveren
Morgenpsalme
Aftenpsalme
Skabelsen og Forsynet
Guds Raadslutning til Menneskenes Salighed
Menneskets Fald og Opreisning
Guds Naadekald til Synderes Omvendelse
Den bodfærdige Synders Omvendelse
Den sande Troe
Troens Frugter
Kjærlighed til Gud
Hjertets Overgivelse til Gud
Tillid til Gud og Hengivenhed i hans Villie
Taalmodighed i Korset
Guds Lov og Tak
Kjærlighed til Næsten
Verdens Fornægtelse og Christi Efterfølgelse
Aarvaagenhed og Bøn
Aandelig Kamp og Seier
Guds Børns Lyksalighed her i Tiden
Aandelig Frimodighed og Glæde i Gud
Forberedelse paa Døden
Død og Opstandelse
Himlen og Helvede
Den yderste Dag
Leilighedspsalmer.

43. Øvrigheds Stand
44. Lærestand

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Huusstand og Kaldsgjerning
For Forældre og Børn
Morgenpsalmer
Aftenpsalmer
Bordpsalmer
Almindelig Nød og Landeplager
I Sygdom
I svart Veier
Paa Reiser
Missionspsalmer

Efter indholdsfortegnelsen følger salmerne i de
nævnte rubrikker, markeret ved overskrifter og
kolumneoverskrifter. I originaludgaven 715 sal
mer, i senere udgaver nogle flere.
Alfabetisk register.
Register over de Psalmer, som ogsaa findes i
den Pontoppidanske Psalmebog. Dette register
er delt i to kolonner, i første kolonne numret i
P, i anden kolonne numret i MB. I en del til
fælde er der uddraget enkeltvers i P, som i MB
er opført som salmer. En optælling paa grundlag
af dette register viser, at MB har optaget 329
salmer af de 550 salmer i P, men de udgør knap
halvdelen af de 715 salmer i MB.
Meyer-Boesens salmebog blev autoriseret til
brug i Slesvigske kirker og skoler i de dansk
talende menigheder den 26. februar 1847 af det
slesvig-holsten-lauenburgske kancelli. Man hav
de i sin tid haft ønske om at indføre den evangelisk-kristelige salmebog, men det havde menig
hederne ikke været tilbøjelige til. I Højst, Bylderup og Ravsted havde man haft Ægidius, men
da den ikke mere blev trykt, og da den heller ikke
mere burde trykkes, havde genesalsuperintendent
Callisen anbefalet disse sogne at indføre Pontop
pidan, men det havde kirkevisitatorerne gjort
indsigelse imod og havde i stedet peget paa
Meyer-Boesens, som i høj grad havde taget hen
syn til Pontoppidans salmebog og kunde bruges
sammen med denne, og da det efter nærmere
forhandlinger med udgiverne havde vist sig, at
den kunde erhverves af menighederne paa sær
deles lempelige vilkaar, havde man besluttet sig
til at autorisere den.
Den 25. april samme aar skrev Brandt en an
meldelse af den i Dansk Kirketidende. Han gen
giver først bogens fortale med henvisningen til
Pontoppidan, hvilket maa være rigtigt, naar man
ikke vilde samle en helt ny bog. Han er enig med
udgiveren i, at der er mange salmer i P, som bør
udelades, men synes, at udgiveren fortrinsvis har
fundet vraggodser iblandt de ældre danske sal
mer, og blandt de nyoptagne salmer synes udgive
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ren at have høstet flittigere paa den tyske mark
end paa den danske, og skønt bogen er dansk af
tunge, er den blevet endnu mere tysk af tone end
Pontoppidans. Man er gaaet udenom det bedste,
vi har paa dansk, den grundtvigske salmesang,
som kun paa yderspidserne er berørt.
Thade Petersen gaar i sin kritik videre end
Brandt. Der var optaget, siger han, nogle salmer
af danske digtere, Ingemann, Boye, Timm m. fl.,
men udgivernes syn paa Grundtvig var saa en
sidigt, at der af ham kun var optaget det lille
daabsvers: »Herren strækker ud sin arm.« Resten
var i hovedsagen bearbejdelser af tyske salmer,
for det meste af den tyskfødte Meyer, hvis sprog
sans kunde tilstede saadanne former som: »Sørge,
Fader, sørge du, sørge, naar jeg spørger, sørge
siden, sørge nu, for det jeg adspørger.«
Dette sidste eksempel er ikke heldigt valgt, for
det er den gamle oversættelse af Birgitte Kaas
og er optaget saaledes hos Pontoppidan, og naar
MB bygger paa P, og de to salmebøger skal bru
ges sammen, kunde man jo ikke vente, at Meyer
skulde ændre det. Og med hensyn til Grundtvig
er udtalelsen direkte forkert. Ved en løselig gennembladning af originaludgaven af MB kan det
konstateres, at der i det mindste er 11 salmer
eller oversættelser af Grundtvig, 12 mindst af
Ingemann og ikke saa faa af Boye, Timm, Holm
og andre danske. Kan man vente mere af to søn
derjydske pietister, at de finder 11 salmer af
Grundtvig i det første bind af hans Sangværk,
naar Sjællands biskop paa samme tid kun finder
1 til sit forslag? Thade Petersen siger dog, at
bogen i femte oplag 1861 har forbedret sig med
et tillæg paa 36 salmer, hvoraf han nævner flere
af de berømte grundtvigske. I mit eksemplar
af femte oplag 1861 er dette tillæg ikke optaget.
Derimod er det mere træffende, naar Brandt
siger, at det kun er »yderspidseme« af den grundt
vigske salmedigtning, som er kommet med.
Meyer nævner i sin fortale, at man har oversat
en del salmer fra den slesvig-holstenske salme
bog. Skulde det være af Cramers, som han vel
knap kan have saa stor kærlighed til, eller skulde
han se den helt over hovedet og tænke paa »das
tausendliedrige«? Man mærker i hvert fald spor
af Schraders salmebog, og det er nok rigtigt, at
det nye i bogen er kommet mere fra Tyskland end
fra Danmark. I det store og hele er det en tung
bog. Det skønnes allerede i indholdsfortegnelsen,
at der er noget uafklaret i bogens ordning. Bogens
kapitler svømmer lidt rundt imellem hinanden
og overlapper hinanden. Dette indtryk forstærkes,
naar man fra indholdsfortegnelsen gaar til sal
merne i bogen. Bogen oplives af, at man mellem
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saa mange lange salmer ogsaa finder en lang ræk
ke gode smaa salmer paa et vers, som i mange til
fælde er uddraget af større salmer, hvoraf dette
kærnepunkt er bevaret.
Bogen oplevede 6 oplag: 1844, 1852, 1853,
1856, 1861 og 1877. Der kom altsaa tre oplag
hurtigt efter hinanden i halvtredserne. Det var
bogens glansperiode, skabt af samvirkende særlige
forhold. Efter Treaarskrigen blev Slesvig gennem
Regenburgs sprogreskripter delt i tre dele med
hensyn til kirkesproget, bortset fra Købstæderne.
Nordslesvigske landsogne fik udelukkende dansk
gudstjeneste. Fra Flensborg til ned mod Slesvig
by var et blandet distrikt, hvor der nu skiftevis
skulde være dansk eller tysk gudstjeneste. Syd
derfor var sproget udelukkende tysk. I det blan
dede distrikt, hvor der ikke havde været dansk
gudstjeneste, fik man brug for en dansk salmebog
netop som Meyer og Boesen, og da Boesen 1854
blev biskop over det store Slesvig stift med 227
sogne og 242 præster, bidrog dette naturligvis
til udbredelsen af hans salmebog. Da der imidler
tid efter krigen kom et nyt kuld af danske præs
ter til de ledige embeder i Sydslesvigs blandede
distrikter, og da mange af dem var grundtvigi
anere, foretrak de Roskilde Konvents salmebog,
der som det første sted blev indført i den danske
menighed i Flensborg 1852. Man saa altsaa nu
to danske salmebøger løbe om kap sydpaa, ind
til Bismarks kanoner overdøvede dem begge.
N. E. Engeils salmebog.
Psalmebog til Opbyggelse i Kirken, Skolen og
Hjemmet, samlet, bearbeidet og ordnet af N. E.
Engeli, Sognepræst for Adsbølle og Graasteen
Menigheder. Flensborg. 1856.
Nicolaus Emil Engell var født i Køge 1812,
havde været lærer 1833-43, hvorefter han stu
derede teologi, blev kantor i Vallø 1849 og aaret
efter sognepræst i Adsbøl, hvor han døde 1861.
Hans salmebog, som ikke vides at være brugt no
get steds i kirkerne, er i virkeligheden et impone
rende arbejde for enkeltmand. Man kunde ønske,
at han i et forord havde givet nærmere motivering
for sit arbejde eller oplysninger derom, men for
ordet i bogen er kun sammenstykkede skriftsteder.
Bogen er dediceret til Adam Vilhelm Moltke i et
smukt vers. Han har nok været Engelis velgører.
Bogen indledes med 12 berømte lovsange og
indgangssalmer, og derefter følger lige saa mange
salmer, som er passende efter prædiken eller til
gudstjenestens slutning. Ellers er bogen ordnet
med salmer til alle helligdage i kirkeaaret, som
deles i tre dele: Julekredsen fra advent til sexagesima, paaskekredsen fra fastelavn til Kristi
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Himmelfartsdag og pinsekredsen med alle trinitatissøndagene. Til slut kommer salmer til sakra
menterne og de andre kirkelige handlinger samt
salmer til husandagt, ialt 732 numre. Salmebogen
lider af samme svaghed som alle andre, der er
ordnet de tempore: for at faa et antageligt antal
salmer til hver søndag, maa man medtage meget
ubetydeligt stof, og man finder ikke plads til
betydelige og vægtige salmer, der ikke kan knyt
tes til en bestemt søndag. Paa den anden side
kræver denne ordning af bearbejderen, at han
maa gennemgaa et meget stort stof for at finde
det, som er brugbart. Det er ogsaa sket her.
Men dertil kommer de ejendommeligheder,
som maa skrives paa udgiverens regning. At gam
le salmer undertiden maa bearbejdes en smule er
en selvfølge, men fuldstændig at omarbejde sam
tidige salmedigteres værker var heller ikke den
gang en selvfølge. Grundtvigs salmer, af hvilke
Engell har optaget mange, kan ofte trænge til
forkortning, men de bliver i reglen ikke bedre af,
at man omdigter dem. Engell gør det ikke bedre
end Grundtvig.
Guds Menighed, knæl for din Skaber i Bøn,
Priis ham med din Sang!
Han gav os til Frelser sin eenbaame Søn;
I Christo vor Gud er vor Fader!
I tredje vers afmytologiserer han den grundtvig
ske tungetale.
Selv løser Gud Helligaand Tungernes Baand,
Priis ham med din Sang!
Han vidner og sukker i os med vor Aand:
I Christo vor Gud er vor Fader!
Undertiden viser han stor dristighed. Bogen ind
ledes med en bearbejdelse af Tedeum, hvis tolinjede vers har lokket ham til at bearbejde den
saaledes, at den kan synges paa melodien: »Et
barn er født i Bethlehem.«
Engells salmebog er sønderjydsk for saa vidt
som den er udarbejdet og trykt i grænselandet,
men der er ikke i den noget hensyn til sønder
jydsk tradition. Den har ikke noget lokalpræg,
og selv om der staar 1856 paa titelbladet, kunde
man fristes til at kalde den »tidløs«. Arbejdet er
dygtigt og imponerende. Heldigvis er der i bogens
slutning et meget kortfattet forfatterregister, saa
man kan se, hvor han har tingene fra.
Tillæg til Pontoppidan.
Trods nye salmebøger stod den gamle elskede
Pontoppidan som en klippe i havet, og mange
mente derfor, at en fornyelse af salmesangen kun
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kunde finde sted ad tillægs-vejen. Blandt dem var
præsten i Burkal Johs. G. E. Kok (Koch). Han
kom til Burkal efter Treaarskrigen fra Aarhus,
hvor biskop Brammer anbefalede ham: »Han for
tjener paa grund af sit oprigtige kristelige sinde
lag, sine gode talegaver, sin trofasthed mod kirke
og fædreland og sin med besindighed forenede
nidkærhed at komme i gunstig betragtning ved
besættelsen af præstekald i det slesvigske. Han
er en af de faa, hvilke jeg har opfordret til at
søge ansættelse der.«
Mens Kok var i Burkal, udgav han 1858 »Pon
toppidans Ledsager«, en samling af 118 ældre og
nyere salmer til brug i kirke og skole. Han blev
afsat af tyskerne 1864 og fik nogle foreløbige
stillinger i København, indtil han kom til Cita
delskirken, hvor han ogsaa udgav et salmebogs
tillæg, se s. 346.
Men de mest kendte tillæg er dog udsendt af
Andreas Leth. Se hans biografi, VII,s.i7 f. Han
var født i Nyborg 1822 og blev dansk præst i
Aabenraa 1850-63. Allerede som lærer ved Kate
dralskolen i Ribe havde han udgivet 25 salmer
anonymt. 1851 udgav han i Aabenraa 100 salmer
som tillæg til Pontoppidan. De blev hurtigt solgt
i to oplag. Men paa et konvent i Kliplev 1852
forsvarede og forklarede den unge ildfulde grundt
vigianer den beslutning at skrive en helt ny salme
bog for Aabenraa by med Pontoppidan som
grundlag. Den tanke maa han dog hurtigt være
kommet fra igen, thi da han Allehelgens dag
samme aar skriver en fortale til en ny udgave af
sit tillæg, hvis størrelse nu er vokset til 200 salmer,
skriver han, at den Pontoppidanske salmebog
vistnok hverken kan eller skal fortrænges. Disse
200 salmer udkom paany i Tønder 1866.
Det er naturligt, at Grundtvig indtager første
pladsen i dette tillæg, som iøvrigt ogsaa indeholdt
ældre salmer i Leths bearbejdelse. Han gør i for
talen opmærksom paa, at forøgelsen især findes i
afsnittene om Kirken, Ordet og Sakramenterne.
De gamle, siger han, fortaber sig mest i den
enkeltes trosliv. »Et slaaende Eksempel herpaa
afgiver Brorson, der i hele »Troens rare Klenodie«
ikke har Plads til en eneste Salme om den hel
lige almindelige Kirke, skønt det er i den, at
Troen skal finde alle sine Klenodier.«
Det er grundtvigianismen, som taler her. Den
var nu begyndt at tale med og tale højt i Søn
derjylland. L. C. Hagen, der i sin ungdom havde
udgivet Grundtvigs »Historiske Salmer og Rim«
var 1840 kommet til Mjolden i Vestslesvig, flyt
tede til Stepping og Frørup ved Haderslev og
blev 1853 medlem af bestyrelsen for Rødding høj
skole, den første grundtvigske højskole i landet.

KONVENTSSALMEBOGEN I SYDSLESVIG

Roskilde Konvents salmebog.
Konventssalmebogen var ikke blevet til med
henblik paa Sønderjylland, og det var heller ikke
mere saa nødvendigt, at en salmebog bar et saa
dant præg. Med Kingo og Brorson var den danske
salmesang blevet den tyske jævnbyrdig, og med
Grundtvig blev den rigere. Den danske sang var,
for at bruge Tegnérs ord, blevet en stærk strøm,
som med egne bølger gik gennem havet. Man
kunde nu i grænselandet bruge konventssalme
bogen, som hvilede i det danske, og for saa vidt
trak forskellen mellem dansk og tysk sang skarpt
op uden frygt for, at den danske skulde være
underlegen.
Pastor Graa i Flensborg var saa ivrig, at han
ikke kunde vente, til konventssalmebogen blev
autoriseret 1855. Han indførte straks det udkast
til den, som udkom 1852, og snart begyndte sal
mesangen at stige i Helligaandskirken. Allerede
aaret efter har han for faa salmebøger og beder
Regenburg om at skaffe flere. Pastor H. C. Lassen
i Adelby fik til julen 1861 dansk salmesang efter
konventssalmebogen indført i Adelby kirke, og
allerede 16. febr. 1862 kan han glædestraalende
skrive, at menigheden synger af fuldt bryst. Det
forbavsede navnlig tyskerne, at den danske sang
lød saa smukt og højtideligt. I Solt begyndte
pastor Hagerup 1854 at bruge konventssalmebogen
i konfirmandstuen. Samme pastor Hagerup har
fortalt et typisk dagligdags eksempel fra sprog
reskripternes tid i det blandede distrikt, hvor
gudstjenesten skiftevis skulde være dansk og tysk,
men de kirkelige handlinger skulde være paa det
sprog, som folk ønskede. En mand kom og meldte
barnedaab, og samtalen foregik paa det danske
folkemaal, som var mandens modersmaal. Da alt
var venligt ordnet, og manden gik, lukkede han
igen døren op og sagde ind i stuen: »Og saa skuld
et jo væ o tysk!« Det var jo det hellige sprog.
1852 fik Graae paa et konvent præsterne i
Angel til at afgive en erklæring til provsten om,
at de foretrak konventssalmebogen for MeyerBoesens. Heller ikke paa det førnævnte konvent
i Kliplev en maaned senere var der blandt Aabenraapræsterne nogen, som holdt paa Meyer-Boe
sens. Da Boesen senere blev biskop, fik han flere
steder sin salmebog indført, saaledes i Treja
1855, men det var jo ogsaa langt mod syd. Johs.
Fibiger mente, at »Boesens salmebog ikke kunde
finde indgang uden hos de præster, der som over
siddere fra den tyske tid var nødte til at gaa
biskoppen under øjnene.« Maaske var de sønder
jydske menigheder dog mere stemt for MeyerBoesen end de arbejdsglade danske præster, som
kom til Sydslesvig i sprogreskriptemes tid.
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Nogle af de danske præster var dog i forlegen
hed. Saaledes fik Aleth Hansen i Husby den tanke,
at man burde have en dansk-tysk salmebog for
de blandede distrikter. Det vilde svare til de af
vekslende danske og tyske gudstjenester; saa
kunde man lettere gaa over til dansk salmesang
ved de danske gudstjenester, hvor man nu sang
paa tysk. Forældre kunde lettere anskaffe en saa
dan salmebog til deres børn, og det var jo urime
ligt kun at give konfirmanderne en dansk salme
bog, saalænge der dog var tyske gudstjenester.
Endelig vilde man komme ud over det pinlige
valg mellem Meyer-Boesen og Konventssalme
bogen. Disse tanker blev dog ikke gennemført,
men de var ikke uden grund i virkeligheden. Man
finder faktisk i Sønderjylland danske og tyske
salmebøger indbundet i privat fællesbind.
Enten man nu foretrak pietisten Boesen eller
hans grundtvigske fætter Fr. Hammerich, som i
det væsentlige havde udarbejdet konventssalme
bogen, saa var dansk salmesang paa vej sydpaa
i sprogreskripternes tid. Ogsaa efter krigen 1864
var der mange i Sønderjylland, som arbejdede
paa, at konventssalmebogen skulde indføres som
dansk fællessalmebog, men forudsætningerne der
for var nu mindre end før. De fleste tyske præster
var ivrige modstandere af en saadan tanke, og de
overordnede myndigheder ikke mindre. Men den
fik dog et smukt farvel just i Husby kirke, hvor
pastor L. Siemonsen, som blev afsat i 1850, nu
var vendt tilbage igen. Han havde i sin ungdom
været tysk præst ved Frederiks kirke paa Chri
stianshavn, hvor han fik saa stærkt et indtryk af
Grundtvig, at han oversatte nogle af hans salmer,
som var beregnet til udenadslæren ved tyske sko
ler, se 1,5.138. Han kom til Husby som præst 1836,
hvor han efterhaanden blev grebet saa stærkt af
det slesvig-holstenske røre, at han blev afsat. Nu
stod han atter i Husby kirke og sagde til menig
hedens forbløffelse, at den danske salmebog var
meget bedre end den tyske, hvilket de selv kunde
overbevise sig om, naar de kom hjem og drog
sammenligning.
Utilfredshed med Cramer.
Der var naturligvis andre end Siemonsen, der
havde opdaget Cramers svaghed. Det var rime
ligt, at det tyske kancelli i København overvejede
ogsaa dette mellem krigene. Regeringen ønskede
at lægge lidt luft mellem Slesvig og Holsten, men
der skal jo administreres, indtil ændringer er ved
taget. Foranlediget af klage over den daarlige
stereotypi i Cramers salmebog bad kancelliet
biskop Koopmann om en udtalelse, og han sva
rede 23. febr. 1856, at der burde udelades 3-400
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salmer, som burde erstattes med i oo-150 nyere,
og der burde ændres i Cramers tekster. Han fore
slog en kommission med Professor Ludemann
som formand. Imidlertid gav Koopmann sig selv
til at arbejde med sagen og forelagde 1859 et for
slag til revision, hvorefter kancelliet bad Liidemann om en udtalelse om Koopmanns forslag.
Han vilde kun beholde 366 af salmerne hos Cra
mer og bebrejdede Koopmann, at han havde
slettet visse salmer, som den store tidligere kri
tiker Claus Harms havde godkendt, og navnlig
kritiserede han de salmer, som Koopmann vilde
optage, og bebrejdede ham, at han ikke havde
taget hensyn til de nyere salmesamlinger af
Knapp, Stier og Lange. Resultatet af kancelliets
overvejelser blev, at der blev nedsat en kommis
sion, som holdt sit første møde 25. april 1860
og det næste møde 9. april 1861. Man gik altsaa
ikke frem med stormskridt, og efter krigen 1864
kender man kun en forespørgsel fra Ludemann,
om man under de ændrede politiske forhold kan
garantere for kommissionens diæter. Hidtil har
kommissionens arbejde kun sigtet paa en ny hol
stensk salmebog. Men efter krigen sigter den paa
en slesvig-holstensk salmebog og en nærmere for
bindelse mellem de to hertugdømmer. Det varede
endnu 20 aar, før den nye tyske slesvig-holstenske
salmebog kom, og fortsættelse vil derfor følge,
men begyndelsen er nævnt her, dels som bag
grund for det, der sker i Nordslesvig efter 1864,
dels fordi den tyske salmebog i den sidste ende
gør en dansk salmebog rimelig.
NORDSLESVIG EFTER 1864.
En del danske præster blev afskediget med det
samme. Det gjaldt de fleste i Aabenraa og Søn
derborg provsti. Derefter var der ro i to aar
under Preussens og Østrigs fælles styre, men da
den korte krig mellem disse to stater var endt
med Preussens sejr, maatte endnu 27 danske
præster rejse nordpaa, fordi de ikke vilde aflæg
ge troskabsed til den preussiske konge; det var
især præster fra de nordlige og vestlige egne.
Under paavirkning af den tidligere biskop Jørgen
(Jep) Hansen, der nu var sognepræst i Egen og
mente, at eden kun var en lydighedserklæring og
ikke en bekendelse af det nationale sindelag, af
lagde de danske præster paa Als eden til den
danske befolknings tilfredshed.
Tysksindede præster, som var blevet afskediget
i 1850, kom tilbage igen, og dertil naturligvis en
mængde nye. En af de førstnævnte var Chr. Aug.
Valentiner, der før Treaarskrigen havde været
præst i Rinkenæs, derefter en kort tid i Tyrstrup,
hvor han blev afskediget. I Tyskland havde han

været seminarierektor og præst, hvorfor hans
første kortvarige gerning efter tilbagekomsten
blev en nyordning af Tønder seminarium. 1865
blev han atter præst i Tyrstrup og 1870 i Gam
mel Haderslev. Her stod han overvejende over
for de mange danske forsøg paa at faa en fælles
dansk salmebog. Konventssalmebogen var jo kun
en overgangssalmebog, som en af dens fædre
havde indrømmet, og dens aand var baade for
dansk og for grundtvigsk. Pontoppidan var den
gamle grundpille. Den havde været udgangspunkt
for Meyer-Boesen, men deres bearbejdelse havde
ikke været heldig, og Leths tillæg var en grundt
vigianisme, der var mere yderliggaaende end kon
ventssalmebogen. Det rette maatte være at be
arbejde Pontoppidan saaledes, at den kunde
blive Nordslesvigs fællessalmebog under de nu
værende forhold. Det tog Valentiner fat paa,
opmuntret af generalsuperintendent Godt. 1876
udgav han:
Den Pontoppidanske Psalme-Bog.
Ny revideret Udgave.
Ved det Kongelige Consistoriums Resolution af
21. Juli 1875 autoriseret til almindelig Indførelse
i alle nordslesvigske Menigheder som maatte
ønske den.
Slesvig.
Trykt og forlagt af
Døvstumme-Institutets Bogtrykkeri.
1876.
Forord.
Den Pontoppidanske Psalmebog, som Kong
Christian den Sjette allerførst lod indføre i sin
Slotskirke i Kjøbenhavn 1740, og som er den
ældste danske Psalmebog i almindeligere Kirke
brug, da den nu allerede i over 100 Aar bruges
i henved 60 slesvigske Menigheder, udgaaer her
ved med det Kongelige Consistoriums Samtykke
i en ny revideret Udgave.
Denne udgave indeholder alle Psalmer af den
gamle Pontoppidan, som kunde synges og vare
Menighederne særdeles kjære, nemlig 316 Psal
mer, uforandrede, og desuden 51 Pontoppidanske
Psalmer, som her gives med samme indhold, men
i forandret Form, saa at de alle kunne synges,
i Alt 367 Psalmer, som ogsaa findes i den gamle
Psalmebog.
Istedetfor de øvrige 183 Psalmer i Pontoppidan,
som sikkert kunne siges, at være ei mere i Brug
hverken i Kirken eller i Hjemmet, ere lige saa
mange og desuden et Tillæg af 50 Psalmer især
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af nyere danske Digtere, i Alt 233 Psalmer op
tagne, enten efter Meyer-Boesens, eller efter den
Roeskilder Convents- og andre prøvede danske
Psalmebøger.
Bogen kan saaledes strax bruges ved Siden af
den gamle Pontoppidan, da Nummeme og Over
skrifterne stemme overeens, og den kan, saafremt
man i Kirken vil anvende dobbelte NummerTavler, ogsaa uden Videre benyttes ved Siden af
Meyer-Boesens Psalmebog, med hvilken den har
445 Psalmer tilfælles, medens de Vers, som
Meyer-Boesen ved enkelte Psalmer udelader, fin
des indklamrede i denne nye Bog. Hvor Bogen
bruges ved Siden af Meyer-Boesen, synges ikkun
de Vers, som ikke ere indklamrede, hvor den
bruges ved Siden af den gamle Pontoppidan,
synges alle Vers, som høre til vedkommende
Nummer.
Ligesom i alle ældre Oplag af den Pontoppi
danske Psalmebog, har man ogsaa i denne nye
Udgave, dersom nogen Psalme er bleven oversat
efter tydsk Original, bemærket Originalens Be
gyndelse ved Psalmens Overskrift, og derhos an
ført Forfatterens Navn under selve Psalmen, for
at bevidne, hvorledes den Lutherske Kirkes Fæd
re af forskjelligt Tungemaal, om det saa var
Morten Luther og Paul Gerhardt, eller Thomas
Kingo og Hans Adolf Brorson, have levet, sjunget
og bedet i samme Aand, Tro og Haab.
Den danske Psalmeskat, som ved Siden af sine
særdeles mange herlige Original-Psalmer er ble
ven beriget med de fortrinligste Oversættelser
af tydske Kjernepsalmer, idet Mænd som Ægi
dius, Rostgaard og Brorson m. fl. i deres Over
sættelser saa aandrigt gjengive Originalens Ind
hold og Skjønhed, udmærker sig saaledes ved en
overordentlig stor Mangfoldighed, hvoraf denne
nye Udgave søger at frembyde det Bedste fra
Kirkens ældre og nyere Tid.
»Bønnebogen«., som følger efter vor Herres
Lidelseshistorie i Tillægget, og haabes at ville væ
re kjærkommen for Mange, indeholder 80 Bøn
ner for alle Tider og Forhold (hvoriblandt ogsaa
de allerfleste Bønner af den gamle Psalmebog)
hvis Indhold paa faa Undtagelser nær er taget
af »Johan Amds Paradiis-Urtegaard« som hører
til hans »Bøger om den sande Christendom.«
Vor Kongelige Kirkeøvrighed har ved Reso
lution af 21. Juli 1875 erklæret, at Psalmebogen
i den nye Udgave maa indføres til kirkelig Brug i
alle nordslesvigske Menigheder, hvor Vedkom
mende maatte andrage derpaa.
Herrens Velsignelse, som saa længe har ledsaget
den gamle Pontoppidanske Psalmebog, være ogsaa
med denne nye Udgave til hans Navns Ære til
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Menighedens Opbyggelse og Sjælenes Saliggjørelse.
Gammel-Haderslev Pastorat, den 24. Januar 1876.
C. A. Valentiner.
Ved et rent tilfælde er foranstaaende afskrift
af Valentiners forord foretaget i januar 1976, kun
syv dage før datoen for Valentiners underskrift.
Hvorledes bedømmer man den nu? Paa den ene
side maa man indrømme, at her er gjort et vel
gennemtænkt forsøg paa at udarbejde en dansk
salmebog saa snildt, at den kan bruges sammen
med den gamle udgave af Pontoppidan, som
efter hans mening bruges i ca. 60 sønderjydske
sogne, og tillige bruges sammen med MeyerBoesens salmebog, som bruges i hans egen kirke,
hvor de altsaa nu skal have dobbelte nummer
tavler. Paa den anden side forekommer det mig,
at han har saa mange rosende adjektiver om de
danske salmedigtere og oversættere, at han søger
at vinde de danske menigheder for sin bog, og
det er jo en ærlig sag, hvis det er hele sandheden.
Men lad os se lidt nærmere paa bogens indhold
og se, hvorledes det svarer til forordet. Valentiner
siger andetsteds, at der er 75 salmer af Kingo,
og det skal jo nok passe (selv om Brorsons navn
staar under »Som den gyldne sol frembryder«; det
er dog rettet i 2. udgave 1879). Der er 50 origi
nale salmer af Brorson. Men over Brorsons over
sættelser staar som sædvanligt kun den tyske for
fatters navn; det vilde have givet et lidt andet
billede, hvis Brorson som en af de største var
blevet nævnt som oversætter; det vilde have æn
dret billedet lidt, og saa kunde man til gengæld
have sparet at nævne Brorsons fødselsaar og dødsaar 50 gange ved de originale salmer. Valentiner
er nemlig ikke altid konsekvent paa disse omraader.
Mest interesse har det nok at se, hvad han
tager med af den nyere danske salmedigtning.
Alle de følgende tal er minima, idet jeg kan have
overset nogen. Der er følgende 5 salmer af
Grundtvig, nævnt i nummerorden: Guds ord det
er vort arvegods. Som den gyldne sol udbryder.
At sige verden ret farvel. Det kimer nu til Jule
fest. Jeg ved et lille himmerig. Der er 17 salmer af
Ingemann, 8 af Boye, 6 af Timm, 6 af Wexels
eller af Wexels salmebog, 3 af Oldenburg, 1 af
Vilh. Birkedal, Brandt, N. M. Schmidth og
Hauch. Af de lidt ældre kan nævnes 6 salmer
af V. K. Hjort, 4 af Nordahl Brun, 3 af Kampmann, 1 af Storm og Frimann. Af den ældste
danske salmedigtning synes udvalget at være
upaaklageligt. Der er en haandfuld salmer af
Hans Thomissøn, nogle færre af Sthen og Arrebo,
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i det mindste halvdelen af Søren Jonæsøns, ret
godt udvalg af Ægidius og Birgitte Kaas, men
ved nogle af hendes salmer er kun den tyske for
fatter nævnt.
Stort set er det danske salmevalg tilfredsstil
lende, men i en salmebog, som skulde være dansk
er det dog for ringe i forhold til de optagne tyske
salmer. Men det er katastrofalt, at der kun er
optaget 5 salmer af Grundtvig. I Meyer-Boesens
pietistiske salmebog var der mere end det dob
belte antal, selv om hovedredaktøren var tysk og
ligesom Valentiner i 1850 blev afskediget for sin
tyskhed. Nu brugte Valentiner selv MeyerBoesen i sin kirke, men fra den har han blandt
sine fem salmer kun optaget »Som den gyldne
sol udbryder«. Resten har han erstattet med fire
bedre. I forhold til salmebogen fra 1844 har han
i 1875 forbedret, men halveret antallet af Grundt
vigs salmer. Forbedringen er sket af anstændig
saglighed, men halveringen af bevidst modvilje.
Han har ikke villet se, at Grundtvig i 1875 var
jævnbyrdig med Kingo og Brorson. Han har ikke
villet se, at det danske folk siden 1850 var blevet
et andet. Han har ikke noteret sig, at det danske
Nordslesvig siden 1844 havde rejst sig for at faa
de samme sproglige og socialpolitiske rettigheder,
som tyskerne havde i det danske dobbeltmonarki.
Han har derimod set, at Grundtvig nu i Nord
slesvig stod for alt det, som han med sin tyskhed
vilde bekæmpe, og han haabede, at han med sin
nye udgave af en dansk salmebog kunde bidrage
til, at de danske menigheder i Nordslesvig blev
tilfredse med at bo og bygge i det store tyske rige,
hvorfra ogsaa salmesangen i sin nuværende form
stammede.
I saadanne tanker havde Valentiner gjort noget
skæbnesvangert. Den gamle Pontoppidan havde
i 1740 anført den tyske begyndelse over alle de
oversatte salmer. Man fortsatte med den skik i
hvert fald til 1844, men den var derefter hørt op.
I psykologisk blindhed genoptog Valentiner den
gamle skik med at trykke den tyske begyndelse
over de oversatte salmer, forud for melodiangi
velsen, ja han lod endda den tyske begyndelse
trykke med fede typer, som om han vilde sige:
her kommer igen en gave fra Tyskland.
Det var nu ikke første gang, Valentiner brugte
denne metode. 1869 havde han udgivet en skole
salmebog, »Vor Kirkes yndigste og lifligste Kjerne-Psalmer« med 100 salmer, hvoraf de allerfleste
var tyske, og hvor den tyske begyndelse ligeledes
var trykt med fede typer over den danske tekst.
Det lille udvalg af danske salmer synes at under
strege, hvor lidt den danske sang betyder i for
hold til den tyske. Denne bog var blevet autori
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seret til brug i skolerne, og nu kom altsaa salme
bogen med samme antydning: alt godt fra Tysk
land!
Vi har ingen efterretninger om, hvorledes salme
bogen blev modtaget. Der kom et nyt oplag 1879,
og derefter ikke flere. Det lader til, at menighe
derne har tænkt, at de vilde prøve den og der
efter har opdaget, at de lige saa godt kunde blive
ved de gamle udgaver af P og MB. Det ser ud,
som man har tænkt over denne sag i tavshed i
tre aar. Først i 1879 omtales Valentiners udgave
i »Dannevirke«, uden kritik og blot med delvis
gengivelse af forordet. Samme aar blev udgaven
rost i høje toner i det tysksindede »Kirkeligt Søn
dagsblad«, og Valentiner skrev selv i Dannevirke,
at det nu »vilde være muligt med Tiden at faa
en fælles dansk Salmebog indført i det nordlige
Slesvig, dersom baade gejstlige og Lægmænd
vilde antage sig Salmebogen, saaledes at de hen
vendte deres Interesse til den reviderede Pon
toppidans Indførelse.«
Men saa fik Sønderjylland mund og mæle igen.
Der opstod en pressefejde i »Dannevirke«, som
man aldrig havde set magen til, en strid mellem
danske lægfolk paa den ene side og nogle præster
paa den anden. Mange skrev under et eller andet
mærke af forsigtighedshensyn. »e«, maaske den
senere redaktør Jessen, pegede paa mange tyske
ord i Pontoppidan, »gelinge«, gør mig al min
»Last« til Lyst. Han vilde hellere have konventssal
mebogen til fælles salmebog, fordi den indeholdt
baade den gamle og den nye salmeskat i et rent
og klangfuldt sprog. Der er mange, som i nutiden
søger at rejse skillevægge mellem os og danske
nordpaa. Det vilde være sort utaknemlighed mod
gamle Pontoppidan, om vi vilde misbruge hans
værk i et saadant øjemed.
Andre pegede paa, at salmesangen var menig
hedens bidrag til gudstjenesten, og saa bød man
dem en salmebog, som var ringere end den, som
de fleste af dem hidtil havde maattet nøjes med.
Valentiner svarede i »Kirkeligt Søndagsblad«,
men havde tydeligt stemningen imod sig.
Pastor Lorentzen, som var dansk præst ved
Mariakirken, men tysksindet, svarede i tre ar
tikler i Dannevirke. Han skrev godt dansk og for
talte, at han elskede det danske sprog, som han
havde lært af sin moder. Han kaldte afskaffelsen
af Pontoppidan et »helligdomsran«. Han be
skyldte konventssalmebogen for at føre falsk lære
om Jesu blod og vunder. Den var hverken fri
for rationalisme eller grundtvigianisme. Den var
belemret med hedenske billeder og forestillinger
(»Da gjalder luren for sidste gang, da luer bav
nen i blomstervang«).
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Han fik svar af »v« (pastor V. Topsøe i Hejis)
og rebslager Mads Jensen fra Jaegerup, som maatte hævde, at pastor Lorentzen manglede sans for
poesi, hvortil Lorentzen svarede: Vis mig den
menigmand, som forstaar det sidste vers af »Rejs
op, dit hoved«. Endvidere svarede Amalie Nielsen
og hendes mand Jes Nielsen, Kassø, som vi vil
møde senere.
Provst Valentiner blev tilbagevist af »En Røst
fra Menigheden i Nordslesvig«, men det lykkedes
ham dog at faa sin salmebog indført i Døstrup,
skønt der var flertal for konventssalmebogen.
Avisfejden gav i nogen grad klarhed over stil
lingen. De tyske præster og de højere kirkelige
myndigheder stod paa den ene side og danske
lægfolk og menigheder paa den anden, og efterhaanden som præsterne syntes at blive trætte,
skiftede de parole og ønskede, at man skulde blive
ved det gamle.
Men krigen i aviserne fortsatte, og i endnu en
snes numre hørte den til det faste stof. »-e« skrev
en artikel paa fire spalter, hvori han kritiserede
Valentiners forslag. Det var skrevet uden det
kendskab til den danske salmedigtning, som var
nødvendigt. Han vragede gode salmer af Kingo
og andre og optog i stedet daarlige ting. En lille
samling af danske kirkesalmer vilde vise, hvad der
var fælles for Herrens menighed. Det er karakte
ristisk, at Valentiners samling kun har saa faa
salmer af Grundtvig.
Pastor Nansen i Taps mente, at det vilde være
det bedste at indføre konventssalmebogen med
dennes første tillæg, men det vilde autoriteterne
og præsterne nok forhindre. Tilsidst fik Mads
Jensen mod til at skrive en lang række artikler
om »den danske (nordiske) menigheds folkelige
og kristelige livssyn«.
Men kunde Valentiner ikke faa sin reviderede
Pontoppidan ind i kirkerne, saa burde hans Kjerne-Psalmer dog ind i skolerne, og da dette ikke
var lykkedes gennem præsterne som lokalskole
inspektører, lykkedes det ham at faa regeringen
til 5. marts 1880 at befale, at den skulde indføres
i det store Haderslev amt. Det betragtede man
som et tegn paa, at det vilde gaa paa samme
maade med salmebogen i kirkerne. Avisfejden
blussede dog ikke op paany af den grund, men eb
bede ud 9. juli 1880 med en henvisning til Fen
gers salmebog af 1880, som maaske kunde bruges
i Sønderjylland. Den blev derimod taget i brug
i Danmark under de første forarbejder til Salme
bog for Kirke og Hjem.
Provstisynoderne tager fat paa salmebogen.
Salmebogsstriden skiftede valplads og gik over
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til synoderne. Der var 1876 indført en synodal
ordning for kirkerne. For hvert af de nordsles
vigske provstier, som havde dansk kirkesprog var
der en provstisynode, som bestod af samtlige
præster og dobbelt saa mange læge medlemmer
som var valgt af kirkekollegierne i sognene (se
side 423. For hvert provsti var der valgt et prov
stiudvalg med provsten som formand og 4 af
synoden valgte medlemmer, hvoraf mindst 1 skul
de være præst. Dette udvalg havde afgørelsen i
en række sager. For hele landskirken SlesvigHolsten var der en fællessynode, som i reglen
hvert tredje aar samledes i Rendsborg. Fælles
synoden havde et udvalg, konsistoriet i Kiel, som
udgjorde den egentlige kirkestyrelse, om end med
kirkeministeren som den foresatte.
Gaardejer Jes Nielsen, Kassø, som var medlem
af Aabenraa provstisynode, fandt, at denne insti
tution maaske kunde bruges til løsning af salmebogsspørgsmaalet, eller maaske var det hans kone,
som fandt det. Den 12. juli 1881 stillede han for
slag om, at der skulde vælges et salmebogsud
valg af de fem provstisynoder, hvor der var dansk
kirkesprog, for at fremme indførelsen af en god
kristelig salmebog for den danske menighed i
Nordslesvig. Han begrundede forslaget med, at
Valentiners bog havde vakt saa skarp kritik, at
den var helt umulig. Konventssalmebogen kunde
ikke gennemføres som fælles salmebog, Evangelisk-kristelig kunde der ikke være tale om, men
maaske kunde man bruge Meyer-Boesens med et
fyldigt tillæg.
Man fandt en formel grund til at forkaste dette
forslag i Haderslev provsti, men i de fire andre
provstier gik det glat igennem, og man begyndte
straks at vælge medlemmer til det paatænkte sal
mebogsudvalg. Blandt dem var der allerede nogle
af de navne, som vi siden skal møde, pastor
Claussen, Dybbøl, pastor Prahl, Møgeltønder, og
grev Schack, Schackenborg, med hvem Jes Niel
sen sluttede et varmt venskab..
Jes Nielsen var imidlertid kommet ind paa den
tanke, at den nye salmebog burde være et selv
stændigt værk, nærmest med Fengers salmebog
som udgangspunkt. Da det foreslaaede salmebogs
udvalg paa grund af Haderslevs afvisning ikke
kunde være fuldtalligt, kaldte man sig foreløbig
en komite. Den holdt møde i Aabenraa 14. april
1882, hvor Jes Nielsen bad grev Schack være
formand. Her forelagde Jes Nielsen sine tanker
om en selvstændig salmebog. Det kom bag paa
de andre, og komiteen blev kun enig om at arbej
de med et tillæg, indtil sagen kunde føres videre,
og at sende et andragende til de forskellige prov
stisynoder:
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»Om endskønt de Salmebøger, der bruges i
Menighederne i Nordslesvig, med Undtagelse af
evangelisk-christelig, staar paa Troens Grund,
anser vi det for ønskeligt at faa en ny Salmebog,
men da det vil tage længere Tid, førend denne
Plan kan realiseres, er det ønskeligt, at den forbe
redes ved, at der med Konsistoriets Samtykke
indføres et fyldigt Tillæg til de hidtil brugte
Salmebøger. Enhver Synode bedes derfor vælge to
Medlemmer til en Kommission, som det over
drages at udarbejde et Tillæg ved Hjælp af sag
kyndige Mænd; de skal tillige gøre Forslag med
Hensyn til Fremgangsmaaden ved Affattelsen af
den ny Salmebog. Endvidere bedes enhver Synode
stille ioo M. til denne Kommissions Disposition.«
Ved provstisynodemes møder 1882 blev dette
andragende behandlet. I Sønderborg blev det ved
taget. I Haderslev kom det til heftige sammen
stød. Provst Neiling i Tyrstrup vilde beholde den
gamle Pontoppidan og paastod, at der bag ønsket
om en ny salmebog skjulte sig en politisk agita
tion, som gik ud paa at indføre konventssalme
bogen som »partibog«. Det lykkedes dog konsul
Amorsen at faa vedtaget, at synodeudvalget skul
de samarbejde med de andre synodeudvalg om
salmebogen. I Aabenraa blev det paa Tonnesens
forslag vedtaget, at hvor der trængtes til en ny
salmebog, burde det være Meyer-Boesens med et
fyldigt tillæg. I Tønder lod man sagen falde.
Det saa altsaa ud til, at der ikke kunde komme
noget ud af det. Men da der var flere, som
havde sagt til Jes Nielsen, at han ikke burde
slippe denne sag, besluttede han sammen med sin
kone, at de vilde tage sagen i deres egen haand.
De vilde vise modstanderne af en ny salmebog,
at den frygt, at man skulde miste nogen af de
gamle elskede salmer, var ubegrundet. De vilde
ganske simpelt lave et register over alle de ny
og gamle salmer, som en ny salmebog skulde inde
holde. Saa sad altsaa mand og hustru sammen og
lavede udkast til indholdet af den nye bog.
Amalie Nielsen var datter af Jep (Jørgen) Han
sen fra Jordkær, som havde været superintendent
1850-54 og senere sognepræst i Egen paa Als,
da Boesen blev biskop. Hun var en begavet kvin
de, som bl. a. syslede med at oversætte danske
salmer til tysk, for at hendes tysksindede lands
mænd kunde lære at skønne paa de danske sal
mer.
Ved arbejdet paa dette register kom det Jes
Nielsen til gode, at han tidligere sammen med
præsterne Topsøe i Hejis og Nansen i Taps
havde udarbejdet et forslag, som byggede paa
P. A. Fengers kirkesalmebog 1880, hvorved mange
af Grundtvigs salmer kom med. Endvidere havde
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han sin gamle kærlighed til Meyer-Boesen, hvis
styrke laa paa et andet omraade. Da de var fær
dige med deres forslag, fik det følgende titel:
»Fortløbende Fortegnelse til en ny forbedret
Udgave af Meyer-Boesens Salmebog«. Det udkom
som et tillæg til Nordslesvigsk Søndagsblad nr. 5,
1883. Det blev trykt i 5000 eksemplarer og omdelt
til alle, som holdt danske blade, og til præsterne,
hvor kirkesproget var dansk.
Denne vældige og overraskende indsats gav hele
sagen en ny vending. Nu kunde man forstaa, at
det var alvor med en ny salmebog. De tyske præ
ster fnøs og syntes, at det var en anmasselse, at
en lægmand kom med et forslag til en ny salme
bog. Der var andre, som takkede ham, f. eks. pa
stor Nielsen i Sommersted, der dog ikke kunde
fordrage »Tag det sorte kors fra graven«. Han
fik tak fra mange lægmænd. Udkastet blev ro
sende anmeldt i Nordslesvigsk Søndagsblad af »v«
(Topsøe). Og i et indlæg i bladet skrev pastor
Tonnesen, at man hellere maatte lade den gamle
del af Meyer-Boesen forblive urørt, og forme res
ten som et tillæg, hvortil Jes Nielsen svarede, at
MBs udbredelse var saa ringe, og man kunde
ikke lave et tillæg, der passede baade den og
Pontoppidan. Kort sagt, der var kommet røre om
salmebogen, og det netop nu, da der skulde være
provinssynode i Rendsborg 1883, hvor man skulde
drøfte den nye udgave af den tyske salmebog.
Evangelisch-lutherisches Gesangbuch der
Provinz Schleswig-Holstein.
Den nye slesvig-holstenske salmebog havde væ
ret længe undervejs. Som tidligere omtalt be
gyndte biskop Koopmann paa forarbejdet, som
1859 blev overladt til en kommission under prof.
Liidemanns forsæde, skønt han var en beundrer
af den cramerske salmebog, som den nye skulde
afløse. Efter 1864 sigtede arbejdet ikke blot paa
en holstensk, men en slesvig-holstensk salmebog,
og et forslag blev trykt 1869. Her var der blevet
renset godt ud efter rationalismen. Cramers 255
salmer var svundet ind til 12, Klopstocks fra 70
til 6, Miinters fra 61 til 8. Gellert overlevede
bedst smagsændringen, idet hans salmeantal kun
svandt fra 57 til 33. Det betød dog ikke, at man
vendte tilbage til de gamle salmer. Af Luthers 27
var kun 14 bevaret, af Gerhardts 29 var dog 28
i behold. Schmolck rager nu op med 37 salmer,
Hillers antal steg fra 2 til 9, Tersteegens fra o til
6 og Spitta havde faaet 19. Bogens inddeling
mindede stadig om Cramers, men i stedet for de
rationalistiske omdigtninger var man begyndt at
vende tilbage til originalerne.
Allerede 1870 begyndte kritikken af dette ud
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kast. Det vigtigste bidrag var skrevet af konsistorialpræsident Mommsen i Kiel, som gennemgik
udvalget af salmer, tekstbehandlingen, gjorde be
mærkninger om de enkelte salmer og forslag til
salmer, som burde optages. Af hensyn til sin stil
ling havde han ikke anført sit navn i sin bog,
men det viste sig ved hans forslags vægt, at de
kom til at præge den endelige salmebog.
I 1870 fremkom det første forslag til den kom
mende synodalordning, og da det viste, at spørgsmaalet om en ny salmebog maatte henlægges til
en fællessynode, kom det til at betyde, at arbejdet
paa salmebogen foreløbig standsede, til synodal
ordningen traadte i kraft. Om behandlingen af en
salmebog drøftede man, om den kunde afsluttes
paa en synode eller paa to synoder efter at et
revisionsudvalg havde kritiseret det fremlagte
forslag. Paa den første synode 1880 traf man den
afgørelse, at to behandlinger var nødvendige, og
man nedsatte derfor et revisionsudvalg, som skul
de prøve forslaget. Mommsen fik sæde i dette
udvalg og derved direkte indflydelse. Udvalget
afgav beretning 1882, og den fjernede sig yder
ligere fra Cramer og nærmede sig de gamle sal
mer. Derved kom den offentlige diskussion i gang
igen, og der fremkom to skrifter, hvoraf det ene
næsten var en genopstandelse af rationalismen.
15. nov. 1882 blev den kommende provinssy
node af kongen bemyndiget til at træffe beslut
ning. Den traadte sammen i slutningen af maj
1883 og vedtog revisionsudvalgets forslag, som
skulde udkomme i to formater, det ene med no
der over det første vers og de andre trykt som
prosa, det andet i mindre format og salmer trykt
i versform.
Skønt sagen saaledes blev afgjort paa synoden
i Rendsborg i sommeren 1883, varede det endnu
halvandet aar, før den nye salmebog kunde ud
komme. Kultusministeriet skulde overveje sagen,
inden den preussiske konge Wilhelm I kunde
underskrive autorisationen 3. nov. 1884.
Bogen indeholder 509 salmer, men der mang
ler endnu en del af de bedste gamle, teksten har
nærmet sig, men er endnu ikke kommet nær nok
til originalerne, visse salmer kunde passe bedre i
andre afsnit, men nodeudgaven er et fremskridt.
Omstændelighederne ved indførelsen i de enkelte
menigheder var ret besværlige. Det gik lettest i
byerne. Haderslev var den første by, som indførte
bogen, men Flensborg og Slesvig kom dog ogsaa
med inden udgangen af 1885.
Forslag om en dansk salmebog.
Jes Nielsen rejste til provinssynoden i Rends
borg. Han havde medbragt en del eksemplarer
26
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af sit salmebogsregister, som han uddelte til alle
synodemedlemmer, som forstod dansk. I de før
ste dage, mens man drøftede den nye tyske sal
mebog, benyttede han pauserne til at finde hjæl
pere og fortalere for sin sag. En god støtte blev
amtsdommer Fischer i Pløn, som tidligere havde
været i Aabenraa. Han gav sig uopfordret til at
arbejde for sagen blandt sine kolleger; snart kom
den ene, snart den anden og talte med Jes Niel
sen derom. Han mødte ogsaa mere medhold hos
generalsuperintendenten, end han havde ventet.
Han havde ogsaa en længere samtale med Momm
sen, som var imødekommende og syntes at have
interesse for danske forhold. Mommsen fungerede
ved synoden som kgl. kommissarius og havde der
ved stor indflydelse.
Da andragendet om en dansk salmebog havde
faaet de nødvendige underskrifter, bl. a. af danske
præster, som var medlemmer af synoden, og da
det havde vist sig, at ikke faa tyske præster syd
fra havde erklæret, at de vilde stemme for det,
hvis de danske var enige, paatog pastor P. Kier
i Østerløgum sig at indbringe det. Det foreslog,
at konsistoriet i betragtning af salmebogsforvir
ringen i Nordslesvig skulde nedsætte en kommis
sion, som bestod af en gejstlig og en lægmand
fra hver af de danske provstisynoder, til at udar
bejde en salmebog for de danske menigheder, bestaaende af de salmer, der i tidens løb var blevet
dansk fælleseje.
Pastor Kier sagde ved forelæggelsen, at der var
stor trang til at faa salmebogssagen ordnet. Der
var 5-6 salmebøger i brug i det lille omraade, og
hvis man tog tillæggene med, var der 11. Forvir
ringen gik saa vidt, at der i 4 sammenstødende
sogne fandtes 4 forskellige salmebøger. Selv om
man holdt meget af den pontoppidanske fra 1740,
maatte man indrømme, at dens mangler var
store og en forbedring nødvendig. Der var nedsat
en salmebogskomite, som ikke havde kunnet ud
rette meget, fordi den ansaa sig for et privat sel
skab uden mandat. Kommissionens medlemmer
burde vælges af synoderne, for hvis en ny salme
bog skulde trænge igennem, skulde den ikke blot
være god, men den skulde være udgaaet fra fol
ket, ellers kunde man ikke vente, at den blev
folket kær.
Under den følgende livlige debat blev det fastslaaet, at en ny salmebog burde dannes af de sal
mer i de nu brugte salmebøger, som var blevet
fælleseje hos det kristelige folk i disse egne.
Kommissarius (Mommsen) var imødekommen
de med hensyn til sagen selv. Han sagde, at der
i Vamæs ikke fandtes et fuldkomment eksemplar
af den salmebog, som brugtes der. Men han ansaa
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en kommission paa 10 medlemmer for at være
alt for stor. Han foreslog, at man overlod til
konsistoriet at bestemme fremgangsmaaden. Det
var nok, at provstisynoderne blev hørt, inden det
færdige udkast blev forelagt provinssynoden.
Der fremkom nogle mæglingsforslag, og da
man frygtede for, at sagen ellers vilde strande,
gik man over til et af Dr. Jess i Kiel, som over
lod til konsistoriet at bestemme antallet af kom
missionsmedlemmerne blandt dem, som provsti
synoderne vilde foreslaa. I den forbindelse er
klærede kommissarius, at man kunde stole paa, at
konsistoriet vilde vælge folk ind i kommissionen,
der i sandhed nød de nordslesvigske menigheders
tillid. Ved en fejltagelse ved afstemningen blev
et andet forslag vedtaget, saa det var med no
gen ængstelse, de danske synodedeltagere vendte
hjem.
Ved de følgende provstisynoder blev sagen ikke
omtalt i Tønder og Sønderborg. Pastor Groth i
Maugstrup aflagde beretning i Haderslev. Han
havde ikke underskrevet Kiers forslag og mente,
at en ny salmebog var unødvendig. I Aabenraa
udtalte pastor Tonnesen, at den kommission, som
Jes Nielsen og han havde været medlemmer af,
ikke havde kunnet udrette stort, og nu var dens
hverv endt, da synoden havde taget salmebogs
sagen op. Pastor Kier aflagde beretning, og pa
stor Engel i Hjordkær talte om det moderne he
denskab i »Tag det sorte kors fra graven.«
I december skrev Dannevirke en artikel om den
bekymring, som salmesagens venner nærede. Jes
Nielsen og konsul Amorsen var mere optimistiske.
De fik snart efter ret. Kort før jul ankom konsis
toriets beslutning. Den gik ud paa, at de provsti
synoder, der havde dansk kirkesprog, i sommeren
1884 skulde vælge to medlemmer hver. Af disse
vilde konsistoriet udvælge 5, der skulde udar
bejde forslag til en ny dansk salmebog.
Valg og udnævnelse til salmebogskommissionen.
Paa grund af det store arbejde, Jes Nielsen
havde gjort for denne sag, havde det været en
selvfølge, at han kom ind i salmebogskommis
sionen, men han havde tre sønner, som under
de politiske forhold ikke kunde komme hjem og
overtage gaarden, og selv var han kommet op i
aarene, saa han ikke kunde passe den store bedrift.
Han bad sig derfor fri og købte 1884 en gaard
i Jelling. Men forinden bidrog han sit til at læg
ge forholdene til rette for de kommende valg, idet
han kendte alles stilling til salmebogssagen.
De fem nordslesvigske Provstisynoder skulde
efter bestemmelsen vælge hver to medlemmer,
blandt hvilke konsistoriet skulde udpege de 5, som
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skulde indtræde i kommissionen. Hvorfor hver
synode valgte 3, vides ikke, men synodernes sam
mensætning af to lægfolk for hver præst kan have
gjort sit dertil, og konsistoriet kunde jo lige saa
godt vælge 5 blandt 15 som blandt 10.
Det har næppe interesse at nævne alle de 15
valgmænd i hvert provsti. I Gram valgtes pastor
Nielsen, Højrup, i Tønder grev Schack og pastor
Prahl, i Sønderborg pastor Claussen, Dybbøl, i
Aabenraa grev Schack og pastor Tonnesen. I
Haderslev var der særlig spænding mellem præ
ster og lægfolk, og da præsterne foreslog to præ
ster valgt, benyttede lægmændene deres flertal til
at lukke præsterne ude og valgte gaardejeme P.
Skau, Bukshave, og Ph. Møller, Jægerup, samt
konsul Amorsen, Haderslev.
Det vækker ogsaa nogen opmærksomhed, at
grev Schack var opstillet ikke blot i Tønder prov
sti, hvor han boede, men ogsaa i Aabenraa. Men
han havde jo været med i den foreløbige salme
komite og var desuden jurist og videnskabsmand,
ægyptolog, og skulde gerne med. Det samme var
tilfældet med hans sognepræst, Prahl i Møgeltøn
der, som var musikkyndig og en liturgisk be
gavelse. Det kunde godt ligne den dygtige felt
herre Jes Nielsen, at han derfor havde faaet grev
Schack opstillet ogsaa i Aabenraa.
Det gik efter ønske. Konsistoriet valgte præ
sterne Claussen i Dybbøl, Nielsen i Højrup, Prahl
i Møgeltønder og lægmændene grev Schack,
Schackenborg, og gaardejer Peder Skau, Buks
have, som ikke havde været medlem af synoden.
Generalsuperintendent Godt skulde være kom
missionens formand.
Kommissionens medlemmer.
Emil Claussen, se hans biografi VI,s. 145 f. Her
maa særlig lægges mærke til hans lille anonyme
salmesamling »Missionsharpen« 1876, som brugtes
ved de mægtige missionsmøder og andetsteds og
oplevede en mængde oplag. Den var for saa vidt
et dansk salmebogsbidrag af større betydning end
Valentiners udgave af Pontoppidan, der udkom
samme aar.
Nicolaj Christian Nielsen blev født 1. april
1848 i et velstillet haandværkerhjem i Løgum
kloster. Han blev sendt i skole i Pløn, skønt han
hellere vilde have været i Ribe. Hans drøm var
at blive skuespiller, en ny Phister, men da han
var blevet student, valgte han teologien og stu
derede i Leipzig, Berlin og Kiel. Han blev kapel
lan i Gram 1873 og samme aar valgt til sogne
præst i Højrup, hvor han var, mens han arbej
dede paa salmebogen og kæmpede bravt for
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Grundtvigs salmer og havde en væsentlig ære
for at bogens grundtvigtekster blev saa gode.
Han var ellers missionsmand, som det viste sig,
da han var sognepræst i Sommersted 1884-1904,
hvor han ikke ret kunde leve op til de forvent
ninger, som Laurids og Peder Skaus førende
slægt havde stillet til ham om hjælp i kampen
for det danske sprog i skolen. Han var som em
bedsmand den lydige og pligttro tysker. Privat var
han en lyrisk fortæller, udgav »Herrens Røst i
Haven«, hvor han snakkede med blomsterne,
»Paa Rejse omkring i mit Hus«, hvor tingene fik
mæle, »Slesvigske Fortællinger« og »Fra Schæfergaarden«, hvor sønderjydsk og ikke mindst brorsonsk historie blev gendigtet. Da kræfterne be
gyndte at svigte, havde han med afbrydelser flere
mindre embeder. Paa en prædikestol var han den
fødte taler, og ved skrivebordet en vidunderlig
almanakfortæller. Han tog endelig sin afsked
1918 og bosatte sig i Flensborg, men holdt ikke
op med at være sjælesørger ved besøg i hjem
mene. Tyskerne kaldte ham dansk, danskerne
kaldte ham tysk, begge parter med ærbødighed;
selv kaldte han sig »den sidste Slesviger«. Han
døde 4. juli 1932. Paa hans grav laa to store
signerede kranse, den ene fra grev Schack, den
anden fra tugthusfangerne i Rendsborg, Saa vidt
spændte den kreds, som skyldte ham tak.
Hans Schlaikier Prahl, se hans biografi VII,s.
.56 ff.
Hans Schack, lensgreve til Schackenborg, se
hans biografi VII,s.2i7ff.
Peder Skau blev født i Sommersted 5. juni
1825 og døde 7. marts 1917. Han var broder til
Laurids Skau og fulgte fra sin ungdom dennes
politiske arbejde for danskhedens opvaagnen og
vækst i Nordslesvig. Han hørte til det første kuld
af elever paa Rødding højskole. Det udviklede ham
yderligere, at Chr. Flor brugte ham som kusk
paa sine rejser. Efter at han et par aar havde
styret gaarden hjemme, købte han den forsømte
gaard Bukshave i Fjeldstrup og drev den op, saa
han snart blev en holden mand. Han fik utallige
tillidshverv, blev medlem af amtsraadet, senere i
tysk tid af kredsdagen, hvor man benyttede ham
paa mange omraader, vejvæsen, skattevæsen og
bonitering. Han blev medlem af provinslandda
gen i Rendsborg, hvor han sammen med to
andre danske talte dansk, til det blev forbudt
1876. 1881 blev han af provstisynoden, hvori han
ikke havde sæde, indvalgt i provinssynoden. Da
han blev udnævnt til medlem af salmebogskom
missionen, var han meget betænkelig og følte sig
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ikke kyndig nok til hvervet. Men da han person
ligt kendte pastor Brandt ved Vartov, spurgte
han ham til raads. Brandt svarede, at han absolut
ikke maatte afslaa hvervet, da han i realiteten
blev den eneste lægmand, hvorved han havde
en vigtig stilling. Brandt sendte ham sin bog om
»Vore danske Kirkesalmebøger«, som Skau be
gyndte at studere. Han drøftede det ogsaa med
Topsøe, som sagde: »De skal jo ikke arbejde med
salmerne, men sidde til doms over de andre;
Deres dom er folkets dom«. Han kaldte sig
derfor kommissionens ballast, hvad de øvrige
smilende billigede. Han var ofte mellemmand,
naar de lærde var uenige. Han var ogsaa nyttig
paa grund af sine udbredte forbindelser til Dan
mark, og f. eks. var det ham, der skrev til Chr.
Richardt, da man gerne vilde have »Et kors
det var det haarde, trange leje« med i salmebo
gen, hvor det ikke kunde tillades, at korset »va
jede højt i folkets banner«.
Arbejdet begynder.
Generalsuperintendent Godt, der var tilfor
ordnet salmebogskommissionen som formand, ind
kaldte til det første møde i Haderslev 10. april
1885. Det var det eneste møde, han var med til,
idet han døde 12. juni samme aar.
Man drøftede sagen i almindelighed og ved
tog visse retningslinjer. Man vilde bevare den
gamle kirkelige salmeskat. Man vilde optage de
nyere danske salmer, for saa vidt som de havde
kirkelig værdi for menighederne. Man ansatte
antallet af salmer i den nye salmebog til ca. 600.
Man bestemte, at den første del af salmebogen
skulde slutte sig til kirkeaaret, men den næste
del af bogens plan var endnu ikke fastlagt. Man
blev enig om, at grev Schack skulde gøre ind
stilling om juletiden, Claussen om paasketiden og
Nielsen om pinsetiden. Claussen kunde allerede
27. juli indberette til konsistoriet, at han var fær
dig med passionssalmerne og haabede, at han
kunde være færdig med paaskesalmeme om en
uges tid; ellers var det ikke gaaet saa rask efter
generalsuperintendentens død. Siden indbød
Claussen efter opfordring fra konsistoriet til et
nyt møde, hvor man burde vælge en stedfor
trædende formand, da det aabenbart trak noget
ud med at vælge en ny generalsuperintendent.
Man mødtes midt i august og valgte Claussen
til formand, saa der atter kunde komme gang i
arbejdet.
Der skete imidlertid noget, som fik stor indfly
delse paa arbejdets gang. Konsistoriet forlangte
fra provsterne en indberetning om, hvilke salme
bøger, der brugtes i de enkelte sogne. Thade Pe
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tersen anfører dem alle, saa man har en fuld
stændig fortegnelse. Her skal kun sammentællin
gen anføres:
Evangelisk-kristelig salmebog i 27 sogne.
Den Pontoppidanske salmebog 52.
Roskilde Konvents salmebog 20.
Meyer-Boesens salmebog 7.
Den forordnede Kirkesalmebog (Kingo) 2 (Span
det og Brøns)
Varnæssalmebogen (Ægidius) 2 (Vamæs og Ullerup)
(Se Thade Petersens artikel i Sønderjydske Aarbøger 1944, 45-91)
Generalsuperintendenten sendte denne optæl
ling til Konsistoriet og tilføjer: I Brøns, hvor
der endnu findes nogle faa eksemplarer af Kingo
i Kirken, og i Ullerup, hvor der er lige saa faa
af Vamæsbogen, er den reviderede Pontoppidan
indført, I Vamæs derimod Meyer-Boesen. I
Spandet blev begyndelseslinjen skrevet op paa
tavlen (der var ingen numre i Kingo). - Roskildesalmebogen »er især yndet i grundtvigske kredse
og ikke uden politisk betænkelige salmer af dansk
national farve.« (den sidste sætning er dog over
streget med blyant).
28. dec. 1886 beretter konsistoriet til ministe
riet, at da der havde været tale om et forbud
mod konventssalmebogen og evangelisk-kristelig,
mener konsistoriet, at det maa vente, til salmebo
gen er færdig og kan indføres. Derfor skal den
fremskyndes. Dette tillader konsistoriet sig at sige
til grev Schack og præsterne (Skau?). Kommis
sionsmedlemmerne mener, at et forbud mod de to
salmebøger vil skabe røre og ophidse sindene mod
den nye salmebog, hvis forbudet kommer samtidig
med denne. Det vilde være bedre, hvis forbudet
kom allerede nu, saa ophidselsen havde lagt sig,
inden salmebogen kom. Det mente ogsaa Kaftan,
den nye superintendent. Konsistoriet svarer, at
forbudet ikke kan komme, før salmebogen er fær
dig, da de sogne, der bruger de to salmebøger,
derved vilde nødes til at anskaffe en anden, og
saa vilde de ikke straks efter igen skifte om til
den ny. Derfor kan dette sammentræf ikke undgaas. Den 9. december 1886 andrager Kaftan om,
at konsistoriet vil lade det blive bekendt, at
der venter et forbud, men af venlig hensyntagen
holdes det tilbage, til den nye salmebog fore
ligger. Imidlertid meddeler kultusministeriet 26.
maj 1887, at man ikke anser det for rigtigt at
lade noget blive bekendt om det forestaaende
forbud, men man vil, at salmebogen skal være
færdig til at forelægges for fællessynoden i marts
1889. Kommissionen, som først nu er kommet i
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gang med arbejdet, har altsaa kun to aar til ar
bejdet og trykningen. Man beklager, at man ikke
for halvandet aar siden havde anet, at det hastede
saa voldsomt.
Arbejdsmetoden.
Der var fire medlemmer, som delte arbejdet,
idet de fik et eller flere afsnit at gennemgaa.
Skau var udenfor, enten man saa kaldte ham
mægler, dommer eller ballast. Først gennemgik
og samlede hver de salmer, som hørte til hans
tema, i følgende salmebøger: Pontoppidan (og
deri Kingo), Ægidius, Meyer-Boesen, Roskilde
konvent, Landstad, Fenger 1880, Brandt 1885,
for ikke at glemme Valentiner 1876. Derefter
havde hver enkelt sin egen metode. Grev Schack
bredte et folioblad ud og delte det i lodrette
kolonner, en for hver af de nævnte salmebøger, og
opskrev salmens tekst i den ene kolonne og de
andre bøgers varianter paa den tilsvarende plads,
og derefter understregede han den tekst, han
vilde foreslaa, og siden ved kommissionens møder
kunde han yderligere notere, hvilken tekst, der
blev vedtaget. Nic. C. Nielsen opskrev kun den
tekst, han vilde foreslaa. Pastor Prahl klippede
de paagældende blade ud af gamle salmebøger,
klæbede dem op paa helark, overstregede i tek
sten og skrev sine rettelser ved siden af den trykte
tekst, omtrent paa samme maade som man be
handler et korrekturark. Paa den maade sik
rede man, at hver salme blev læst i alle salme
bøger, og hvis man fandt noget paa et mindre
regulært sted, noterede man findestedet til efter
syn.
Naar indlederen havde sluttet sit arbejde, blev
det sat i cirkulation til de andre, som tilføjede
deres bemærkninger eller deres modforslag, hvor
efter man samledes til fælles drøftelse, som Skau
førte protokol over. Her vedtog man et forslag
som sammen med protokollen gik til ny cirkula
tion. Hvis man da ved nærmere eftertanke kom til
et nyt resultat, blev dette noteret paa et sær
ligt blad, hvorefter man samledes til en ny drøft
else, »anden læsning«.
Efter at Kaftan 28. april 1886 var blevet gene
ralsuperintendent, indbød Grev Schack til, at
møderne kunne holdes i bibliotekssalen paa
Schackenborg Her var alt, hvad man ønskede at
have ved haanden under salmebogens drøftelse,
de gamle salmebøger fra Hans Thomissøns, Mok
kes og Cassubes frem til Grundtvigs og de nyere
danske salmedigteres, her var Brandts og Helwegs to bind om den danske salmedigtning, og
her var Skaars Norsk Salmehistorie, hvis to tykke
bind grev Schack havde ladet indbinde i flere
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mere haandterlige dele, her var ogsaa de mindre
kendte, men meget nyttige salmesamlinger af
Mau og Monrad. Her kunde man slaa op, naar
noget blev diskuteret eller undersøgt. Dertil kom
det store gode, at ikke blot bibliotekssalen stod
til raadighed, men ogsaa slottets gæsteværelser,
saa man kunde overnatte, idet møderne i reglen
varede flere dage.
Kaftan paa Schackenborg.
Kaftan fortæller i sine »Erlebnisse« s. 185 om
møderne paa Schackenborg bl. a.:
Ved det første møde, som jeg ledede, oplæste
greven, som havde overtaget »juletiden«, resul
tatet af sit arbejde. Det var saa fortræffeligt, at
præsterne, som havde overtaget andre afsnit og
tildels var færdige med dem, bad mig, om de
maatte udsætte deres foredrag til det næste møde.
De vilde gerne revidere deres arbejde grundigt.
»Greven har lært os«, sagde de, »hvordan man
kan arbejde med disse ting.« Det var der ogsaa
noget om. Hr. Skau havde frasagt sig dette sær
lige arbejde, og jeg var paa forhaand ikke kaldet
dertil, men de tre præster var dygtige og produk
tive mænd, pastor Prahl vel bedst orienteret
hymnologisk. Jeg frygter ikke nogen modsigelse,
naar jeg siger, at greven var den afgørende per
sonlighed i hele arbejdet. Til det, som han selv
udarbejdede, kom hans samarbejde, naar de
andre holdt foredrag. Nyttig var ogsaa hans
fuldstændige beherskelse af det danske sprog i
forbindelse med en vis digterisk evne. Hvis man i
en gammel salme hist og her i en linje eller to
søgte at finde en ny tekstform og ikke straks fandt
den under mødet, saa hed det: »Det kommer paa
lampen!« Det vil sige, at en huskeseddel blev
anbragt i stellet paa den store hængelampe. Saa
tog greven efter mødet sedlen med sig og kom
i reglen næste dag med et brugbart forslag.
Til hver sammenkomst mødte jeg paa Schack
enborg, selv om jeg ikke havde tid til at blive,
hver dag mødet varede. Hvis der under mit fra
vær dukkede særlige spørgsmaal op, blev deres be
handling skudt ud til næste møde, hvor jeg
kunde være med. Medarbejdernes loyalitet var
hævet over enhver tvivl.
For mig staar disse dage paa Schackenborg
som en kær erindring. De tre præster var mine
gode embedsbrødre. Greven havde jeg allerede
tidligere lært at sætte pris paa. Den nærmere
omgang uddybede dette. Efter frokost gik vi ofte
en tur sammen (Kaftan siger i en anden sam
menhæng, at de talte tysk, naar de gik tur; baade
af denne og andre bemærkninger kan man slutte,
at der taltes dansk paa møderne).
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Grev Schack var en mand, der ikke havde sine
standsfællers sædvanlige passion. Heste, hunde
og jagtselskaber interesserede ham ikke. Men han
var hjemme i sit bibliotek. Kunst og videnskab
fængslede ham. Han var medarbejder ved et pa
riser-tidsskrift om koptisk, et emne, hvori jeg ikke
kunde følge ham. Da jeg engang senere besøgte
ham paa hans sygeleje, som blev hans dødsleje,
var han igang med at lære hebraisk. Men han
var alt andet end en tør videnskabsmand. Han
holdt af det glade samvær med gode venner. Den
overskyggende interesse i hans liv var hans kristen
dom. Det var ogsaa vort fælles grundlag. Politisk
hyldede han en stilfærdig danskhed; det var ham
en moralsk pligt at være loyal.
Ogsaa den anden lægmand, Skau-Bukshave,
var en indtagende personlighed. Med interesse
lagde jeg mærke til, hvor tvangfrit (einwandfrei)
denne nordslesvigske bonde forstod at føre sig i
den grevelige salon. Vi har lejlighedsvis paa
Schackenborg ført samtaler om politik, hvorom
han udtalte sig meget maadeholdent.
Arbejdets afslutning, renskrift og trykning.
Den 5. og 6. juli 1886 arbejdede man med
den samlede plan for salmebogens indretning
og delte arbejdet paa de enkelte rubrikker mel
lem medlemmerne. Det vil være mest klart at
notere denne fordeling senere i forbindelse med
salmebogens beskrivelse.
Thade Petersen anfører en beskrivelse af arbej
dets gang, som stammer fra pastor Prahl, som
skriver: »Vi søgte altid at blive den ældste danske
original saa tro som muligt. Kun naar sproget
eller tankens uklarhed forbød dette, holdt vi os
til Meyer. Undertiden var vi nødsagede til at
hjælpe os selv, som vi bedst kunde. Dette var i
særdeleshed tilfældet med Kingos passion. Da
denne intetsteds fandtes i en form, som kunde
bydes menigheden, var der først stemning for at
udelukke den af salmebogen, men vi blev snart
oplyste om, at dette af mange vilde næsten anses
som et kirkeran, og vi har selv siden været meget
glade ved, at vi har bevaret den, skønt vi jo som
sagt paa ikke faa steder var tvunget til at for
andre.
Naar salmerne var drøftet anden gang, blev
den vedtagne form renskrevet, og fandtes det
nødigt, saa cirkulerede ogsaa renskriften, hvorved
vi jo først fik et klart billede af, hvad vi egentlig
havde optaget. Herved blev igen meget forandret,
og tilsidst blev den afgørende dom om den enkelte
salmes optagelse eller forkastelse fældet. Med
hensyn hertil var kommissionen meget heldigt
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sammensat. Der fandtes i den talsmænd for den
ældste hymne- og salmeskat, for den brorsonske
og for den nyere salmedigtning, som især karak
teriseres ved Grundtvigs navn, og dette sikrede
en fordomsfri behandling af hver enkelt salme.
Men der har aldrig været tale om at majorisere;
ligesom vi hver gang samledes under bøn og
Herrens paakaldelse, saa har ogsaa Fredens Gud
været med os fra det første til det sidste møde
og forhindret, at ufred og trætte kunde komme
frem. Generalsuperintendenten stod altid over
partierne, og jeg kan ikke andet end ogsaa her
takke ham for den retfærdige og aldeles gode
maade, paa hvilken han ledede forhandlingerne
og aldrig tænkte paa at gøre sin værdighed som
biskop eller formand gældende.
Naar en afdeling var afleveret og drøftet
tredje gang, naar de salmer, som den skulde inde
holde baade med hensyn til form og indhold var
definitivt fastsatte, blev de befordret til tryk
ken, og derefter blev der flere gange læst kor
rektur paa dem. At salmebogen saaledes maatte
trykkes, alt eftersom den blev færdig, var et
slemt vanheld. Vi havde naturligvis helst først
fuldendt arbejdet og saa set det endnu en gang
igennem. Men konsistoriet erklærede, at det ikke
kunde give os tid dertil. Vi maatte arbejde os
fremad af alle kræfter, for at salmebogen kunde
forelægges den førstkommende fællessynode.
Konsistoriet har selvfølgelig haft sine grunde
dertil, men for os var dette en meget slem
efterretning at faa, efter at en stor del af den tid,
der kunde stilles til vor disposition, ved dr. Godts
død var gaaet ubenyttet bort. Hvad den tyske
kommission havde brugt mange aar til, skulde
vi under saa meget vanskeligere forhold fuldende
i rigelig to aar, skønt vi naturligvis ikke havde
ret megen indsigt i sagen, da vi begyndte paa
arbejdet.«
Prahl beklager, at dette store hastværk var
svært for de tre præster, der i tilsvarende grad
maatte forsømme deres menigheder, men trøster
sig med, at arbejdet gennem den nye salmebog
ogsaa kunde berige nutidens og fremtidens me
nigheder. Han kommer ogsaa ind paa fejl og
mangler, som kunde have været rettet, hvis de
havde haft tid.
Arbejdets afslutning.
Den 26. juni 1888 var salmebogen færdig og
afskrevet. Renskrivningen var besørget af lærer
Holm i Møgeltønder, som pastor Prahl havde
anbefalet til dette arbejde.
13. august holdt man et møde om melodierne.
Det blev holdt i Haderslev, fordi grev Schack

ARBEJDETS SLUTNING

var bortrejst. Paa dette omraade var pastor Prahl
den kyndige. Ved den lejlighed blev 7 salmer
udeladt. Det var mest »aandelige sange«, hvoraf
der dog var et halvt hundrede tilbage. Men naar
man ser, hvad der blev tilbage under den beteg
nelse, maa man jo forundres: »Denne er dagen«,
»Hyggelig rolig«, »Guds menighed syng«, »Blom
stre som en rosengaard«,»I al sin glans nu straaler
solen«, »Alt staar i Guds faderhaand«, »Den
store hvide flok«, saa maa man sige, at »aande
lig sang« er noget, som ændrer sig med tiden og
bliver salme, naar den bliver indsunget og staar
i salmebogen.
Ved at se, hvad man havde optaget, blev
kommissionens medlemmer først rigtig klar over,
hvor meget de havde optaget af Grundtvig. In
gen af dem var grundtvigianere, det skulde da
være P. Skau. Ingen af dem kendte noget syn
derligt til hans gerning, det skulde da være pa
stor Claussen. De havde faaet mange flere af hans
salmer med, end de havde tænkt sig. Skau sagde,
at Grundtvig slog igennem ved hans bearbejdelser
af Davidssalmerne, hvor næsten alle hans over
sættelser efter grundsproget erklæredes for de
bedste. Grev Schack skrev til Kaftan, at Grundt
vig simpelt hen ikke var til at undgaa. Ganske
vist var han blevet stærkt repræsenteret, men det
kunde dog ikke gaa an at stryge nogen af hans
salmer, der var blevet valgt for det gode ind
holds skyld. Det kunde maaske let, »og maaske
ikke uden grund«, blive anset for et politisk skak
træk, som vilde skade salmebogen, og hvad værre
var, menighedslivet. løvrigt er myndighederne jo
selv skyld i det ved at presse paa med saa for
hastet trykning.
Paa samme tid omtrent skrev pastor Prahl til
Kaftan, at 300 numre i den nye salmebog stam
mede fra Pontoppidan og desuden mange fra
reformationstiden. Hen ved 200 er fra 19. aarhundrede, ca. 300 er fælles med konventssalme
bogen, deraf 91 helt ordret. Der er 91 af Grundt
vig, 90 af Brorson, 51 af Kingo og 29 af Inge
mann.
Kaftan samler sine erindringer i følgende:
»Den salmebog, der kom ud af dette kommis
sionsarbejde - vi kaldte det ikke uden grund
»Schackenborgeren«; i Nordslesvig gik den under
navnet »den nye danske salmebog« - var et for
træffeligt arbejde. Kun sjældent er et kommis
sionsarbejde blevet modtaget med saa stor glæde
og fastholdt saa taknemligt af dem, det var be
stemt for, som denne nordslesvigske salmebog.
I kort tid erobrede den hele omraadet. Selv fra
Danmark og herover trængte der stemmer, som
priste den i høje toner. Jeg personlig har ingen
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særlig andel i denne bog. Jeg har ledet arbejdet
og givet udslaget i forskellige spørgsmaal. Videre
gik min deltagelse ikke. Men det er mig en stadig
glæde, at jeg har været med til dette værk, selv
om det kun er i denne beskedne grad.«
Provstisynoderne.
I den første halvdel af december maaned sam
ledes provstisynodeme i Nordslesvig for at drøfte
den nye salmebog. I Tønder blev forslaget rost
af mange den 7. dec., men ogsaa kritiseret paa
flere punkter. Ved afstemningen blev den dog
anbefalet til indførelse. Kun Højer var imod og
holdt længe fast ved Meyer-Boesen.
Et par dage senere samledes Haderslev provsti
synode. P. Skau havde i et brev til Kaftan omtalt,
at der paa et privat møde af synodemedlemmer
var fuld enighed om at godkende salmebogen,
men at der kunde ventes modstand fra en del
præster; maaske vilde det være godt, om Kaftan
vilde paavirke provsten. Der kom ogsaa paa prov
stisynoden megen kritik fra præsterne. Her havde
Valentiner flere venner blandt præsterne end
paa de andre egne, men samtidig var det danske
element af lægfolk her saa stærkt, at de havde
flere stemmer, og udtalte sig for indførelsen af
den nye salmebog. Det betød meget for dansk
heden i dette hjørne, at den havde god forbin
delse med salmekyndigc nord for grænsen. For
bindelsen nordpaa var ogsaa let i Tøminglen, men
der havde en stor del af den vaagne grundtvigi
anisme forladt statskirken og sluttet sig til frime
nighederne i Rødding, Bovlund og Forballum,
og de havde forsynet sig med Grundtvigs Fest
salmer. Hvis de havde blandet sig i drøftelsen af
den nye statskirkesalmebog, kunde man have sva
ret, at det ikke vedkom dem. I Haderslev var
der imidlertid grund til at indvende, at tiden
til udarbejdelsen af salmebogen havde været for
kort, og det samme var tilfældet med bedøm
melsen. Man foreslog derfor en forlænget frist
til 1. marts; det blev støttet af provst Muller i
Haderslev.
Tøminglen provstisynode holdt møde i Gram,
hvor salmebogsforslaget blev anbefalet af gaard
ejer Rasmus Hansen i Kastrup. Det sluttede
baade provsten og forsamlingen sig til, selv om
mange var godt tilfredse med konventssalmebo
gen, der var indført i 11 sogne.
Synoden i Sønderborg krævede nogle mindre
forandringer af hensyn til evangelisk-kristelig sal
mebog, som skulde afløses. P. Skau meddeler
derom: Vi besluttede os til at medtage nogle af
de uskyldigste salmer, som tillige findes i kon
ventssalmebogen.
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Man drøftede ogsaa salmebogens navn. Man
havde tænkt sig at kalde den »Evangelisk-Luthersk Salmebog for Nordslesvig«, men provst
Kier var imod »Nordslesvig«, som var et begreb
for sig, men ikke maatte blive officielt anerkendt.
Han foreslog »for de dansktalende Menigheder
i Slesvig-Holsten«. Pastor Prahl vidste ikke, hvad
»Provinsen« skulde i den forbindelse. Hvis man
ikke vilde have »Nordslesvig«, kunde man jo blot
sige »Slesvig«, og saadan blev det. Men mand og
mand imellem blev bogen ogsaa før genforenin
gen kaldt »den sønderjydske salmebog«.
Provinssynoden i Rendsborg vedtaget
salmebogen.
Grev Schack og P. Skau var blevet indvalgt i
synoden af hensyn til salmebogen. Der skulle væl
ges et udvalg, som skulde forelægge sagen paa
synoden og lægge alt til rette for den endelige
behandling. Det kom til at bestaa af pastor Niel
sen, amtsraad Fischer, Pløn, gaardejer H. Nissen,
Viby, og grev Schack med provst Kier i Tønder
som sekretær. P. Skau skrev derom til Topsøe:
»Vi sørgede for at faa folk valgt ind i udvalget,
som vi forud vidste var bogen velvillig stemt, idet
vi havde en stille angst for, at vi havde taget for
mange med af Grundtvig. Det gik bedre, end vi
troede. Udvalget slettede rigtignok 2 af Grundt
vig, men optog som nye 4 andre af ham, saa det
fik en god udgang.«
Ved første behandling var der en almindelig
stemning for bogen. Baade præster og lægmænd
erklærede, at den her foreliggende salmebog var
meget bedre end den nye tyske, der var blevet
vedtaget af provinssynoden i 1883. De holstenske
og særlig de lauenborgske præster var slaaet af
forundring over den sagkundskab og dygtighed,
hvormed de danske lægmænd virkede for denne
sag.
Den endelige enstemmige vedtagelse fandt sted
den 9. marts 1889. Af de danske synodemedlem
mer talte kun konsul Amorsen, Haderslev, der
udtrykte sin taknemlighed for den loyale imøde
kommenhed, som var blevet denne sag til del
fra de forskellige sider. Han bragte desuden
kommissionen en varm tak for dette arbejde, som
den havde gjort færdig paa tre aar. Kort efter
blev salmebogen »allerhøjest godkendt« af rege
ringen, hvorefter den i 1890 blev udgivet af kon
sistoriet i Kiel.
Paa opfordring af pastor Lawaetz i Ulkebøl
skrev P. Skau i februar 1891 en artikel, som blev
optaget i alle de danske blade i Nordslesvig. Her
opfordrede han menighederne til snarest at ind
føre salmebogen. Der kom ogsaa en velvillig og
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anbefalende anmeldelse i »Nordslesvigsk Søndags
blad« for 29. marts. Den blev da ogsaa indført
de allerfleste steder. Der var kun faa kirkeforstanderskaber, som satte sig imod (Abild, Burkal,
Ravsted, Højst og Højer, hvor tyskerne allerede
da havde overtaget, samt mærkeligt nok Randerup). Med indførelsen var der ogsaa saadan en
fart paa, at konsistoriet i Kiel allerede i novem
ber 1891 kunde meddele, at 97 af de 111 sogne
med dansk kirkesprog havde vedtaget at indføre
salmebogen. I Vilstrup skulde den dog bruges
jævnsides med Pontoppidan. I Aabenraa, Varnæs og Uge vilde man »se det paa«, fordi man
faa aar i forvejen havde indført Meyer-Boesen.
I Nørborg vilde man ligeledes betænke sig, fordi
man for 30 aar siden havde indført konvents
salmebogen. (Til en del af de foregaaende sider
er benyttet Thade Petersen: »Den sønderjydske
Salmebogs Historie«, Sønderj. Aarbøger 1944, s.
45 ~91) •
Titelblad, se næste side.
Paa titelbladets bagside:
Udgiven af det Kongelige evangelisk-lutheriske
Konsistorium i Kiel i Henhold til den fjerde or
dentlige Fællessynodes Beslutning 1889.
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Senere følger i alfabetisk orden »Oplysninger
om Psalmernes Forfattere«, som efter navnet
indeholder fødested og aar, stilling og virkested
og tilsidst forfatterens død. Det er i et saadant til
fælde et skøn, hvor meget man skal tage med,
men der er skønnet klogt. Derimod indeholder
registret ikke oplysninger om antallet af ved
kommende forfatters salmer, som er optaget i
bogen.
Det tredje register er en »Fortegnelse over Psal
mer, som anbefales til Brug ved Høimessen«. For
hver helligdag i kirkeaaret er her noteret to sal
mer, som passer til dagens evangelium, og lige
ledes to, som passer til epistlen.
Endelig følger den »Alphabetisk Fortegnelse
over Psalmerne«, men som et slags tillæg hertil
kommer en »Fortegnelse over nogle Psalmer af
den Pontoppidanske Psalmebog, som paa Grund
af Forandring i første Linie ikke let findes i Re
gistret, med Tilføielse af det Nummer, under
hvilket de bør søges her.«
Salmebogens prosadel har sit særlige titelblad
som er formet saaledes, at alt i korthed skal næv
nes:

621-622

623-624
574-624

Luthers antifone »Kom, Gud Helligaand! Op
fyld du dine Troendes Hjerter« staar uden num
mer som indledning til bogens 624 salmer, som vi
vil fordybe os noget mere i efter en flygtig over
sigt over bogens samlede indhold. Der er en ræk
ke registre, som ikke vidner om hastværk ved ud
arbejdelsen.
Det første register kaldes »Oplysninger om
Psalmernes Oprindelse«. Her anføres forfatterens
navn, ved oversættelser i parentes og oversæt
terens navn udenfor parentesen, endvidere aarstallet for salmens fremkomst i en kendt salme
samling, og en række af disse aarstal fra 1529
til 1885 er stillet i spidsen for hele registret. Dette
register skyldes i det væsentlige grev Schacks om
hyggelige arbejde og er noget af det bedste for
sin tid.

Collecter, Epistler
°g
Evangelier
paa Søn- og Helligdagene
i det ganske Aar,
og
vor Herres Jesu Christi Lidelses
Historie,
dernæst Bønner for, ved og efter Gudstjenesten
Daglige Morgen- og Aften-Bønner,
Bønner i adskillige Kald og Kaar, i Fare og Nød,
i Sygdom og Død
og
tyve bibelske Psalmer.
Til denne oversigt over indholdet af prosadelen
skal det noteres, at man til de »daglige morgenog aften-bønner« har haft den gode ide at ind
flette de morgensuk og aftensuk, som Kingo har
tilføjet i de senere udgaver af Sjungekorets første
del. De er anbragt i den rette orden som hos
Kingo, saa vidt mulig med Kingos tekst, men ved
en del af sukkene har man dog fundet det nød
vendigt at foretage betydelige omdigtninger. Den
ne række paa 14 smaa Kingosalmer er et væsent
ligt supplement til de faa længere morgen- og
aftensalmer, man har kunnet optage i sangdelen.
Men paa grund af deres anbringelse her - uden
numre - har man ikke kunnet udnytte denne rig
dom ved gudstjenesten.
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De 20 bibelske salmer, som bogen slutter med,
er ikke tilfældigt valgt. De er et forsøg paa at
ledsage kirkeaarets forskellige afsnit med gregoriansk kirkesang, enten ved et dobbeltkor eller ved
vekselsang mellem præsten og menigheden. De
begynder alle med en antifone og slutter med
den lille lovsang (Ære være Faderen og Sønnen
osv.). Men salmerne kan naturligvis ogsaa bruges
som privat andagtslæsning. Salmerne er ordnet
efter følgende temaer: Advent: Ps. 24. Jul og
epifanias: Ps. 96. Nytaar: Ps. 121. Til fastetiden
hører naturligvis de 7 bodssalmer: Ps. 6, 32, 38,
51, 102, 130, 143. Paaske: Ps. 118. Himmelfart:
Ps. 47. Pinse. Kirken: Ps. 46. Kjærlighed til Gud:
Ps. 84. Tillid til Gud og Korset: Ps. 23. Lov og
Tak: Ps. 103. Døden og det evige Liv: Ps. 126.
Lovsangene i det nye Testamente. Marias Lov
sang: Luk. r, 46-55. Zacharias Lovsang: Luk. 1,
68-79. Simeons Lovsang: Luk. 2, 29-32. Dette
sidste afsnit af prosadelen skyldes naturligvis pa
stor Prahl.
Salmebogens afsnit.
I. Ved Høimessen.
Efter 4 almindelige indgangssalmer følger de
tre gamle kyrier: I. Juul til Kyndelmisse. II. Paa
ske til Pintse. III. Pintse til Juul. Derefter Gloria:
»Alene Gud i Himmerig.« Graduale: »Gladelig
vil vi Halleluja kvæde«. »Nu bede vi den Hellig
aand«, den gamle tekst i 4 strofer, med den til
føjede korsang. »Vreden din afvend, Herre Gud,
af Naade«. Trossalmen »Vi allesammen troe paa
Gud« med Claus Mortensens tekst. Kingos to sal
mer til kirkedaab. Bønnen, Da pacem: »Forlen os
Freden naadelig.« Litaniet med Agnus og versikel.
Te deum ved Luther, indført ved reskript i K
1729, inddelt som vekselsang. N. Brorsons »Amen!
Jesus han skal raade«. En salme til mødres kirke
gang »Til dit Huus med Takkesang«. Til alter
gang: Sanctus, »Dig være Lov.« Agnus, »Christe,
du Guds Lam«. Salmerne: »Jesus Christus er
tilstede«, »At komme, Jesu, dig ihu«, »Gud vil
vi love og af Hjertet prise« (som vekselsang),
»O Jesu, søde Jesu, dig«. Og en salme om vel
signelsen: »Vor Herre Gud og Skabermand«.
Endelig 5 udgangssalmer.
Her er et højdepunkt af troskab mod de gamle
traditioner, saavel mod gudstjenestens form som
mod de gamle tekster. Man bemærker ligeledes
Prahls bestræbelser for at genoplive den gamle
vekselsang. Jeg tvivler paa, at det har baaret den
ønskede frugt. Der er meget af dette, som jeg
gennem en 42 aarig præstetjeneste i Sønderjyl
land aldrig har hørt, skønt jeg ønskede at bevare,

hvad jeg forefandt. Min egen kone var den sidste
i sognet, som holdt »kirkegang« efter barnefødsel;
det var i 1930. Der er nogle af salmerne, der i
sig selv ikke er meget værd, men er kommet med
for at faa skemaet fuldt. Den sidste af afsnittets
udgangssalmer er »O Gud ske lov for naadens
ord«, slutverset af »I Nazaret i trange kaar«,
som ellers ikke kom med i salmebogen.
II. Søndagen.
Afsnittet begynder med Wallins søndagssalme
i Landstads oversættelse og fortsætter med salmer
af Boye, Oldenburg, Ingemann, Grundtvig
(»Samtlig her vi helligholde«), Kingo, Grundtvig
(»Søndagmorgen fra de Døde«, som ogsaa Myn
ster fandt værd at optage i sit Udkast) og ende
lig en salme af Timm. Det ser jo ret alsidigt ud,
men er dog magert, naar vi ved, hvad vi har.
Det pynter lidt paa det, naar man skynder sig
at blade om til salmebogens slutning med de
»aandelige sange«, hvori vi finder 4 af de bedste
af Grundtvigs søndagssalmer: »Denne er Dagen«,
»Guds Menighed, syng«, »Hyggelig, rolig« og »Jeg
veed et lille Himmerig«. Prahl er ikke rigtig ven
med Grundtvig.
III. Juletiden.
1. Advent.
Juletiden begynder godt med den gamle »Fryd
dig, du Christi Brud« og Holms »Gjør Døren
høi«, Ingemanns »Glæd dig, Zion« og Brorsons
»Hvorledes skal jeg møde«, hvor dog de sidste
svovlestrømme er kommet med. Senere møder vi
Freylinghausens mesterstykke, den gedigne »Op,
thi Dagen nu frembryder«, Kingos »Op, Zion, at
oplukke« og Holms oversættelse af Helds »Tak
og Ære være Gud« med den yndefulde melodi.
Det er fine ting at synge i adventen.
2. Julen indledes her med Hans Thomissøns
»Maria hun er en Jomfru reen« og Kingos »Nu
kom der Bud«, som vi foreløbig gemmer til
Mariæ bebudelsesdag. I juleafsnittet møder vi ret
snart »Den yndigste Rose« og »Det kimer nu til
Julefest«, hvad der kan synes ret rimeligt, men
efterhaanden synes man, at salmernes orden er
ret tilfældig. Det er den dog ikke, tværtimod,
den er alfabetisk. Og det kan understreges netop
her, hvor det er mest paafaldende, at salmerne i
alle bogens afsnit er ordnet alfabetisk. Naar vi
senere kommer til det store afsnit med »aande
lige sange« er disse opført efter den foregaaende
salmebogs rubrikker, men indenfor disse rubrik
ker igen alfabetisk. Mærkeligt nok kan man bruge
denne salmebog i flere aar, før man opdager den
alfabetiske orden i hvert afsnit.
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»Et Barn er født i Bethlehem« er optaget i to
skikkelser, dels den gamle, dels Grundtvigs be
arbejdelse, saa man kan vælge mellem de gamle
spekulationer over inkarnationen eller at gaa til
kirke paa lyseblaa stjemetæpper. Det viste sig
hurtigt, at man valgte poesien frem for spekula
tionen. Men denne sidste fik til gengæld sin
fulde ret gennem optagelsen af Grundtvigs over
sættelse af »Glæden hun er født i Dag« med 8
vers, hvori »Solen gaaer igjennem Giar, gjør det
ingen Skade«.
Flere steder i julesalmeme er der opfordret til
vekselsang. I den første »Al den ganske Christenhed« synges versene af koret og omkvædet af me
nigheden. I »Et Barn er født« synges første linje
af kvinderne, anden linje af mændene, og alle
synger Halleluja. I »Lovet være du, Jesu Christ«
synger koret antifonen, menigheden synger
Grundtvigs 6 vers, og begge forenes tilsidst i
englelovsangen.
Til julen hører Stephansdagen, som har sine
særlige salmer af Hammerich og Ingemann. En
salme om Jesu Omskjærelse af Laur. Laurenti
kunde godt springes over, selv om Brorson har
oversat den, men om Jesus-Navnet har man til
gengæld Frederiksens gamle og berømte »I Jesu
Navn Skal al vor Gjeming skee«, Grundtvigs
»Jesus er Navnet mageløst« og Brorsons »Nu
velan! et freidigt Mod!«, et af Brorsons mester
værker, som diskret hentyder til Jesu omskærelse
med udtrykket »O du blodig Jesu Navn!« og
derved dækker dette emne.
Efter Salmer om Jesus-Navnet følger tre sal
mer om »Jesu Navne«, nemlig de navne, som
profeter, digtere og katekismusforfattere har til
lagt ham, naar de skal karakterisere hans liv og
gerning, de fleste navne er naturligvis af bibelsk
oprindelse.
3. Epiphanias
slutter juletiden. Om den synger Ph. Nicolai i
»Af Høiheden oprunden er«, som godt kunde
have staaet i det foregaaende afsnit, men dog
hører historisk hjemme her. Men det er rimeligt,
at Grundtvig og Kingo, som begge synger om
stjernen, der ledte de vise mænd, følges til denne
plads og dermed slutter julesangen.
IV. Paasketiden.
Lidelseshistorien er gengivet med Kingos 17
passionssalmer, som tidligere er omtalt af Prahl.
Efter dem følger 25 almindelige passionssalmer,
hvoraf enkelte skal nævnes. Her er Grundtvigs
oversættelse af hr. Mikkels »Den Ædelsten saa
rosenrød«, men mere populær blev Gregersens
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oversættelse af Knapps »Eet jeg ønsker fremfor
alt hernede«. »Gak under Jesu Kors at staa« er
ordnet som vekselsang, idet koret synger kors
ordene og menigheden den tilsvarende bøn. »Her
seer jeg jo et Lam at gaae« er i registret blevet
tilskrevet Brorson alene, som om man ikke kendte
Gerhardt. I »Hil dig, Frelser« er ogsaa verset om
Jesu fødder taget med. Naturligvis mangler ikke
»Jesu, dine dybe Vunder« og »Jesus er mit Liv
i Live«, heller ikke »Naglet til et Kors paa Jor
den« eller »O Ansigt, høit forhaanet«. Man har
bevaret den gamle tekst og melodi i »O du Guds
Lam uskyldig« og kender ikke Grundtvigs form,
som blev eneraadende nordpaa ved at indføjes
i nadverritualet. Det vilde i hvert fald være et
tab at glemme den gamle melodi. Populær i Søn
derjylland blev ogsaa »O kære Jesu! hvad har
du bedrevet«. Kingos »O store Gud! din Kjærlig
hed« og »See, hvor nu Jesus træder« vejer godt
til i afsnittets slutning.
Om Jesu begravelse handler Thomas Hansens
»Ak, hvorledes skal jeg skue«, men dens 11 vers
opvejes tilfulde af de to smaa, som følger efter,
Ingemanns »Dag til Hvile« og Grundtvigs »Hør
vor Helligaftensbøn«.
Jesu opstandelse.
Takket være den alfabetiske ordning af sal
merne i hvert afsnit er Boyes »Bliv hos os, Mest
er, Dagen helder«, den første salme om opstan
delsen, skønt den hører til anden paaskedags tek
ster. »Christ stod op af Døde« har to former,
først den gamle tekst, derefter Grundtvigs, som
blev foretrukket. Afsnittet bæres mest af følgende:
Brorsons »Hvad er dog Paaske sød og blid«,
Kingos »Hvor lifligt er det dog at gaa«, Brorsons
»Hører I, som græde«, Luthers »I Dødens
Baand« med versene om paaskelammet, Nordahl
Bruns »Jesus lever, Graven brast«, Kingos »Som
den gyldne Sol frembryder«, Ingemanns »Udbryd,
hver Sjæl« og Grundtvigs »Verdens Igjenfødelse«.
Men der er ikke faa af de gamle ting, som man
har ønsket at genoplive, hvor de musikalske for
hold gjorde det muligt, »En Søndag Morgen
Kvinder tre« (vekselsang), «0 Fader udi Him
merig« med korsang »Ærens Konning«, der stam
mer fra »Regina coeli« og »Til Guds Paaskelam
det skjære«, der stammer fra »Victimæ paschali
laudes«. Den vekselsang, som lettest lod sig ud
føre, var Grundtvigs »Opstanden er den Herre
Christ«, som ogsaa kunde klare sig enstemmigt.
Jesu Himmelfart.
Til Kristi himmelfartsdag er der en række let
tilgængelige salmer som Grundtvigs »Jesus, him
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melfaren«. »Sin Vogn gjør han af Skyer blaa«
og »Stiftet Guds Søn«, Kingos »Min Sjæl og
Aand! opmuntre dig«, Brorsons »Drag, Jesu, mig«
Kampmanns »Gud har fra Evighed givet sin Søn
os til Herre« og Ingemanns »Fuldendt er Naadens
store Værk«.
V. Pintsetiden.
Dette kapitel indeholder kun 23 salmer, men
det er særdeles righoldigt, og der er forholdsvis
faa, som vor tid vilde kunne undvære. Her er
Kingos »Nu nærmer sig« og »Klar op, mit Hjer
te«. Her er Søren Jonæssøns to salmer, som begge
begynder med »O Helligaand«. Her er Paul Ger
hardts »Drag ind ad dine Porte«, oversat af
Brorson, som ogsaa har oversat »Guddomsstraale«
og »Kom, Regn af det Høie!« Ingemanns »Fra
Himlen Herrens Aand nedfoer« og Landstads
»Sørgendes Husvaler« klarer sig ogsaa ret godt
i dette selskab. Grundtvig har ikke ved nogen
højtid kunnet undlade at skrive en eller flere
salmer paa melodien »Et barn er født i Betlehem«;
her bidrager han med »Fra Himlen kom den
Helligaand«. Men det er vand mod 5 andre:
»Du, som gaaer ud«, »Kjærligheds og Sandheds
Aand«, »Kom, Gud Helligaand, kom brat«,
»Talsmand som paa Jorderige« og oversættelsen
af »Nu bede vi den Helligaand«, som naturligvis
snart afløste den ældre tekst, som man tidligere
havde anbragt under afsnittet om Højmessen.
Her er et eksempel paa, at Grundtvig ikke er
til at komme udenom, ikke engang naar han er i
selskab med de bedste.
VI. Andre Psalmer til Kirkeaaret.
Til kirkeaarets begyndelse har Brorson »Paa
Jesu Død og blodig Saar«, og Grundtvig har
»Vær velkommen, Herrens Aar«. Boye kan levere
slutningen »Herre Christus, dig til Ære«. Men
mellem disse yderpunkter maa først og fremmest
Kingo nævnes for de cvangeliesalmer, som han
i Vinterparten skrev til aarets første evangelier.
Her er en række af dem og dertil nogle af Land
stad, Oldenburg og Melanchtons sang om engle
ne til Mikkelsdag, Sthens »Jeg veed et evigt Him
merig« og Kingos »O kjære Sjæl, frygt aldrig
meer« til Allehelgensdag.
VIL Den hellige almindelige Kirke.
Dette er et stort afsnit med mange underafde
linger:
1. Kirken. Begynder smukt med Thomas Knudsens »Den Christne Kirkes Alderdom« og hans
søn Hans Thomissøns »Den christne Kirkes skjønne Navn«, fortsætter med Brorsons »Far dog fort«
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og Grundtvigs »Kirken den er et gammelt Huus«,
»Midt iblandt os er Guds Rige« og »Paa Jerusa
lem det ny«.
2. Kirkens Tro er forkyndt af Luther i »Frisk
op, du Christenmenighed«, en god oversættelse af
Grundtvig, som man her har valgt i stedet for
»Nu fryde sig«. Speratus følger efter med »Guds
Søn kom ned fra Himmerig«, Luthers »Gud, vor
Fader, staa os bi«, Niels Hemmingsens »Hvo
kan betale Syndens Sold« (af »Adams store uly
dighed«), Brorsons »O Gud, hvad est du meer
end skjøn« og Kingos »O søde Gud, din Kjær
lighed«.
3. Kirkens Kamp og Seir skildres i »Det lak
ker nu ad Aften brat«, »Forfærdes ei, du lille
Hob«, Kingos »Hvad er det for en Snekke« og
Brorsons »Midt igjennem Nød og Fare«, Løwenstems »Mægtigste Christe« og Tausens »O Herre
Gud, miskunde dig«.
4. Reformation: »Behold os, Herre, ved dit
Ord«, »Lover Gud, I Christne fromme«, »Vel
mødt, I Christne fromme« og »Vor Gud han er
saa fast en Borg«.
5. Mission. Dertil opfordrer Landstad, Karsten
sen, Holm, idet han oversætter Knapp, Olden
burg, Birkedal, men Kingo var maaske den første
med »Vær trøstig, Zion, Jesu Brud«, og igen viser
det sig, at man ikke kan komme uden om Grundt
vig, som skrev »Foragter ej de ringe Dage«.
6. Guds Ord kalder Oldenburg »Dybe, stille«,
Landstad beder om, at »dit Ord i Naade lykkes«,
Grundtvig kalder det »vort Arvegods«, og Bror
son siger, at evangeliet er »sødt som Honning
kage« og tilraaber alle folk at kende Guds kær
lighed.
7. Den hellige Daab. Baade Luther og Kingo
synger om Jesu daab i Jordan, Kingo tillige om
daabens nødvendige følger i »Nu bør ei Synden
mere«, mens Grundtvig i fem salmer indbyder og
følger de smaa med forbøn.
8. Confirmation. Blandt de fire salmer er
Grundtvigs »Løgnens Fader vi forsage« den ri
geste, men Zinzendorfs »Slip os arme ei« blev
uden sammenligning Sønderjyllands selvfølgelige
konfirmationssalme, hvilket maa skyldes præsters
og læreres smag og paavirkning.
9. Den hellige Nadvere, 15 salmer, som begyn
der med Kingos »Den Nat du, Frelser, blev forraadt« og vel naar højdepunktet i sammes »O
Jesu, paa din Alterfod«. Bondesens tre vers ud
mærker sig ved deres naturlighed, »Jesu, din søde
Forening« ved sin inderlighed, visse vers af »Nu
skal du, min Sjæl dig smykke« ved deres skøn
hed. I »Vor Herres Jesu Mindefest« har man red
det det fjerde vers ved at ændre »Kvindens Kær
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lighed« til Moders Kjærlighed. I Landstads over
sættelse af Thomas Aquinas »Zion, priis din
Saliggjører« er der en vis holdning, som gør ind
tryk, men den blev nok ikke saa populær som
flere af de andre.
VIII. Christenlivet.
1. Bod og Tro.
Ordet Bod er sikkert valgt med omhu, selv om
flere af de 35 salmer i dette afsnit kunde dækkes
af ordet Omvendelse. Selv om »Af Dybsens Nød«
staar som den første af alfabetiske grunde, vilde
det være sagligt rigtigt at begynde med den. Men
da det er urimeligt her at prøve paa at nævne
de bedste eller vigtigste salmer i det store afsnit,
skal det forsøges at antyde spændvidden mel
lem dem. Zinzendorfs hovedsalme er »Christi
Blod og Retfærdighed« og en af hans efterføl
gere har skrevet »Hør, min Sjæl den gode Hyr
des Stemme«. Nær ved dem ligger nogle Brorsonsalmer som »Ak, vidste du, som gaar i Syn
dens Lænke«, »I Dag er Naadens Tid« og »Jesus,
han er Syndres Ven«. Mere positive er en anden
gruppe Brorsonsalmer, »Den Tro, som Jesum fav
ner«, »Nu har jeg fundet det, jeg grunder« og
»Vor Tro er den Forvisning paa«. Yderst staar
»Vor Sjæl er dertil født og baaren« med den næs
ten græske tanke om sjælens adelskab. Det er
først og fremmest Brorson, der i dette afsnit er
hovedforfatteren. Der er kun een Grundtvigsalme i hele dette afsnit, men »Gud Herren saae til
Jorden ned« er rigtigt anbragt og falder ingen
lunde igennem.
2. Aandelig Frimodighed, Fred og Glæde i Gud.
Atter falder det alfabetiske og det saglige hen
syn sammen, naar der begyndes med Kingos
»Aldrig er jeg uden Vaade«. Mere jævn og sik
ker i troen er her Brorson med »Er Gud for mig,
saa træde« gennem 15 lange vers, »Hvo vil mig
anklage« og »O du min Immanuel«. Holm har
her næsten det kingoske »baade-og« i »Hvor salig
er den lille Flok«, mens Ægidius med daarlige
vers glæder sig uden ophør i en enfoldig og elsket
salme.
3. Jesu Efterfølgelse.
20 salmer. Timm beder »Bliv hos mig, kjære
Herre Christ«, og Chr. Richardt siger noget lig
nende, for efterfølgelsen er svær. Et vigtigt bil
lede er »Vejen«. Et vigtigt forbillede er tegnet
i den gamle, men vægtige »Jesu, Hellighedens
Kilde«. Afgørelsen mellem den smalle og den
brede vej skal træffes. Derfor bliver »Farvel« et
vigtigt ord, som naar sit højdepunkt i Kingos
»Far, Verden, far vel«, der optages med alle 15
vers, hvoraf versene om Abrahams skød vel ikke
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er tegnet saa drastisk som verdens falske lyst, men
gennem versenes parallelisme giver salmen lige
vægt.
4. Kjærlighed til Gud.
18 salmer, hvoraf mange er populære, herun
der Glahns oversættelse af Schefflers »Dig vil jeg
elske«, Sthens »Et trofast Hjerte« og »Gud, efter
dig jeg længes«, den anonyme »I Jesu søger jeg
min Fred« og maaske navnlig »Min Jesus, lad mit
Hjerte faae«. Blandt de gamle hævder sig stadig
Hans Thomissøns »Jeg vil mig Herren love«.
Freylinghausens »Jesu, du min Fred« var Bror
sons yndligssalme. Tænker man sig ham spille
de 10 vers paa luth til melodien »Slip os arme
ei«, finder man den indholdsrig og yndefuld. Helt
ny er Brandts gave fra Island »Jesus, min Drot«.
5. Kjærlighed til Næsten.
Det er svært at skrive om næstekærlighed. Her
er kun fem, og saa har man medtaget »Kjærlig
hed er Lysets Kilde«, som egentlig ikke siger noget
om Næsten. Brorson har gjort det særlig svært
ved just at tale om fjenden.
6. Aarvaagenhed og Bøn.
Af de 11 salmer har Brorson digtet de to,
»Hvordan takke vi vor Herre« og »Jeg gaar i
Fare« og oversat de seks, næsten alle gode. Ved
siden af Brorson hævder Agerbek sig bedst med
sin eneste salme.
7. Aandelig Kamp og Seier.
Her driller den alfabetiske ordning. Det er den
unge Richter, der skriver »Det koster megen
Kamp og Strid«, og det er den ældre, der siger
»Det koster ei for megen«. Det var den unge
Schroder, der skrev baade »Eet fornødent er«
med den yndigt skiftende rytme og »Jesus, giv
Seier«, han blev ikke 30 aar gammel. Hvem tæn
ker paa, at Johs. Ewald har skrevet en skillings
vise, »Hvorhen, Forvildede« mod den selvmords
epidemi, som »Den unge Werther« havde frem
kaldt? Wincklers formaning »Kæmp alvorlig«
maaler sig ikke med Amolds mægtige friheds
sang »O du store Seiervinder«, og »O Jesu, hør
mig for din Død« nævnes mest for hr. Mikkels
og Hans Thomissøns skyld. Brorson slutter med
»Op, I Christne, ruster eder« og »Staa fast, min
Sjæl«, der er en heldig sammenstykning, som er
opfundet i konventssalmebogen og siden har været
svær at adskille i sine bestanddele.
8. Kors og Gjenvordighed.
»Et Kors, det var det haarde, trange Leie«
maatte have fjernet korset i folkets banner, før
man turde optage den, se nærmere 1,5.363. Inge
manns »Igjennem Nat og Trængsel« er maaske
Danmarks eneste verdensberømte salme, fordi
Baring-Gould har oversat den til engelsk i march-
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takt, hvorefter den er oversat igen til alverdens
sprog. Tersteegens »Kom, Brødre, lad os ile« er
et af afsnittets tyngdepunkter. Ingemanns »O
Herre, kommer Sorgens Stund hernede« blev
under den første verdenskrig uundværlig og dybt
elsket, da denne salmebog blev trøstebogen, naar
sørgebudskaberne kom fra fronten. Der kunde
nævnes flere gode trøstesalmer her, f. eks. Bror
sons.
9. Tillid til Gud.
Naturligvis »Befal du dine Veie« og »Du,
Herre Christ«. Gode Brorsonsalmer »Gud skal
alting mage«, »Hvor er det godt, i Jesu Arme«
(trods en uheldig begyndelse), »Hvor Gud mig
fører« og »Jesum, Jesum, Jesum sigter«. Grundt
vigs »Lille Guds Barn« og »O Christelighed«
(mærkeligt nok! Kunde man ikke have fundet en
bedre plads?). Hauch »Min Gud befaler jeg min
Vei«, Kingo »Sorrig og Glæde de vandre tilhobe«
og et trin lavere, men maaske nok saa trøsterig
Timms »Under dine Vingers Skygge«.
10. Guds Lov og Tak.
Saa slutter dette store hovedkapitel om Chri
stenlivet med 10 lovsange, og det er vel en af
de karakteristiske forskelle paa den nordsles
vigske salmebog og vor nuværende, at lovsangen
er trukket frem og sat i spidsen. Her er nogle
af de mest kendte, men »Lover den Herre« har
faaet følge af en oversættelse af Landstad med
samme begyndelse, og her kommer »Lovsynger
Herren, min Mund og mit Indre«, som endnu
ikke er kendt i kongeriget. De mest kendte behø
ver ikke at nævnes, men det skal blot bemærkes,
at »O at jeg havde tusind Munde« og »Op, al
den Ting« begge har alle deres 15 vers. Her for
korter man ikke saa gode salmer.
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Mark og Enge« og »Nu velan, vær frisk tilmode«,
og stort mere er der ikke. Men det maa dog til
føjes, at man i salmebogens prosadel har optaget
alle Kingos 14 morgensuk og aftensuk, meget vær
difulde smaa salmer, under morgen- og aftenbøn
nerne.
2. Aaret.
Aaret begynder med Grundtvigs »Han, som har
hjulpet hidindtil«, fortsætter med to Ægidiussalmer, Brorsons »O Gud, som tiden vender«,
Timms »Træd frem, min Sjæl« og Grundtvigs
nytaarssalme »Vær velkommen«, som først blev
rigtig kendt i kongeriget 40 aar senere gennem ra
dioen.
Til aarets slutning er der en oversættelse af
Landstad »Et Aar vi atter see at sænke«, Kat
holms »Guds Godhed vil vi prise« og Brorsons
»Kom, Hjerte, tag dit Regnebræt«.
Om Aarstiderne synger Boye, Kragballe »Gak
ud« og Grundtvig med to høstsalmer.
3. Menneskelivet.
Fem bryllupssalmer, en om familielivet (Mey
ers oversættelse af Spitta »O saligt Huus«), en for
forældre af børnevennen Ægidius, en for gamle
af Thomas Knudsen og to af Grundtvig »For dig,
o Herre« og »Verden, o Verden!«, en for syge af
Sthen og en af Grundtvig »Som tørstige Hjort«
(atter en overraskende anbringelse, men lad gaa,
se v.4), fire for døende og endelig en halv snes til
begravelse.
4. Folkelivet.
Det er ikke værd at tale om øvrigheden, Holms
om kongen, Timms om lærestanden, men der
imod nok om Kingos »O Jesu, Præst i Evighed«,
heller ikke om bondestanden og sømandsstanden
eller om krig og landeplager, maaske dog Ebers
»Naar vi i største Nød mon staae«.

IX. Det timelige Liv.
1. Dagen.
Morgensalmerne begynder med Sthens »Den
mørke Nat forgangen er« og Grundtvigs »Den
signede Dag«, som til forskel fra R og KH har
faaet 7 vers, og efter den følger samme salme
med den oprindelige tekst paa 9 vers. Der er
desuden tre af Kingos morgensalmer. N har for
bedret oversættelserne af tyske salmer, som nu
i skolerne blev sunget paa tysk af danske børn.
Man har erindringer om, at læreren om morge
nen kom ind og sukkede »Mein Gott! nun ist es
wieder Morgen«, som de skulde synge.
Aftensalmeme begynder med Dorte Engelbretsdatters »Dagen viger« og Sthens »Den lyse Dag
forgangen er«. Man har desuden i Brandts forslag
1885 fundet en ny sang »Jesus, mit Liv!«, som
man endnu ikke kendte forfatteren til. »Nu hviler

X. De sidste Ting.
1. Død og Opstandelse.
Der er en del tunge salmer i dette kapitel, men
dog ogsaa lysere toner og gode salmer, Brorsons
»Den nærmer sig, den Time forudsat« og »Min
Død er mig til Gode«, Grundtvigs »At sige Ver
den ret Farvel« og »Mit Lys i Mørke«, Inge
manns »Jeg lever og veed«. Desuden »Jesus er mit
Haab, min Trøst« og Niels Pedersens solide sal
me »Naar jeg betænker Tid og Stund« med frem
hævet akrostikon. Det er unaturligt, naar det døde
barn trøster forældrene med »Nu Gud skee Lov
at Stunden« er kommet til, at det skal gaa til Pa
radis, men det udelukker ikke, at Brorson kan
lægge et visdomsord i en bamemund. I »O Gud
skee Lov! det hjemad gaaer« tegner en ensom
mand et varmt billede af hjemmet.
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2. Christi Tilkommelse, Dommen
og det evige Liv.
Ogsaa her er der et par truende salmer, »Da
gen kommer med Guds Vrede« og »O Evighed,
du Tordenrøst«, men de fleste toner er lysere,
»Det er forvist paa Tiden snart«, »Eia, min Sjæl
ret inderlig«, »Mit Hjerte ret sig fryder«, »Reis
op dit Hoved«, »Tænk, naar engang« og »Vaagner op! Basunen gjalder«. Ingemanns »I Verden
er ei Nød saa stor« og Kingos »Luk Øine op, o
Christenhed« falder igennem i dette selskab.
Aandelige Sange.
Salmebogen slutter med 51 »aandelige sange«.
Ser man paa den indledende fortegnelse over dens
indhold, er den ordnet saaledes, at de aandelige
sange er noteret ud for de grupper, hvor de sag
ligt hører hjemme. De fleste af dem staar nemlig
1 bestemte grupper, hvor man har haft vanskeligt
ved at skelne mellem salme og sang.
En optælling i registret viser, at 18 af disse
sange er Grundtvigs, altsaa mere end en tredjedel,
mens 10 er af Ingemann, 3 af Emil Claussen, som
var medlem af kommissionen og ikke var særlig
tilbøjelig til at røbe, hvad han selv havde oversat,
2 af Brorson, 2 af Schjørring, og alle de andre
fordelt med en til hver: Arentzen, Boye, Brandt,
Martha Clausen, Hauch, P. N. Kjøge, Jens Lar
sen, Anders Nielsen, Oehlenschlager og Paulli
samt unævnte oversættere, ældre og nyere.
Denne spredning er ikke usædvanlig ved aande
lige sange, som ofte ligger i yderkanten af, hvad
en salmebogskommission ønsker at optage. Det
mærkelige er, at man hos Grundtvig, som efter
kommissionens egen mening »ikke var til at kom
me udenom«, har fundet saa mange »aandelige
sange«. Ser man dem alle 18 igennem, er der kun
to, som man nu hos os vilde kalde aandelige san
ge, nemlig julesangen til asylbømene og »Mor
genstund har guld i mund«. Alle de andre vil
man i nutiden kalde salmer. Men saadanne sal
mer som »Denne er Dagen«, »Hyggelig, rolig« og
»Blomstre som en rosengaard« kaldes her sange,
selv om de er bibelske nok. Salmebogskommissio
nen har her fundet tonen, formen eller ordvalget
saa nyt og usædvanligt, at det falder udenfor,
hvad man er vant til at kalde salme. Det er i
grunden et vidnesbyrd om, at tilvænning flytter
det gængse skel mellem salme og sang.
Det samme gælder ogsaa i nogen grad Inge
mann. Der vil nok være enighed om, at »Dejlig
er jorden«, »Frelseren er mig en hyrde god«,
»Den store mester kommer«, »Til Himlene ræk
ker« maa kaldes for salmer, maaske ogsaa »Julen
har bragt« og »Lyksalig, lyksalig«. Saa bliver der

DEN NORDSLESVIGSKE SALMEBOG

kun tilbage morgen- og aftensangene at strides
om.
Mon man ikke ogsaa finder det mærkeligt at
kalde Brorsons »Den store, hvide Flok« en aande
lig sang. Er den ikke blandt salmer en af de mæg
tigste? Noget lignende gælder »Her vil ties«, selv
om ordvalget er usædvanligt og den formentlige
samtale mellem Kristus og sjælen kan være gen
stand for skiftende fortolkninger.
Lommeudgaven.
Den salmebog, som her er gennemgaaet, er ho
vedudgaven, »den lange«. Men der udkom tillige
en udgave, hvori prosadelen er udeladt og typer
ne er mindre. Dog er de 28 bibelske salmer, som
i »den lange« afslutter prosadelen, taget med i
lommeudgaven og rykket frem foran registrene.
Rækkefølgen bliver derefter saaledes:
Indholdsoversigt.
Salmerne.
De 28 bibelske Psalmer.
Oplysninger om Psalmernes Oprindelse.
Oplysninger om Psalmernes Forfattere.
Alphabetisk Fortegnelse.
Fortegnelse over salmer, hvis begyndelse er æn
dret i forhold til Pontoppidans.
Optælling af originale danske salmer.
Optællingen maa begynde med en vigtig, be
grundet undtagelse. Formelt kunde man godt sige,
at Grundtvig her har faaet optaget ca. 65 origi
nale salmer og ca. 25 oversættelser, men det vilde
ikke give det rette billede. Ofte finder han i sit
forlæg en enkelthed, som han frit kan digte vi
dere paa. Det kan ogsaa falde ham ind at mod
sige sit forlæg, hvis han er uenig med dette. Tro
skab mod originalen er ikke hans sag. Mest tro er
han vel mod Luther, men sammenligner man her
i salmebogen den gamle oversættelse af »Nu bede
vi den Helligaand« (nr. 8) med Grundtvigs lyrisk
rigere og dog varmere kunstværk (nr. 188), vil
man se, at man er kommet langt bort fra Luthers
nøgtemhed. Desuden er alle Grundtvigs oversæt
telser blevet præget af hans særlige ordvalg og
tillige af hans særlige teologi. Følgen er, at man
har det bedste billede af sagen, hvis man regner
baade »oversættelser« og originale salmer i en
pulje som Grundtvigs. Han har oversat, hvad han
kunde gøre til sit. Altsaa: her er 90 salmer af
Grundtvig.
Anderledes med Brorson. Her er 36 originale
salmer af Brorson og ca. 58 oversættelser. Han er
en tro oversætter, og da han oversætter, hvad han
føler sig kongenial med og dertil har den store
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go) og den moderate pietisme (Brorson). Man
kan i hvert fald ikke kalde den grundtvigsk trods
de talrige grundtvigske salmer, fordi Grundtvigs
stemme er saa særpræget og mellem de andre en
som. Snarere kunde man sige, at bogen hælder
mod det brorsonske, fordi Brorsons egne salmer
og hans oversættelser har det samme præg, og
fordi Brorson omkring sig har en stor flok af an
dre digtere som Ægidius og Holm og andre over
sættere, blandt hvilke Kingos bas og Brorsons
egen tenor er de fineste og dominerende stemmer.
Tager man alt i betragtning, kan bogen siges at
være luthersk med en lille hældning til pietismen,
som ikke blot stammer fra Brorson selv, men og
saa fra bogens nedstamning fra Pontoppidans
salmebog.
Ved siden af det mangestemmige kor opløfter
den ensomme Grundtvig sin mægtige stemme.
Der var ingen grundtvigianere i salmebogskom
missionen, men dens medlemmer maatte gang
paa gang indrømme, at Grundtvig var bedst, og
de var selv forbavsede over, hvor mange af hans
salmer de havde faaet med, men »han var ikke
til at komme udenom«. Men mens man med hen
syn til den nyere danske digtning lagde vægt paa
at være i overensstemmelse med Roskilde kon
vents salmebog, havde de ved Grundtvigs salmer,
som var daarligt behandlede i R, et andet hjælpe
middel, nemlig Brandts forslag til salmebog for
Kirke og Hjem 1885. Følgen blev, at Grundtvigs
tekster blev bedre behandlet i den Nordslesvigske
end i R, ja ogsaa bedre end i KH, som ikke altid
vilde følge Brandt, ja undertiden endog bedre
end Brandt, nemlig ved at søge tilbage til Grundt
vigs Sangværk. Her er blot et par eksempler paa
versudvalget i nogle kendte salmer:

formelle evne, at han i reglen naar sit maal, kan
man sige, at her formelt er 36 originale salmer af
Brorson og 58 brorsonske oversættelser.
Atter anderledes med Kingo, som ikke har vil
let oversætte nogen salme, »da de danskes aand
ikke er saa fattig og forknyt, at den jo kan stige
lige saa højt mod Himmelen som andres«. Kingo
har digtet 75 af bogens salmer.
Ingemann har 29, Boye 13, Sthen 10 foruden
oversættelser, Landstad 9 og oversættelser, Ægi
dius 8 og mange oversættelser, Timm har 7 og
faa oversættelser, som »gamle danske« kan man
regne 6, Hans Thomissøn 5 og oversættelser,
Holm 5 og oversættelser, Nordahl Brun 5, Olden
burg 4, hr. Mikkel 3, Hammerich 3 og oversættel
ser.
Følgende har 2 hver: Arrebo, Kampmann, Tho
mas Knudsen, Christian Richardt, Schjørring,
M. N. Schmidth og W. A. Wexels.
En salme af hver af nedennævnte forfattere,
som er ordnet alfabetisk: Hans Agerbek, Vilh.
Birkedal, Jens Bondesen, Ivar Brinck, Nic. Bror
son, S. O. Bruun, Mads Carlsøn, Martha Clausen,
Dorothe Engelbretsdatter, Johs. Ewald, Johan
Frederiksen, Thomas Hansen, Niels Hemmingsen, Th. K. Hygum, Kr. Karstensen, P. N. Kjøge,
P. J. Korsholm, Jens Larsen, Julius Lassen, B. C.
Lund, Ove Malling, Elias Naur, Anders Nielsen,
Oehlenschlager, P. J. Paulli, Niels Pedersen, Pon
toppidan (?), Rasmus Rerav, P. J. Roskilde, Tyge
Rothe, Hans Tausen (og oversættelser), Laurids
Thura. - 5 af ukendte forfattere.
Dette bliver 359 danske salmer, naar Grundt
vigs oversættelser regnes med, men ikke andres.
Tilbage bliver 265 oversættelser, som er foretaget
dels af de nævnte, dels af andre, som ikke har
skrevet originale salmer: Ahnfelt, Arctander, Bil
le, Brandt, Brunsmand, Claussen, Glahn, Ham
merich, Hauch, Hegelund, Holm, Jonæsøn, Kaas,
Katholm, Kragballe, Landstad, Jens Larsen,
Meyer, F. L. Mynster, Arvid Pedersen, Ravn, Resen, Rostgaard, Sommer, Sporon, Sthen, Tavsen,
Thomissøn, Urbimontanus, Wexels, Ægidius.

»Den signede dag« Brandt 1885 7 vers, Brandt
1888 og KH 5 vers, N 7 og D 7.
»I al sin glans« Brandt 7 vers, KH 6, N 7, D 7.
»Hyggelig, rolig« Brandt og KH 4 vers, N 8, D 7.
»Lovsynger Herren« Brandt, N og D optaget med
10 vers, men udeladt i KH.

Karakteristik.
Den nordslesvigske salmebog kalder sig evangelisk-luthersk, hvorved man skal understrege det
lutherske, fordi ordet evangelisk ogsaa dækker den
preussiske union mellem lutherske og reformerte.
Det havde en vis betydning under bogens forhisto
rie. Den slesvigholstenske landskirke var luthersk.
Fra Evangelisk-kristelig salmebog ved man, hvor
lidt et saadant navn kan betyde. Men dømmer
man efter indholdet af bogen, maa man kunne
placere den mellem den lutherske ortodoksi (Kin

Der er bevaret mange salmer fra reformations
tiden. I registret anføres ofte Claus Mortensen og
Arvid Pedersen som oversættere. Det betyder, at
man nænsomt har repareret de gamle tekster. I
kongeriget blev fortiden renset ud under rationa
lismen, og da dette først var sket, havde man ef
ter en eller to menneskealdres forløb vanskeligt
ved at genknytte forbindelsen, og forbindelsen fik
ofte gennem Hammerich et mere romantisk præg.
I Sønderjylland blev de gamle tekster ikke rørt
under rationalismen, og dennes digteriske indsats
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blev samlet i Adlers tillæg til Pontoppidan, og
dette tillæg blev der overhovedet ikke taget hen
syn til under arbejdet med den nordslesvigske
salmebog. Her var kontakten med reformations
tiden bevaret, fordi Pontoppidan indeholdt hele
Kingo og dermed de ældste salmer, som kun var
berørt af en konservativ kommission. I Nordsles
vig var der ikke tale om tilbagevending, men kun
om bevarelse. Meyer og Boesen havde forsøgt en
fornyelse af Pontoppidan, og man saa flittigt hen
til, om dette forsøg var bedre, hvad det ikke altid
var. I Sønderjylland var der kommet en selvstæn
dig fornyelse gennem Ægidius, men det brugbare
i den, saa vel af originale som oversættelser af ty
ske salmer, var hurtigt blevet inkorporeret i Pon
toppidan, og i mere end hundrede aar havde man
prøvet, hvad der kunde bevares af denne tilvækst.
Troskab mod originalteksten var et princip, man
stadig fulgte under arbejdet, og det gjaldt ikke
blot de gamle salmer, men som vi har set med
hensyn til Grundtvig ogsaa optagelsen af de nye.
Det er naturligt, at man tog hensyn til den sam
tidigt gældende kongerigske salmebog, Roskilde
konvents og dennes første tillæg. Det var af værdi
at bevare den størst mulige ensartethed paa begge
sider af Kongeaaen. Den nordslesvigske salmebog
har ca. 300 salmer fælles med konventssalmebo
gen, deraf 91 ordret, siger Thade Petersen. Men
denne enshed var ikke uden kritik fra sønderjydsk
side. Havde man i Roskilde behandlet Grundt
vigs tekster daarligt, var man dog ikke forpligtet
til at gøre det samme paa Schackenborg. Endnu
mindre kunde man tænke sig at behandle Brorson
paa samme maade. Der var i Sønderjylland en
tradition for brugen af de originale Brorsonsal
mer, som man havde sunget efter Pontoppidan,
ja lige fra de blev til. I Roskilde var Brorson næ
sten en nyhed, og med den skræk for lange sal
mer, som var et rationalistisk levn, blev Brorson
skaaret ned til det mindst mulige. Ved ting, der
var saa svære som »Her vil ties« følte man nød
vendigheden af at støtte sig til en autoritet og
greb til at optage fire af Grundtvigs misforstaaede
vers. I Brorsons store nytaarssalme paa 8 vers
fandt man et lille sødt vers »Jesu dyrebare Navn«,
som man optog for sig selv, og det slog saa godt
an, at man i KH turde udvide det til to. Et typisk
eksempel af de bedste er Brorsons »Den tro, som
Jesum favner«, som i originalen har 15 vers, i den
Nordslesvigske er forkortet til 12 og i Roskilde til
6, og det kostede ofte kamp i konventet at blive
enig om saa mange vers. I Sønderjylland havde
man ikke arven fra E med korte salmer, men ar
ven fra P med lange, og man lod sig ikke afskræk
ke af 12 vers, naar de var gode. De lange, solide
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salmer, hvor temaet var grundigt behandlet, var
en rigdom, ikke blot ved andagtslæsning i hjem
met, men ogsaa i kirken, hvor man i nødsfald
kunde hjælpe sig ved at dele salmen i to og an
bringe dem før og efter epistel eller evangelium.
Men en lang salme kræver kvalitet. Nogle af de
lange salmer mangler den eller vurderes ander
ledes efter nogle aars forløb.
Et andet sted, hvor salmebogskommissionen
søgte fornyelse var de nye salmebogsarbejder af
Wexels og Landstad i Norge. 9 af Landstads ori
ginale salmer og en del af hans oversættelser blev
optaget. Det var naturligt, at man søgte til den
nye norske salmebog, men man har tillige fundet,
at den kirkelige holdning hos Landstad i høj grad
faldt sammen med kommissionens egen.
Der er et omraade, hvor salmebogen ikke blot
bevarer det værdifulde gamle, men ogsaa arbejder
paa at genoplive det gamle, hvor det er glemt, og
hvor det maaske aldrig har været til, nemlig det
liturgiske præg, som væsentlig skyldes pastor
Prahl. Hvordan den gamle gudstjeneste har væ
ret, er man ikke i tvivl om. Det er dog nok et
spørgsmaal, om man ude i landmenighederne har
kunnet holde gudstjeneste paa samme maade som
i Frue kirke i København, som det er beskrevet
hos Hans Thomissøn og Niels Jesperssøn. Men
det er i hvert fald givet, at den gamle gudstjene
ste har været i forfald i mange aar, og det er sal
mebogens ønske at bøde paa det ved at indlede
bogen med et kapitel om gudstjenesten og dens
rette form. Samtidig har Prahl ønsket at fremme
en livligere kirkesang ved mange steder at anbe
fale vekselsang. Det er vist et spørgsmaal, om han
i nogen grad i Sønderjylland har set frugt af sine
bestræbelser, men nu mange aar efter begynder
den liturgiske fornyelse, eller genoplivelse, lang
somt og gradvist at trænge frem.
Salmebogens ordning er lidt klodset. Den stam
mer ned fra Hans Thomissøn, men er udvidet og
specificeret, efterhaanden som salmemængden er
vokset. Man har forladt Kingos ordning efter søn
dagene. Man følger Hans Thomissøn til pinse og
kirkens indstiftelse, og derefter forlader man Pon
toppidans mange punkter i de saliggørende sand
heders orden og samler det hele under »Christen
livet«, hvori det første og afgørende afsnit er »Bod
og Tro«. Det er luthersk. Man har sagt, at refor
mationen var orienteret ud fra de saarede sam
vittigheder. Her er bodsprædiken, her er angeren,
her trøstes de saarede samvittigheder. »Velan, I
svage hjerter, saa fatter da kun mod!« Resten af
kapitlet kan tjene til nærmere specifikation deraf.
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Kapitlet om det timelige liv er lidt magert med
hensyn til morgen- og aftensange. Aaret kan bedre
gaa an, men Menneskelivet og Folkelivet er daar
ligt, men det skal med, fordi det hører med til
det lutherske, at man skal tjene Gud i kald og
stand. Øvrighed, præstestand, bondestand og sø
mandsstand synes dog ikke at være inspirerende
for salmesang, og mere kendte sange som »Jeg er
en simpel bondemand« og »Hel tungt han efter
sig foden drog« har manglet den salmetone, som
gav adgang her. Man kan ogsaa sige, at sønderjy
dernes saarede samvittighed forbød dem at synge
om Konge og Fædreland. Men skulde en salme
om Kongen med, maatte den komme fra den ikke
nationalt prægede brødremenighed.
Hvad kunde man ellers tænke sig, at salmebo
gen manglede? Maaske nogle bibelhistoriske sal
mer og sange! Der er et lille afsnit til enkelte
evangelier, hvor der er nogle faa af Kingos, men
det er kun lidt i forhold til den rigdom, man
kunde øse af, Brorsons salme om Simeon, Grundt
vigs »Apostlene sad«, »En sædemand«, »I Naza
ret«, »Kvindelil«, »Med straalekrans«, »Venner,
sagde Guds engel blidt«. Den slags synes man
ikke at have haft sans for.
Men det blev virkelig en dansk salmebog. Paa
et synodemøde, hvor salmebogen blev drøftet,
sagde pastor Obbarius fra Hammelev: »Der er so
mange fughle und so mange blomster i den salme
bog«, hvortil pastor Nic. Nielsen svarede: »Jeg
vil gøre pastor Obbarius opmærksom paa, at sal
merne ikke alene skal være rimede prædikener,
men poesi.« Det rigtige svar ligger dog nok noget
dybere. Fuglen (Grundtvigs) og blomsten (Bror
sons) hører hjemme just i en dansk salmebog og
hjælper med at prise Gud. En tysk præst maatte
føle dette som noget fremmed. Men sagen er dog
den, at der fra gammel tid har været et mere ly
risk præg over den danske salmesang end over
den tyske. Man kan f. eks. slaa op i II,s.279 ff.
og se, hvorledes begrebsmæssige tyske ord hos
Paul Gerhardt bliver til malende naturbilleder
hos Brorson, v.4,7-8: Hvad du saa tungt har plø
jet, er mig til evig høst. Og v.7,7-8: Og gør en
liflig sommer af al din trængsels sne. Eller man
kan sammenligne Grundtvigs »Nu bede vi den
Helligaand« med Luthers tyske tekst III,s.42i ff.
Eller Grundtvigs danske tekst til »Du, som gaar
ud fra den levende Gud« med Montgomerys en
gelske original 1,8.297 ff- Det er derfor karakte
ristisk, at en tysk præst har lagt mærke til fug
lene og blomsterne. Paa mere haandfast maade
bekræftes det af den foregaaende optælling af
forfatterne, at den nordslesvigske salmebog blev
en dansk salmebog.

4*9
Sogn og salmebog.
Den nordslesvigske salmebog, som snart blev
indført i praktisk talt alle dansktalende menighe
der, blev snart lige saa elsket, som den gamle
Pontoppidan havde været. Den blev dog ikke ind
ført i skolerne, som stod i fortyskningens tjeneste.
Her havde man til den sparsomme danske reli
gionsundervisning Valentiners »Kjemepsalmer«,
hvoraf de fleste var tyske oversættelser med den
tyske begyndelse trykt over teksten med fede ty
per, saa børnene ikke kunde være i tvivl om, at
de fleste gode salmer kom fra Tyskland.
Men salmebogen gjorde tjeneste ved konfir
mandundervisningen hos de tyske præster. Det
var i reglen en god og grundig undervisning med
megen udenadslæren, som kom salmebogen til
gode. Jeg har ikke hørt noget om, at de unge var
kede af at lære mange og lange salmer udenad,
men jeg kan vidne, at de gamle folk, som jeg be
søgte, hang ved de salmer, som de havde lært hos
den tyske præst i sin tid. Fra min egen tid i aare
ne efter genforeningen husker jeg en familie, som
hvert aar i mere end ti aar i træk leverede et sær
deles ubegavet barn til konfirmationsundervis
ning. De fleste af dem lærte aldrig at læse, og ef
ter faderens tilladelse lod de roligt katekismus og
Ny testamente ligge, men deres salmevers lærte
de, og hvis de i timerne hos mig ikke kunde frem
sige dem i forstaaelige ord, kunde jeg dog høre
paa rytmen og meledonten, at de kunde dem.
Salmerne var det vigtigste, og det var vel hos de
fleste tyske konfirmander gennem aarene det
længst blivende.
I sognekirkerne var salmebogen eneraadende,
men det maa indrømmes, at de lange salmer un
dertiden blev delt eller forkortet med udvalgte
vers. I de faa grundtvigske frimenigheder brugte
man et »tillæg«, som i virkeligheden var en af de
salmebøger, der nedstammer fra Grundtvigs Fest
salmer, som senere skal blive omtalt. En del af
frimenighedernes medlemmer var meldt ud af
»Statskirken«, andre sluttede sig til uden at mel
de sig ud. Det var frimenighederne, der leverede
de nationale og politiske førere. Det var dem, der
tegnede billedet af den kæmpende danskhed i
Sønderjylland, som man nordpaa kendte gennem
højskolerne. De var et lille førende mindretal. I
et sogn, som ved folkeafstemningen i 1920 møn
strede 96 pct. danske stemmer, havde ikke 10 pct.
forbindelse med frimenigheden og kun 2 af 220
familier var udmeldt af statskirken.
En dansk sognemenighed saa derfor helt ander
ledes ud. Man kunde godt her træffe den ansku
else, at grundtvigianisme var en »sekt«. I kirken
samledes ellers mange slags folk. Der var en
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dansksindet flok af Indre Mission og en tyskagtig
flok, der betragtede det nationale som »politik«
og derfor syndigt. Der var folk, som var paavirket
af Brødremenigheden, og der var en fløj af »born
holmerne«, som gik i kirke. Men det store flertal
var blot »kirkelige«, og de fleste havde dyb ær
bødighed for kirken og dens embede, og hvis em
bedets indehaver ikke viste nogen paagaaenhed i
tysk retning, f. eks. ved konfirmandundervisningen
eller skoletilsynet eller valgene, nød han stor re
spekt. Denne kirkelighed udgjorde flertallet i de
danske sognemenigheder. De elskede deres kirke
og salmebogen og var stærkt sognebundne. De var
praktisk talt alle danske, men holdt sig rolige i
politik i det daglige, men stemte dansk ved val
gene.
I Tyskland indførte Bismarck personregistre
1875. Fødsel, bryllup og død skulde meldes til et
»Standesamt«. Det var en kontorsag og ikke no
gen festlighed. Det havde ingen indflydelse paa
barnedaaben som kirkelig fest. Ved et bryllup
drog brudeparret og vidnerne til standesamt, og
naar de der var »skrevet sammen«, ofte om for
middagen, samledes de om eftermiddagen med
hele følget til den egentlige bryllupsfest i kirken.
En begravelse var naturligvis altid kirkelig. De
personlige kirkelige fester blev paa ingen maade
paavirket af personregistrene. Det var det, der
skete i kirken, som havde betydning i folkelig og
aandelig henseende. Og der var salmebogen altid
med.
Der var to perioder, hvor salmebogen spillede
en særlig rolle. Den første var Køllerperioden,
hvor man søgte at knuse danskheden ved utaalelige og smaalige forfølgelser. Ved offentlige mø
der, som altid blev overvaaget af en tysk gen
darm, var de sange, som blev afsunget under sær
lig kontrol. Alle hentydninger til Danmark blev
forbudt som »ophidsende«. Hver sang, som ved
dom blev forbudt, maatte fjernes af »den blaa
sangbog«, og i et nyt oplag blev det tomme num
mer staaende paa det blanke blad. Disse forbudte
sange lærte man naturligvis udenad. Ved en
saadan domfældelse i 1906 blev ogsaa »Her vil
ties« omtalt som »betænkelig« paa grund af ud
trykket »trange tider langsomt skrider«. Den
blev dog ikke forbudt. Den stod jo i salmebogen,
som var autoriseret af konsistoriet i Kiel. Men
tyskernes betænkelighed var ikke uden logik. Hvis
man i forsamlingshuset sang denne sang, er det
ikke umuligt, at nogen kom til at tænke paa den
tyske undertrykkelse. I kirken derimod var det
klart at denne salme talte om længslen efter et
nærmere samfund med Jesus. Men dette eksem
pel understregede, at salmebogen var en dansk
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bog, et fristed for dansk tankegang, et sted hvor
den danske tunge kunde røre sig, et sted hvor
dansk sprog kunde læses og høres, og folk kunde
finde trøst paa deres modersmaal.
Den anden periode, hvor salmebogen gjorde
særlig tjeneste, var de tunge aar under den første
verdenskrig, da fædre og sønner blev kaldt til
fronten i øst og vest. Det varede ikke længe,
før der kom bud om, at snart den ene, snart den
anden var faldet. I de faa tilfælde, hvor den
faldne var død paa et nærliggende lazaret efter
sine saar, kunde begravelsen foretages hjemme,
men ellers blev der for hver af de faldne holdt
en mindegudstjeneste. Her var salmebogen i stand
til at finde de rette ord for den stumme sorg.
Den var en uforlignelig trøstekilde. Bogen laa
hver dag hjemme og var ofte slaaet op ved Inge
manns salme »O Herre, kommer sorgens stund
hernede.«
Sorg skifter med glæde, og i begge tilfælde er
salmebogen rede og har de rette ord. Begynder
en stor festdag med kirkegang, enten det nu er
konfirmation eller bryllup eller en anden familie
fest, da lyder det netop som det forløsende ord,
naar man kommer til verset:
Nu sagtelig skrid, vor højtidsdag,
med straaler i krans om tinde,
hver time til Herrens velbehag
som bække i eng henrinde. . .
Da Tyskland havde tabt krigen, og Sønderjyl
lands haab om at komme hjem til Danmark be
gyndte at blusse op, og da genforeningen virke
lig nærmede sig, havde alle det ønske, at alt nu
skulde være anderledes, for nu skulde alt være
dansk, da var der een ting, man ønskede at be
holde, og det var salmebogen. Det fandt man i
Danmark rimeligt. Kyndige folk havde sagt, at
den nordslesvigske salmebog var god. Men kunde
det lade sig gøre? Det var konsistoriet i Kiel,
som havde udgivet den og sad inde med forlags
retten. Forhandlingerne herom var meget vanske
lige, da salmebogen havde været en god indtægts
kilde saavel for konsistoriet som for bogtrykkere
og bogbindere. Hvorledes det dog lykkedes at
redde den 30 aar gamle bog og skaffe den 30
nye aar paa dansk grund, blot med en del ude
ladelser og et tillæg og med et nyt navn, »Den
sønderjydske Salmebog«, det skal et følgende
kapitel handle om.
Den nordslesvigske salmebog er her gennem
gaaet saa udførligt, fordi den er blevet til paa
den naturlige maade, at den ene bog er fremstaaet af den anden i god forstaaelse med for
tiden, ved udeladelse af dødt stof og med rime
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lig tilvækst af det nye. Kingos salmebog samlede
det værdifulde op fra reformationstiden og til
føjede Kingo. Pontoppidan optog hele Kingo og
tilføjede Brorson og pietismen. Pontoppidan søg
tes revideret og fornyet af Meyer og Boesen, og
den Nordslesvigske lagde baade P og MB til
grund og tilføjede den nye danske digtning og
især Grundtvig i fortrinlig form. Den ligger paa
den lige linje, som ikke brød med fortiden. Den
var tro mod digternes tekst og den lutherske tro.

Den tid nærmer sig, da sønderjyderne, der har
været under fremmedaag, kan vende hjem til
moderlandet. Og den tid nærmer sig, da den
kongerigske salmetradition, som har været ude i
rationalismen, er ved at nærme sig den gamle
salmetradition. Tiden nænner sig, da de to salme
traditioner kan mødes i Den danske Salmebog.
Der mangler kun en beslutning fra begge sider,
før to hundrede aars adskillelse kan ende med
en forening af salmebøgerne.

1

DEN SØNDERJYDSKE SALMEBOG
Den nordslesvigske salmebog ønskes bevaret.
Genforeningen mellem Nordslesvig og Danmark
var en langvarig proces. Den sluttede først 25.
febr. 1953, da kongen autoriserede Den danske
Salmebog. Den begyndte 17.-18. nov. 1918, da
Vælgerforeningen for Nordslesvig nedsatte et kir
keligt udvalg, som udtalte ønsket om, at »Evangelisk-luthersk Psalmebog for de dansktalende
Menigheder i Slesvig« blev bevaret og dansk høj
messe blev indført i by og paa land i et rimeligt
omfang i forhold til det sproglige tarv.
Der oprettedes fra dansk side et midlertidigt
ministerium for sønderjydske anliggender. Det
danske kirkeministerium begyndte at overtage de
funktioner, som konsistoriet i Kiel havde haft. En
foreløbig stiftsøvrighed kom til at bestaa af ad
ministrator, senere stiftamtmand Haarløv og bi
skop Gabriel Koch, Ribe, som var konstitueret i
»de sønderjydske landsdele«, som det hed inden
delingen mellem Ribe og Haderslev stifter. Men
ved ordningen af de kirkelige forhold i alle en
keltheder var det de fem danske provster, som
var udpeget 1919, der bar det tunge læs. De ty
ske provster bevarede deres embeder som sogne
præster.
Alt dette begyndte, før den officielle genfor
ening kunde finde sted. Det samme gælder arbej
det med salmebogen. Den første skrivelse om den
ne sag, der findes i Kirkeministeriets arkiv, vil
være et frugtbart udgangspunkt. Den lyder saa
ledes:
Haderslev, d. 1. November 1919.
Til det midlertidige Ministerium for sønder
jydske Anliggender i København.
Boghandler Sørensen i Aabenraa meddeler
mig, at han hos Firmaet L. Handorf i Kiel, der
har Forlagsretten til den af Konsistoriet i Kiel
udgivne »Evangelisk-luthersk Salmebog for de
dansktalende Menigheder i Slesvig« har faaet op
lyst, at der for Tiden ikke findes større Oplag
af denne Salmebog, end at den til næste Sommer
vil være fuldstændigt udsolgt.
Ovennævnte Handorf er under de nuværende
Forhold ikke tilbøjelig til at lade trykke noget nyt

Oplag. Derimod vilde Hr. Sørensen nok købe
Forlagsretten - og kan faa den - for derefter at
lade det nødvendige Oplag trykke. Inden han
imidlertid gør det, maa han dog have vished for,
at den ogsaa vil [blive] brugt i Fremtiden.
Jeg tillader mig derfor at bede det midlertidi
ge Ministerium for sønderjydske Anliggender om
at bede Kirkeministeren udtale sig om, hvorvidt
der er Sandsynlighed for, at den omtalte Salme
bog vil blive brugt ogsaa under dansk Styre, saa
ledes som det af Vælgerforeningen nedsatte kir
kelige Udvalg har foreslaaet.
Samtidig gør jeg opmærksom paa, at Konsisto
riet i Kiel som Udgiver af Salmebogen har haft
en betydelig Indtægt af den. Allerede 1912 var
den trykt og solgt i over 93.000 Eksemplarer og
havde indbragt 18,530 M., der er indgaaet i det
saakaldte Salmebogsfond, hvoraf der efterhaanden
er bevilget en Del til Orgler, Orgelkursus osv.
Ærbødigst
Thade Petersen.
F rimenighedspræst.
Det midlertidige ministerium for sønderjydske
anliggender lod brevet gaa videre til kirkeministe
riet, som tog sig af sagen og foretog de undersø
gelser, som den gav anledning til.
Ministeriet mente naturligvis, at den nævnte
nordslesvigske salmebog, i det følgende kaldt N,
vilde blive bevaret foreløbig, men havde ikke
tænkt sig, at boghandler Sørensen i Aabenraa
skulde sørge for nye oplag. Man lod Vajsenhusets
forstander Ottesen undersøge, om husets gamle
privilegier paa udgivelse af salmebøger og bibler
ogsaa i Slesvig kunde bruges, men fandt at dette
ikke kunde ske uden ny hjemmel. Da konsistoriet
i Kiel var bogens udgiver, maatte man vel først
spørge dette, om man havde noget at indvende
mod, at et nyt oplag af bogen udkom gennem
Vajsenhuset i København. Af formelle grunde
kunde man ikke direkte skrive til konsistoriet.
Sagen maatte gaa gennem administrator for de
sønderjydske landsdele, Haarløv, til den tyske »af
viklingskommissær«, som skulde spørge videre i
Kiel. Det tog tid, og det blev langvarigt.

STRAKS ET LILLE TILLÆG

Men livet spørger ikke altid paa kontorerne,
hvorledes og hvornaar. Tusinde flagstænger var
rejst i Nordslesvig, og Dannebrog vajede i som
merblæsten. Kongen red ind i Sønderjylland paa
sagnets hvide hest, og grev Schack havde sagt paa
Dybbøl: »Vi vælger dig, kong Christian!« Nu
skulde alt være dansk, rigtig dansk. Det var de
enige om, baade sønderjyderne og de, der kom
nordfra.
I denne skønne sommertid og i denne stem
ning blev der holdt et vigtigt møde i Haderslev
5. juli 1920, hvor vælgerforeningens kirkelige
udvalg mødtes med biskop Koch og de sønder
jydske provster. Her mødte sønderjyderne med
deres kærlighed til salmebogen, som var dansk
nok, med provsterne nordfra, som savnede en del
salmer, som de var vant til fra KH og ikke kunde
undvære. Man bad biskoppen om at forhandle
med kirkeministeriet og Vajsenhuset om en ny
udgave af N med enkelte, væsentlig sproglige,
rettelser og et lille tillæg paa 50 salmer. Til at
foretage rettelserne valgte man redaktør Kylling
og Thade Petersen, Haderslev, pastor Severinsen
fra Bringstrup og provst Nielsen i Ensted. Det var
ikke saa overraskende, at Severinsen kom med.
Dels var han vor fineste hymnolog, dels havde
han allerede før genforeningen gjort opmærksom
paa Ns værdi og anbefalet, at Sønderjylland fore
løbig skulde holde fast ved den.
Resultatet af dette møde er refereret af provst
Nielsen. Der var dannet to underudvalg. Det ene
skulde foretage visse rettelser i N med henblik
paa et nyt oplag. Det andet skulde redigere det
lille tillæg. Revisionsudvalget kom til at bestaa af
Severinsen, Thade Petersen, redaktør Kylling og
provst Marius Nielsen. De foreslaaede rettelser i
salmebogens tekst var udarbejdet af hele udval
get og med rødt indført i et eksemplar af bogen,
som foreslaas optrykt i 5000 eksemplarer. Til bo
gen havde Severinsen udarbejdet en liste over ret
telser i registrene over salmernes oprindelse og
salmernes forfattere.
Man foreslaar, at kun selve salmebogen, men
ikke prosadelen blev optrykt. I den var der kun
en tekstrække, og de danske præster fandt spro
get gammeldags. Man har tænkt sig, at der med
de nye eksemplarer af salmebogen kunde følge et
eksemplar af prosadelen i KH. Endvidere vilde
man finde det ønskeligt, om der til en saadan
prosadel kunde føjes eksemplarer af de kongerig
ske ritualer til daab og nadver, baade det gamle
og det nye. De er lovlige i Sønderjylland og vil
nok blive brugt af mange af de nye præster, der
kommer herned, mens de er ukendte for menig
hederne.
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Underudvalget, som skulde redigere det lille
tillæg, kom til at bestaa af provst Christensen,
Tønder, pastor Zerlang i Gram, som var en fin
lyriker, redaktør Kylling, Haderslev, og provst
Nielsen, der som formand var med i begge un
derudvalg.
Det lille »Tillæg til Evangelisk-Luthersk Psal
mebog for de dansktalende Menigheder i Slesvig«
blev ved kongelig resolution af 22. dec. 1920 auto
riseret og udkom i 1921. Det kom til at indeholde
ikke 50, men 76 salmer, hvoraf de 46 var af
Grundtvig, 11 af Brorson, 2 af Kingo, og kun 1
af Ingemann, Boye, Oldenburg, Wexels og andre.
I denne optælling er de udenlandske forfatteres
navne tilskrevet oversætteren, altsaa Grundtvig
og Brorson. Dette tillæg afhjalp et savn, ikke saa
meget hos menighederne som hos de præster, der
var kommet nordfra. En præst nordfra, som var
blevet konstitueret i et af de mange ledige em
beder 1920, skrev til provst Christensen, da han
skulde begynde med sine konfirmander: »Hvad
skal jeg dog gøre? Jeg plejer altid at begynde
med »Vidunderligst af alt paa jord«. Men den
findes ikke i den salmebog, de har.«
Den 23. dec. 1920 udsendte kirkeministeriet et
cirkulære til præster og kirkekollegier i de sønder
jydske landsdele om, at dette tillæg maatte bru
ges i kirkerne, og at man maatte bruge kollekter,
epistler og evangelier, som indeholdes i KH, hvor
af der vilde komme en særlig udgave. Kirkekol
legierne maatte hver for sin menighed tage be
stemmelse om indførelsen.
(De sønderjydske sogne havde følgende »for
fatning«, som bestod ogsaa i overgangstiden, ind
til J. C. Christensens nye kompleks af kirkelige
love blev gennemført: I spidsen for kirkebestyrel
sen stod præsten og fire saakaldte »kirkeældste«,
der var valgt paa livstid og indviet dertil i kir
ken. De udgjorde et forretningsudvalg, den dag
lige bestyrelse af de kirkelige forhold. Men til at
opstille budget og aflægge regnskab valgtes yder
ligere tolv menighedsrepræsentanter, ialt 16, som
sammen med præsten udgjorde kirkekollegiet).
Efterhaanden begyndte man at høre noget syd
fra. Wilh. Rahe, som havde en fabrik for bogind
binding i Miinchen-Gladbach i nærheden af Diisseldorf, skrev 28. okt. 1920 til kirkeministeriet og
spurgte, om Sønderjylland nu skulde have salme
bøger fra København, eller om der skulde kom
me et nyt oplag af bogen, som hidtil var blevet
trykt hos Handorff i Kiel, samt om de tyske me
nigheder i København og Slesvig vilde beholde
den slesvig-holstenske salmebog som hidtil. Vi
ved ikke, om ministeriet har villet vejlede Wilh.
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Rahe med hensyn til hans dispositioner, men da
han havde sagt, at han hidtil havde haft udle
veringen af N, var der altsaa en ny instans at tage
hensyn til.
Derefter hører man fra konsistoriet i Kiel gen
nem administrator 20. nov. og afviklingskommis
sær Triimpelmann 18. dec., at man er rede til at
give afkald paa samtlige rettigheder, forlags- og
ophavsret til salmebogen paa følgende betingel
ser:
1. Danmark skal overtage godt 2000 eksempla
rer af den store udgave uindbundet fra firmaet
Handorff for 9,55 M. pr. styk. (af lommeudgaven
findes der ikke flere fuldstændige eksemplarer).
2. For ophavsretten og de deraf løbende ind
tægter betaler Danmark en engangs-erstatning paa
10.000 kroner.
3. For overtagelsen af de forhaandenværende
trykplader maa man sætte sig i forbindelse med
Handorff.
Det ser ud til, at Vajsenhuset er villig til at
gaa ind paa disse betingelser, men idet man nu
skal drøfte dette med Kiel, kommer man til at
tænke paa den salmebogsfond, som Thade Peter
sen har omtalt i sit brev. Da indtægten i fonden
stammer fra salg af danske salmebøger, vilde det
vel være rimeligt, at Nordslesvig kunde tilkomme
en del af fondens formue. Det bringer man ind i
forhandlingerne, idet man spørger om, hvem de
10.000 kr. skal tilfalde. Men man kan godt straks
overtage de 2000 eksemplarer til den nævnte pris
(den tyske mark var vel paa den tid 25 øre værd).
Fra Stiftamtmand Haarløv (som nu har kunnet
ombytte den foreløbige titel »administrator« med
den endelige) faar kirkeministeriet en indberet
ning af 2-3-1921 med to overraskende medde
lelser. Den ene er, at Gyldendalske boghandel i
København, som har et filialudsalg i Aabenraa,
har overtaget hele restoplaget af salmebogen fra
firmaet Handorff, ca. 4000 eksemplarer, har la
det dem indbinde og vil bringe dem i handelen
midt i maaneden.
Den anden meddelelse gik ud paa, at Haarløv
ved et møde i Flensborg havde talt med en em
bedsmand fra konsistoriet i Kiel, som havde
sagt, at konsistoriet ville forbeholde sig retten til
nye oplag af salmebogen. Stiftamtmanden regne
de derfor med, at den nævnte godtgørelse paa
10.000 kr. vilde bortfalde. Den samme repræsen
tant for konsistoriet havde paa forespørgsel sva
ret, at den saakaldte salmebogsfond kun var en
regnskabsmæssig postering i bogholderiet. Der
forelaa ikke nogen særskilt formue, og udgifter
ne under denne postering var i reglen større end
indtægterne.

KONSISTORIET VIL IKKE AF MED SALMEBOGEN

Da man altsaa ikke fik retten til salmebogen,
anbefalede stiftamtmanden, naar nye oplag blev
nødvendige, at overlade dette til en rent forret
ningsmæssig ordning mellem Gyldendal og Han
dorff. Konsistoriets mulige rettigheder blev da en
sag mellem Handorff og konsistoriet og blev de
danske kirkemyndigheder uvedkommende.
Der er andre overraskende forhold ved denne
sag end dem, stiftamtmanden her har berettet.
Den udgave af N, som det her drejer sig om, har
intet aarstal paa titelbladet, blot den normale ti
tel og derunder: Aabenraa. Gyldendalske Boghan
del. Nordisk Forlag. Bortset fra titelbladet er det
samme bog og samme tryk, som Handorffs tid
ligere. Hvorledes stemmer det med, at konsisto
riet havde erklæret, at der ikke var flere fuld
stændige eksemplarer af lommeudgaven? Dette
er nemlig lommeudgaven! Af den store (den lan
ge) udgave kunde den officielle sønderjydske ad
ministration faa 2000. Havde Gyldendal allerede
købt lommeudgaven før december, mens de offi
cielle danske myndigheder ventede paa svar? Det
er ogsaa mærkeligt, at Gyldendal begynder at sæl
ge salmebøger, mens kirkeministeriet forhandler
med Vajsenhuset om et nyt privilegium. Ministe
riet spurgte derfor ogsaa stiftamtmanden, hvor
ledes denne transaktion med Gyldendal kunde foregaa, mens han paa statens vegne førte forhand
linger derom. Det synes man ikke at have faaet
svar paa.
Efter disse besværligheder og skuffelser hviler
salmebogssagen i halvandet aar. Det ser ud til,
at Gyldendal hos Handorff har købt ogsaa de
store (»lange«) eksemplarer af N, som tidligere
blev tilbudt den sønderjydske administration. Den
øjeblikkelige mangel paa salmebøger er derved
blevet afhjulpet. Ministeriet kan nu roligt over
veje, hvilken vej, man derefter bør vælge. En
koncept af 8. nov. 1922 viser dette. Den er stilet
til den konstituerede biskop i de sønderjydske
landsdele. Biskop Koch var blevet forflyttet til
Fyn og kort efter død, og provst J. Nissen i Ha
derslev var konstitueret i embedet.
»Ministeriet skal herved meddele Ds.Hv., at
man efter gentagne Overvejelser er kommet til det
Resultat, at Tanken om et nyt Oplag af den søn
derjydske Salmebog næppe lader sig gennemføre.
Efter de foreliggende Oplysninger synes Forholdet
at være det, at Konsistoriet i Kiel som Udgiver,
ikke som kirkelig Øvrighed, har Forfatterretten
(Udgiverretten) til denne Salmebog, og denne
paa et privatretligt Grundlag hvilende Ret kan
ikke være annulleret ved Genforeningen. Nu har
Gyldendalske Boghandel ganske vist faaet Tilbud
om Overdragelsen af Retten til et nyt Oplag, men
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de Vilkaar, paa hvilke dette Tilbud er gjort, er
- ogsaa efter Gyldendalske Boghandels Mening uantagelige, idet det vilde gøre det nødvendigt at
sætte en Salgspris af mindst 7 kr. 25 Øre pr.
Exemplar, hvilket synes at være alt for meget.
Under disse Omstændigheder, og da Gyldendalske
Boghandel har oplyst, at den endnu raader over
et mindre Oplag af den »lange« Udgave (i Juni
Maaned ca. 1000 Explr.), vil det derfor vistnok
være rettest snarest at skride til Udarbejdelsen af
en ny Salmebog, der kan erstatte den hidtidige
sønderjydske Salmebog og om muligt bruges jævn
sides med denne, men dog med et saadant Sær
præg, at den ikke fremtræder som et Eftertryk af
denne. Ved Udarbejdelsen af en saadan Salmebog
maatte man have Opmærksomheden henvendt
paa, at man af den hidtidige sønderjydske Salme
bog fik optaget, hvad der endnu kan antages at
have Værdi for Menighederne til Brug saavel i
Kirkerne som i Hjemmene, og at der ved Siden
af i Stedet for de udeladte Salmer optages et om
trent tilsvarende Antal Salmer af Salmebog for
Kirke og Hjem og da navnlig saadanne, som kan
antages at være mest brugte i Menighederne. Op
tagelse af Salmer, der hverken findes i den søn
derjydske Salmebog eller i Salmebog for Kirke
og Hjem maatte derfor mere blive en Undtagelse
og burde derfor i hvert Fald kun kunne finde
Sted, saafremt den nye Salmebog ikke herved fik
en uoverkommelig Størrelse, men holdtes inden
for den Størrelse, som de nuværende Salmebøger
har. Prosadelen maatte formentlig kunne blive
fælles for den nye Salmebog og Salmebog for
Kirke og Hjem. Forlagsretten til den nye Salme
bog maatte formentlig overdrages til det kgl. Vajsenhus, samtidig med at dettes Virksomhed da
udvides til Sønderjylland.
Som Ds.Hv. vil se, er der med den Salmebog,
som her tænkes udarbejdet, ikke tænkt paa den af
det kirkelige Udvalg foreslaaede fælles danske
Salmebog, der vilde kunne afløse saavel den alm.
danske som den slesvigske - Udarbejdelsen af en
saadan maatte kræve større Forarbejder og tage
længere Tid, end det nu er gørligt at ofre paa
den - men kun paa en Salmebog, der kunde dan
ne Overgangen til en senere fælles dansk Salme
bog, og som særlig kunde egne sig til Benyttelse
i de sønderjydske Landsdele i Overgangstiden,
omend det selvfølgelig ikke maatte være udeluk
ket, at den indførtes i Menighederne heroppe,
som maatte ønske at bruge den, ligesom Menig
hederne i de sønderjydske Landsdele vilde kunne
vælge at benytte Salmebog for Kirke og Hjem,
om de ønsker det. Men da Arbejdet med Ud
arbejdelsen saaledes vilde blive en Del mindre
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omfattende og adskilligt mere begrænset end Ar
bejdet med Udarbejdelsen af en helt ny fælles
dansk Salmebog, tænker man sig ogsaa, at det
Udvalg, der bør nedsættes til at udarbejde denne
Salmebog, bør være meget lille i Antal - Ministe
riet har tænkt sig 3 å 4 Medlemmer - og at dets
Medlemmer bør vælges blandt Præster og Læg
folk i de sønderjydske Landsdele.
Ved nu at forelægge Ds.Hv. denne Sag udbeder
man sig Deres Betænkning over den og eventuelt
Forslag til Valget af de Personer, hvem Arbejdet
bør betros. Dertil føjes, at det selvfølgelig vil være
ønskeligt, at Arbejdet fremmes saa hurtigt som
efter Omstændighederne muligt.«
Her har kirkeministeriet altsaa skitseret en vel
gennemtænkt plan med hensyn til en foreløbig
sønderjydsk salmebog, der kan gøre tjeneste, til
man engang ad aare kunde faa en fælles salmebog
for hele landet. Det kom til at vare over tredive
aar. Men til den foreløbige sønderjydske salme
bog var der endnu forhindringer, som maatte
overvindes. Provst Nissen foreslog ministeriet et
udvalg paa 7 medlemmer, for at sammensætnin
gen kunde være alsidig nok, og efter nogen for
handling blev dette vedtaget. Der opstod no
gen uro rundt om, fordi man vilde bevare den
gamle salmebog, som jo dog kunde faas, og der
ved blev det nyvalgte udvalg betænkeligt. Havde
man forsøgt alle udveje for at bevare den gamle
bog uændret? Var forhandlingerne med konsisto
riet i Kiel ført til bunds? Nej, det var de i grun
den ikke. Udvalget syntes, at man ikke kunde be
gynde arbejdet, før man var helt klar over, hvor
ledes det forholdt sig med retten til den gamle
salmebog. Man vidste ikke, om det var konsisto
riet eller blot den tyske boghandler, som stod bag
den nye udgave. Man ønskede, at ministeriet vilde
bede stiftamtmanden, som i sin tid havde for
handlet med konsistoriet, om at føre disse forhand
linger til ende, saa man enten fik ret til den gam
le salmebog paa rimelige vilkaar, eller at man vil
de bekendtgøre, at dette ikke var muligt, saa uro
en i menighederne maatte ophøre. Først da kun
de udvalget føle fast grund under fødderne med
bevidstheden om, at arbejdet var uundgaaeligt
og nødvendigt.
Ministeriet bad stiftamtmanden om at føre for
handlingerne videre, og efter et møde med dele
gerede for konsistoriet i Kiel 20. juli 1923 kunde
han meddele, at konsistoriet nu var tilbøjelig til
at tage mod et tilbud paa 4.000 kr. en gang for
alle, hvortil kom en mindre erstatning til Han
dorff for tryksatserne. Baade dette beløb til Han
dorff og den endelige beslutning fra konsistoriet
om de 4.000 kr. skulde man høre nærmere om.
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Det synes man dog ikke at have hørt foreløbig.
(Men det kan godt i parentes bemærkes, at man
i juli 1923 fik 12.000 mark for en dansk krone og
i begyndelsen af august 28.000).
Der var ogsaa andre grunde til, at salmebogs
udvalget ikke kom i gang med arbejdet. Der
skulde for første gang være bispevalg, endda i fem
stifter paa samme tid. Provst Nissen var opstillet
i Haderslev, men døde før valget den 4. januar.
Man maatte i hast finde en anden grundtvigsk
kandidat: provst Hjortkær. Prof. Valdemar Ammundsen blev valgt, og først da han var traadt
til, fik man afgørende besked fra konsistoriet i
Kiel, som det ses af følgende skrivelse til kirke
ministeriet:
Haderslev, den 8. Marts 1924.
Efterat Stiftamtmand Kammerherre Haarløv
har indberettet, at Konsistoriet i Kiel har givet
definitivt Afslag med Hensyn til at overdrage de
danske Kirkemyndigheder Forlagsretten til den
nordslesvigske Salmebog, fordi Konsistoriet i
Kiel ikke kunde blive løst fra sin Forpligtelse
overfor Firmaet Rahe i Miinchen-Gladbach, maa
denne Vej formentlig anses for spærret. Thi at
træde i direkte Forhandlinger med Hr. Rahe
vil næppe være ønskeligt. Det synes overhovedet
vanskeligt at forhandle med ham. Naar, som
Stiftamtmanden indberetter, Gyldendalske Bog
handels Filial i Aabenraa i November meddelte,
at der vilde komme et nyt Oplag paa 2500 Eks
emplarer, er dette dog ikke sket endnu, efter hvad
Gyldendals Filial nu meddeler mig; Rahe har
ikke kunnet effektuere alle de Bestillinger, Gyl
dendals Filial har indsendt nu (han har leveret
600 i Stedet for 900 Eksemplarer), men har stil
let i Udsigt, at Resten følger i Løbet af Foraaret,
idet han dog ikke har givet Gyldendal bestemte
Oplysninger om sine Planer med Hensyn til det
nye Oplags Størrelse.
Da de danske Kirkemyndigheder umulig i Sal
mebogssagen kan være afhængig af en privat
Forretningsmand i Udlandet, maa vi jo vel skri
de til at udgive en Salmebog, der er saa ændret,
at den ikke kan krænke Konsistoriets og Rahes
Forlagsrettigheder. Det er beklageligt, at vi ikke
kan gaa den langt bedre Vej: at beholde den
nordslesvigske Salmebog næsten uforandret og
udgive et udførligt Tillæg. Men overfor eventuel
Misnøje i Befolkningen er det af Værdi, at vi har
ført saa indgaaende Forhandlinger og kan fastslaa, at Skylden ikke ligger hos os.
Ved Skrivelse af 21. December 1922 (Journal
nr. 3 X 70) nedsatte Ministeriet et Udvalg til
Bearbejdelse af Salmebogen, bestaaende af
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Provst Erik Christensen, Tønder,
Provst M. Nielsen, Ensted,
Sognepræst O. Jensen, Notmark,
Sparekassedirektør Nis Nissen, Nordborg,
Overlærer M. Møller, Rødding,
Sognefoged Claus Friis, Løgumgaard,
Biskoppen over Haderslev Stift som For
mand.

Der rejste sig en hel Del Kritik dels mod hele
Planen - men denne Kritik maa formentlig nu
forstumme, da der næppe er nogen anden Mu
lighed end at gaa den paatænkte Vej - dels mod
Udvalgets Sammensætning. Paa Provstemøde i
Ribe 17. December erkendtes det fra alle Sider,
at et Punkt i denne Kritik var berettiget, nemlig
at Udvalget ikke omfattede nogen af de tidligere
nordslesvigske Præster (Sognepræst Jensen, Not
mark, har Missionæruddannelse). Man enedes
om at andrage om, at Sognepræst Zerlang, Gram,
maatte opfordres til ogsaa at indtræde i Udval
get.
Idet jeg andrager Ministeriet om Bemyndigelse
til at anmode Sognepræst Zerlang om at tiltræde
Udvalget, skal jeg meddele, at det er Tanken
saa meget som muligt at arbejde gennem Under
udvalg.
Valdemar Ammundsen.
Ministeriet godkendte naturligvis, at pastor
Zerlang indtraadte i udvalget, men han døde in
den dette havde afsluttet sit arbejde.
Den indberetning fra Haarløv, som Ammund
sen omtaler i begyndelsen af sin skrivelse til mi
nisteriet, hvilede paa en meddelelse fra konsisto
riet i Kiel af 23. febr. 1924, hvori der staar, at »vi
har besluttet os til at afslaa den os tilbudte over
dragelse af vore rettigheder med hensyn til den
danske salmebog, da firmaet Rahe, som vi ved
overenskomst af 13. juli 1922 har overdraget ene
retten til salget, ikke vil indlade sig paa frivilligt
at træde tilbage fra denne overenskomst og da vi
ingen midler har til at tvinge firmaet dertil.«
Der er dog det at bemærke til sagen, at konsi
storiet har overdraget salget til Rahe paa et tids
punkt, da man vidste, at de danske myndigheder
havde brændende ønsker om frie hænder til at
optrykke og sælge denne bog.
DEN SØNDERJYDSKE SALMEBOG
Naar man nu ikke kunde købe rettighederne til
at trykke og udgive den nordslesvigske salmebog,
og naar man ikke var glad over, at Gyldendal
kunde sælge bogen, som var trykt i Kiel med de
efterhaanden slidte trykplader og gotiske bogsta
ver,

KIEL HAVDE INGEN RET MERE

saa var der altsaa ikke nogen anden vej end
den, som kirkeministeriet allerede 1922 pegede
paa, og som Ammundsen tilsluttede sig i sit brev
af 8. marts 1924,
nemlig at lave en bog, der var saa forskellig
fra den nordslesvigske salmebog, at hverken kon
sistoriet eller Handorff eller Rahe kunde indvende
noget imod den, og dog i indhold og tekstformer
saa lig den gamle, at de to bøger kunde bruges
sammen uden vanskelighed.
Det var biskop Ammundsens kolumbusæg.
Mens han vendte og drejede det i hænderne,
maatte han jo tænke: Hvor nær kan man gaa den
gamle bog? Hvor langt er vi nødt til at fjerne os
fra den? Derom burde man spørge en sagkyndig.
Vor førende ekspert i forfatterret var departe
mentschef Kai Glahn i undervisningsministeriet,
som residerede Frederiksholms Kanal 27 i etagen
lige over kirkeministeriet. Glahn var specialist i
forfatterret og havde hele Bemerkonventionen i
hovedet.
Glahn svarede, at forfatterretten er forskellig i
de forskellige lande. Her i Danmark er den 50
aar, men i Tyskland er den kun 30 aar, i reglen
fra forfatterens død, men naar der er tale om
et samleværk, som en salmebog jo er, regnes
retten fra udgivelsesaaret, og naar udgivelsesaaret for den nordslesvigske salmebog er 1890,
saa er retten udløbet i 1920, rent bortset fra, at
det ogsaa var genforeningsaaret. Hvor langt man
kan gaa med hensyn til at ligne den gamle sal
mebog, det maa De selv om, for der hviler ikke
mere nogen forfatter- eller udgiverret til den.
Hvorfor gik der ikke nogen fra kirkeministe
riet op ad trappen i 1922?
Alt det, der staar paa de tidligere sider kunde
have været sparet. Nu maatte Stiftamtmanden
endnu engang henvende sig til Konsistoriet i Kiel
og meddele dem, at de ikke havde nogen ret til
salmebogen, hverken i Tyskland eller i Danmark.
Han skrev til Kiel 23. maj 1924 om det retslige
forhold, man var naaet til, og bad om konsisto
riets anerkendelse deraf.
Forvirringen i Kiel var lige saa stor som den
glædelige overraskelse i Sønderjylland. Konsis
toriet svarede den 15. juli, at man ikke i øjeblik
ket kunde gendrive den danske opfattelse af ret
ten til salmebogen, men paa den anden side
maatte man bestemt vægre sig ved formelt at
anerkende en fri ret til at optrykke bogen, og man
forbeholdt sig i fuldt omfang retten til en even
tuel erstatning. Videre foreslog konsistoriet, at
man fra dansk side traadte i forbindelse med fir
maet Rahe i Miinchen-Gladbach, som vilde lide
et stort tab, hvis den danske opfattelse var rigtig.
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Biskop Ammundsen skrev da den 25. juli til
Rahe, at man tidligere havde tilbudt en affin
delsessum for retten til salmebogen, men det var
strandet paa Rahes modstand. Nu var retsfor
holdet imidlertid blevet helt klart, og konsistoriet
havde ikke kunnet anføre nogle grunde mod den
danske opfattelse, saa nu var det sandsynligt, at
man ganske simpelt vilde skride til at trykke et
nyt oplag med de forandringer, man ønskede.
Man vilde dog gøre Rahe opmærksom paa det og
lade ham fremsætte sine eventuelle indvendinger.
Det blev til en længere brevveksling. Rahe for
langte en affindelsessum og truede med at bringe
sagen for domstolene. Biskoppen afviste tanken
om affindelse, da dette tidligere var strandet paa
Rahes modstand, og hævdede, at man ikke vilde
anerkende noget retskrav fra firmaets side. Men
det var dog ønskeligt, at man fik en over
enskomst. Rahe havde af konsistoriet købt udgi
velsesretten under falske forudsætninger. Konsis
toriet havde solgt en ret, som de ikke havde i
1922, og det havde Rahe betalt for. Rahe vilde
naturligvis gerne sælge flere salmebøger, og da
det nu viste sig, at man fik brug for et nyt oplag,
inden man var færdig til at trykke et nyt dansk
oplag, endte det med, at biskoppen og salmebogs
udvalget lovede Rahe, at den danske bearbejdelse
ikke vilde udkomme før 1. jan. 1926, og Rahe
kunde straks udsende et oplag, som kunde sælges
i 1925, og i forstaaelse med konsistoriet gav Rahe
den 12. jan. 1925 afkald paa alle videre krav
angaaende forfatterret og udgiverret til salme
bogen.
Allerede før disse forhandlinger med Rahe
havde fundet sted, tog biskop Ammundsen konse
kvenserne af, at salmebogen var fri og ikke af
hængig af konsistorium eller nogen anden. Han
kunde nu berolige dem, der vilde bevare den
nordslesvigske salmebog. Han skrev i september
1924 en udførlig artikel, der blev sendt til de
sønderjydske blade, gav en redegørelse for hele
sagen og sluttede med, at vi nu netop havde faaet
frihed til at udgive salmebogen med de foran
dringer, som vi selv fandt nødvendige, med ude
ladelse af en del lange salmer, som ikke mere
blev brugt, og med et udførligt tillæg. Dermed
var ogsaa salmebogsudvalgets betænkeligheder
ved at gaa i gang med arbejdet overvundet. Han
har givet en ret udførlig skildring af dette ar
bejde i sit
andragende om autorisation af //. juli igi^.
Han indleder under punkt I med at citere den
skrivelse fra 1922, hvori ministeriet beskrev den
opgave at danne en overgangssalmebog. Efter en
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kort omtale af de forgæves forhandlinger om for
lagsretten skildrer han opdagelsen af, at konsis
toriets ret er bortfalden, og derefter fortsætter han
som følger:
»Dette har ogsaa faaet Indflydelse paa vort
Forslags Form. Medens Tanken tidligere var at
bearbejde Salmebogen saa meget ved Udeladelser,
Ændringer og Tilføjelser, at den nye Udgave rets
lig maatte regnes for et selvstændigt Værk - hvor
ved det dog ikke syntes muligt at faa ganske
sikre Normer for, hvor store Forandringer, der
hertil vilde kræves - har man nu foretrukket væ
sentlig at bevare Salmebogen i den kendte Skik
kelse og at anbringe Tilføjelserne i et selvstæn
digt Tillæg. Det er utvivlsomt mere tiltalende
for Befolkningen, og herved opnaas, at den nye
Udgave let kan bruges sammen med de ældre,
som er i Folks Besiddelse, naar disse ældre Ud
gaver suppleres med tillægget.
II. Ændringer i Salmebogen.
Et Underudvalg bestaaende af Udvalgets søn
derjydske Medlemmer (Sognepræsterne Zerlang
og Jensen, Overlærer Møller, Sognefoged Friis
og Sparekassedirektør Nissen) udarbejdede en
Liste over, hvilke af Salmebogens 624 Salmer
der maatte anses for saa lidt brugte, at de uden
Skade kunde udelades. Ogsaa fra anden Side
indhentede man et Skøn herom, hvorefter Spørgsmaalet drøftedes i det samlede Udvalg. Man
ansaa det for rigtigt ikke at udelade nogen Sal
me, dersom blot et af Udvalgets Medlemmer
afgjort holdt paa dens Bevarelse. Resultatet blev
dog, at c. 85 Salmer helt blev udskudt, c. 5 be
tydelig forkortede. Desuden blev c. 15 ændrede
og bragt i Overensstemmelse med Formen i Sal
mebog for Kirke og Hjem, hvor der nemlig enten
af politiske Grunde var foretaget Forandringer
i den nordslesvigske Salmebog (som i Nr. 417
og 590), eller hvor Formen i Salmebog for Kirke
og Hjem overhovedet var absolut at foretrække.
Udvalget indstiller da den nu indsendte revi
derede Form af Salmebogen til Autorisation. Den
er i alt væsentligt den hidtidige, af Befolkningen
paaskønnede Salmebog, men befriet for en del
dødt Stof og nogle uheldige Tekstformer. Alle
var enige i at anse det for rigtigt at bevare de
kendte Numre og lade de udeladte Salmers
Numre staa blanke (som Tilfældet var med nogle
forbudte Sange i tidligere Udgaver af »Den
blaa Sangbog«), Denne Ordning er desto mere
at anbefale, som Nybearbejdelsen jo skal bruges
jævnsides med de ældre Udgaver. I Forfatter
listen har jeg - foruden Overspringelse af de
udeladte Numre - indført nogle faa Rettelser i
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Overensstemmelse med Listen i Salmebog for
Kirke og Hjems nye udgave.
III. Tillægget.
Et Underudvalg bestaaende af Provsterne
Christensen og Nielsen, Sognepræst Zerlang og
Sognefoged Friis samt undertegnede udarbejdede
Forslag om, hvilke Salmer fra Salmebog for
Kirke og Hjem der burde optages. Efter Drøftelse
i hele Udvalget vedtog man enstemmigt, at der
burde optages c. 170 samt c. 20 Salmer og Sange,
som ikke findes i Salmebog for Kirke og Hjem.
Der er saaledes optaget dobbelt saa mange Sal
mer, som der er udskudt. Men dels var det paa
Forhaand at vente, at en Berigelse gennem et
Tillæg maatte medføre en Forøgelse, dels maa
det tages i Betragtning, at Flertallet af de ude
ladte Salmer er meget lange, mens mange af de
optagne er korte; det turde derefter være tvivl
somt, om Salmebogens Omfang er blevet forøget
i nævneværdig Grad. I Tillægget er optaget alle
de Salmer, som indeholdtes i det ved kgl. Reso
lution af 22. December 1920 autoriserede lille
Tillæg, der hermed vilde blive overflødigt.
I dette Tillæg var Salmerne ordnede i den
Rækkefølge, hvori de findes i Salmebog for Kirke
og Hjem. Da Inddelingen her er en ganske anden
end i den nordslesvigske Salmebog, maa denne
Ordning føles vilkaarlig. Paa den anden Side
vilde det volde Vanskelighed at indpasse de Sal
mer, der skal optages i Tillægget, i den nordsles
vigske Salmebogs ikke synderlig heldige Disposi
tion. Jeg har derfor simpelthen ordnet Salmerne
i Tillægget alfabetisk.
I ganske enkelte Tilfælde findes den samme
Salme i to Former, en i Salmebogen og en i Til
lægget, hvor Tekstformen i den nordslesvigske
Salmebog er mindre heldig, men dog saa tilvant,
at det vil være betænkeligt at fjerne den; det er
da at foretrække desuden at anbringe Formen fra
Salmebog for Kirke og Hjem i Tillægget. Ganske
særligt kan dette blive nødvendigt, hvor de to
Tekstformer forudsætter forskellige Melodier.
IV. Salmebogens sidste, overvejende prosaiske
Del
foreslaas sat lig den tilsvarende Del i Sal
mebog for Kirke og Hjem. Kun ønsker Udvalget
at bevare Vægterversene, som findes i den større
Udgave af den nordslesvigske Salmebog.
V. Salmebogens Navn.
Da den hidtidige Titel: »Evangelisk-luthersk
Psalmebog for de dansktalende Menigheder i
Slesvig« er uanvendelig, maa et nyt Navn vælges.

BLANKE NUMRE

Udvalget har intet Forslag stillet. Jeg tillader
mig at foreslaa: »Den sønderjydske Salmebog«
og »Tillæg til den sønderjydske Salmebog«.
VI. Udgivelsesmaaden.
Paa Udvalgets Vegne andrager jeg om, at det
maa blive overdraget det kgl. Vajsenhus at for
anstalte Trykningen og at gennemse den ind
sendte Tekst og bringe den i Overensstemmelse
med den autoriserede Retskrivning.
Af Salmebogen var det heldigst at foranstalte
to Udgaver, den ene som den her indsendte, den
anden i samme Format, dog begge vistnok helst
med latinske Typer. [Det maa vel forstaas: den
ene trykt i versform, den anden trykt som prosa].
Tillægget bør dels indbindes sammen med Sal
mebogen, dels kunne købes separat og bruges sam
men med de Eksemplarer af den hidtidige Salme
bog, Befolkningen nu benytter. Af Tillægget bør
der da ogsaa foranstaltes en Udgave i større For
mat (som det 1920 autoriserede Tillæg), da
mange, især ældre, benytter Salmebøger af denne
Type. Denne Udgave af Tillægget burde maaske
være med gotiske Typer.
Selve Udarbejdelsen af Salmebogen har taget
længere Tid end ventet. Dernæst er den mig per
sonlig paahvilende Del af Arbejdet bleven for
sinket, bl. a. paa Grund af at Arbejdet som Med
lem af Dommerkomiteen ved den nylig afholdte
theologiske Konkurrence tog betydelig mere Tid
end paaregnet. Da Sagen nu er færdig herfra,
andrager jeg om, at Autorisation og Udgivelse
fremskyndes, da det er meget vigtigt, at Salme
bogen kan foreligge kort efter Nytaar, eftersom
det af Firmaet Rahe udgivne Oplag ikke kan
ventes at strække til til Foraarskonfirmationen.
Valdemar Ammundsen.«
Naturligvis huskede ministeriet paa, at Sønder
jylland nu var delt mellem Haderslev og Ribe
stifter, hvorved det vilde være rimeligt, at bi
skoppen i Ribe burde høres. Biskop Olesen sva
rede kort og godt: »Jeg skal da herved udtale, at
jeg ikke finder noget at bemærke i Sagen.«
Andre enkeltheder om indholdet af SS.
Skønt biskop Ammundsens indstilling om auto
risation giver ret grundig besked om udvalgets
arbejde, kan der dog være anledning til endnu
nogle bemærkninger, f. eks. om de udeladte ca.
85 (8?) salmer. Blandt dem er der fire, som i N
var optaget i to skikkelser, nemlig dels den gamle
tekst fra K og P, dels Grundtvigs bearbejdelser.
Det er:
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Nu bede vi den Helligaand,
Et barn er født i Bethlehem,
Krist stod op af døde,
Den signede dag.
Det gælder om dem alle, at Grundtvigs form
var den eneste, som blev sunget i nyere tid, og
de fire gamle tekster blev udeladt. Af den sam
lede række af Kingos passionssalmer blev 6 helt
udeladt, og en enkelt af de øvrige blev forkortet.
Af den sidste paa 21 (29) vers bevarede man
kun et, »Skriv dig, Jesus, paa mit hjerte«. Man
udelod nogle af de gamle lejlighedssalmer og de
fleste standssalmer (om øvrighed, præster, bøn
der, sømænd osv.) Men den største del af de
udeladte salmer var gammelt arvegods, som var
slidt op og kunde komme paa museum. En min
dre del var ligeledes arvegods fra de ældste dage,
som dog i omstøbt skikkelse kunde bevares i Den
danske Salmebog. Det var altsaa i virkeligheden
ikke 87, men et noget mindre antal af de gamle
salmer, som endeligt blev udeladt af salmebø
gerne.
Med hensyn til de bevarede salmer var det
vigtigt, at de baade havde samme nummer og
samme tekst. Den gamle bog (N) og den nye
(SS) skulde bruges sammen. De udeladte numre
blev staaende uden tekst. Det var sønderjyderne
kendt med. I »Den blaa Sangbog«, som blev
brugt ved nationale og folkelige møder før gen
foreningen, fandtes der adskillige sange, som det
under straf blev forbudt at synge offentligt. Naar
en saadan sang var »dømt« af de tyske myndig
heder, blev dens nummer staaende blankt i en
kommende udgave af sangbogen, og disse blanke
numre kunde man i reglen udenad. Saadan gik
det dog ikke med de blanke numre i salmebogen.
I de næsten 30 aar, man brugte den sønderjydske
salmebog, har jeg ikke hørt, at nogen spurgte om
noget af de blanke numre. Det var de sønderjyd
ske medlemmer af udvalget, der havde udpeget
disse salmer, fordi de var døde.
Der var dog nogle faa tilfælde, hvor fristelsen
til ændringer i teksten var for stor. Det gamle
vers »Et lidet barn saa lysteligt« blev ombyttet
med Grundtvigs to vers med samme begyndelse.
»Glæden hun er født i dag« blev forkortet fra
8 til 3 vers. »Sov sødt, barnlille« blev udvidet fra
3 til 6 vers. Ved saadanne forbedringer fulgte
man teksten i KH. Et særlig pudsigt tilfælde kan
nævnes: »Befal du dine veje« fik 13 vers, skønt
saavel den sønderjydske oversættelse som origi
nalen kun har 12 vers. Det skyldes, at forkortel
sen af den kongerigske oversættelse af verset »Saa
kast da al din smerte« var formet saa godt i KH,
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at det burde tages med, og det blev føjet til som
v. 13 som salmens hovedsum. De ændringer, som
ikke er nævnt her, fik ikke nogen forstyrrende
betydning.
De ændringer, som N havde maattet foretage
af »nationale« grunde, f. eks. »Nu vajer korset
højt i folkets banner«, blev naturligvis ført til
bage til originalteksten. Et særligt tilfælde er
Grundtvigs i »I al sin glans nu straaler solen«,
hvor Jesus »for til Himmels hvid og rød«, nemlig
med legemets sunde farver (se nærmere 11,5.331).
Men de tyske myndigheder i Sønderjylland var
mistænksomme ved farvesammensætningen »hvid
og rød«. Hvis en flok skolepiger til fest mødte
op i en passende blanding af røde og hvide
kjoler, kunde det straffes som en national de
monstration, og ligesaa de samme blomsterfarver
i gadevinduet. Redaktionen af N har i pinsesal
men villet undgaa en saadan misforstaaelse og
ændrede teksten:
I Ordets Navn, som kom til Jord
og seierrig til Himmels for,
hvilket er en korrekt gengivelse af meningen. Da
SS naturligvis vendte tilbage til originalteksten,
kunde et minde om den ændrede tekst dog tjene
til en rigtig forstaaelse af »hvid og rød«.
Det store »Tillæg til Den sønderjydske Salme
bog«. indeholder 190 salmer, hvoraf den over
vejende del er hentet fra KH. Nogle faa er gen
tagelser af tekster, som allerede findes i hoved
parten af salmebogen. F. eks. har man i denne
optaget Brorsons »Midt igennem nød og fare«
med en linjeombytning, saa den kunde synges
paa melodien »Nu velan vær frisk tilmode«, hvor
efter tillægget har optaget originalteksten; saa
kan man vælge. Endnu mere havde man maattet
omdigte »O du min Immanuel« for at faa den
til at passe til »Jesus han er syndres ven«. En af
Brorsons mægtigste salmer, »Nu velan, et frej
digt mod«, var blevet udeladt i Gb og E, men R
optog et af versene, »Jesu dyrebare navn«, der
slog saa godt an, at KH fik mod til at danne
endnu et vers ved en sammenstykning af to halv
vers, hvorved begyndelsen blev »Jesus os til trøst
og gavn«, og denne korte form blev saa uundvær
lig, at den maatte gentages i tillægget.
Dette indeholder 21 salmer og sange, som ikke
i forvejen fandtes i KH, herunder 4 af Grundt
vig. Der er nogle af de øvrige, man meget vel kan
kalde salmer, men flertallet maa nok betegnes
som aandelige sange. De er alle behandlede i de
tidligere bind I-V, hvortil der henvises. Det er
følgende. Der er sat -4- ved dem, der ikke senere
blev optaget i Den danske Salmebog.

STORT TILLÆG FRA KH

At tro, det er at lægge -~De ni og halvfems saa rolig laa -fDer er en underfuld kilde -4Der stander et hus i vort høje Nord
Det skal ej ske ved kraft og magt
Dit værk er stort, men jeg er svag
Du, som freden mig forkynder
En dalende dag, en stakket stund
Giv mig, Gud, en salmetunge
Herre Jesus, stærk og mild
Jeg kommer, Herre, til dit alter -4Jeg saa ham som barn
Jesus Kristus, Frelsermanden -4Kom, Gud Faders Aand fuldgod
Man siger, livet har bange kaar
Mig blegned alle roser -4Nærmere, Gud, til dig
O, send os ikke ud alene
Ved korsets fod hos Jesus -4Vi pløjed’ og vi saaede
Vor Frelser, du, som døde.
Den sønderjydske Salmebog og dette tillæg
blev autoriseret ved kongelig resolution 12. dec.
1925. I samme maaned blev følgende forord un
derskrevet af udvalget:
Forord.
Ved Indlemmelsen af de sønderjydske Lands
dele i den danske Folkekirke opstod Spørgsmaalet
om den bedste Ordning med Hensyn til Salme
bog. Man kunde ikke uden videre beholde den
hidtidige »Evangelisk-lutherske Salmebog for de
dansktalende Menigheder i Slesvig«; den inde
holdt en Række, for en stor Del meget lange,
Salmer, som sjælden eller aldrig brugtes, og den
manglede en hel Del Salmer, som var kære for
Menighederne i det øvrige Danmark, som de
nordslesvigske Menigheder nu skulde træde i nær
mere Forbindelse med. Paa den anden Side vilde
det være urigtigt ved en hurtig Indførelse af »Sal
mebog for Kirke og Hjem« at fortrænge den hid
tidige nordslesvigske Salmebog, som ogsaa har
sine Fortrin, og som er skattet af mange. En ny
fælles dansk Salmebog, som f. Eks. det kirkelige
Udvalg i 1921 har udtalt Ønske om, kan i alt
Fald for en Aarrække næppe ventes. Maalet maat
te da være dels at forkorte den nordslesvigske
Salmebog ved Udskydelse af en Række lidet
brugte Salmer, dels at udfylde den ved et Til
læg, væsentlig indeholdende Salmer fra Salme-
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bog for Kirke og Hjem. Med denne dobbelte Op
gave nedsatte Kirkeministeriet ved Skrivelser af 8.
November og u. December 1922 et Udvalg, be
staaende af os undertegnede; senere kom Sogne
præst Zerlang, Gram, med i Udvalget, men afgik
ved Døden, før Arbejdet var afsluttet.
Nærværende Salmebog skyldes et enstemmigt
Forslag fra Udvalget. Ved Udskydelsen af Salmer
er vi gaaet saa varsomt frem, at vi har beholdt
enhver Salme, som blot et enkelt Medlem af Ud
valget lagde større Vægt paa; de udeladte Salmer
er oversprungne, saa de gamle Numre er beva
rede, og Salmebogen saaledes let kan benyttes
sammen med den hidtidige nordslesvigske; i en
kelte Tilfælde har der dog maattet foretages Æn
dringer i Teksten. Tillægget indeholder væsentlig
Salmestof fra Salmebog for Kirke og Hjem; nogle
enkelte Salmer har maattet optages i den herfra
kendte Form, skønt de allerede findes i en anden
Form i Salmebogen selv. Det i 1921 udgivne lille
Tillæg er helt optaget i det nye og saaledes nu
overflødiggjort. Desuden er der optaget nogle
Salmer og aandelige Sange, som hidtil ikke fand
tes i nogen af de to Kirkesalmebøger; men dette
kunde - ogsaa i Henhold til Ministeriets Anvis
ning - kun blive et meget begrænset Antal. For
fatterangivelserne er udarbejdede dels af Biskop
V. Ammundsen, dels af Vajsenhusets Forstander.
Vi tror, at den her valgte Vej er den bedste i
den nuværende Overgangstilstand, og vi haaber,
at Salmebog og Tillæg maa tjene til at føre dy
bere ind i den danske Salmeskat og dens Kilde:
Jesu Kristi Evangelium
Haderslev, December 1925.
Valdemar Ammundsen,
Haderslev.
Erik Christensen,
Tønder.

Claus Friis,
Løgumgaard.

O. Jensen,
Notmark.

M. Møller,
Rødding.

Marinus Nielsen,
Ensted.

Nis Nissen,
Nørborg.

Aage Dahis tillæg.
Aage Dahl, der blev sognepræst i Egen paa Als
i august 1921, var levende interesseret i salmebogsproblemerne i Sønderjylland. Maalet maatte na
turligt være en dansk fællessalmebog for hele lan
det. Men hvis Salmebog for Kirke og Hjem skul
de trænge ind i Sønderjylland, vilde dette udsky
de tidspunktet for indførelsen af en god fælles
salmebog, som endelig kunde bøde paa KHs for
syndelser mod den danske salmedigtning. Midler

tidigt maatte man have en sønderjydsk overgangs
salmebog med et stort tillæg, som kunde frem
lægge den størst mulige del af den danske salme
skat. Han haabede, at den kommende sønderjyd
ske salmebog vilde blive forelagt præster og menighedsraad til erklæring inden udgivelsen, som
rygtet havde sagt.
Da dette ikke syntes at skulle blive tilfældet, be
gyndte han at skrive i de sønderjydske blade om
sagen i 1924, og da det nedsatte salmebogsudvalg
ikke reagerede, sendte han 21. dec. 1924 en an
søgning til kirkeministeriet paa baggrund af de
foreløbige oplysninger, han havde kunnet skaffe
sig om det paatænkte alt for lille tillæg. Han fore
slog her optaget yderligere 37 salmer, som i kon
geriget var udbredt gennem de forskellige tillæg
til KH. Han kunde ikke tænke sig, at salmer, som
det var tilladt at synge i danske kirker, ikke maat
te kunne synges i Sønderjylland. Han ønskede
derfor autorisation for et nyt tillæg. Hvis ministe
riet ikke vilde give en saadan, bad han om, at man
vilde tillade salmebogsudvalget at optage de
nævnte salmer i den sønderjydske salmebog. Og
hvis dette heller ikke lod sig gøre, bad han om, at
man vilde tillade, at det nye tillæg kunde indføres
i de sogne, hvor præst og menighedsraad kunde
enes derom, samt tillade, at et saadant tillæg blev
indbundet i et vist antal eksemplarer af SS til
brug i de sogne, som maatte ønske det.
Paa ansøgningen skrev provst Thyssen dagen
efter, at pastor Dahis iver maatte paaskønnes,
men det var vel ubetimeligt at foreslaa et tillæg
nr. II, før man kendte indholdet af tillæg I, som
vel foreløbig vilde give menighederne nok nyt
stof at arbejde med.
Biskop Ammundsen tilbageholdt Dahis ansøg
ning til 13. juli 1925, nemlig to dage efter, at han
og udvalget havde indsendt deres forslag om auto
risation. Han meddeler, at Dahl som medlem af
bestyrelsen for den sønderjydske menighedsraadsforening havde faaet denne til den 14. nov. 1924
at vedtage en resolution om, at tanken om at
forelægge salmebogsforslaget for menighederne
maatte blive opretholdt. Derom havde salmebogs
udvalget holdt møde d. 3. dec. 1924 og havde
enstemmigt vedtaget, at dets opgaver var begræn
set af kirkeministeriets skrivelse af 8. nov. 1922,
hvori der stod, at salmer ud over indholdet af
KH maatte være en undtagelse. Det var en mis
forstaaelse, at udvalget havde tænkt paa at ud
sende forslaget til betænkning i menighederne.
Man havde kun tænkt sig at udsende en liste over
de salmer, som blev udeladt af den gamle salme
bog, men det havde man opgivet, fordi man ikke
havde udeladt nogen, som ønskedes bevaret blot
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af et enkelt medlem, og da dette var blevet kendt
gennem pressen, var sagen døet hen.
Udvalgets arbejde maatte indskrænkes til at
gøre de sønderjydske menigheder bekendt med
den salmeskat, som nu var blevet fælles for den
danske kirke. Det var en underordnet opgave at
optage et faatal af salmer, som ikke fandtes i no
gen af de to salmebøger N og SS. Man havde
sat grænsen ved ca. 20. Her maatte man særligt
tage hensyn til aandelige sange fra nyere tid,
som var svagt repræsenteret i salmebøgerne, og
navnlig ikke til Grundtvigs salmer, hvoraf der var
et meget stort antal i tillægget, som var fælles
med KH.
Man kunde derfor ikke finde det raadeligt at
autorisere Dahis tillæg. Snarere kunde det tæn
kes at tillade det, hvis det blev udgivet som et pri
vatforetagende. Man fandt det rigtigst at blive
ved det nu foreslaaede tillæg, og hvis nogle me
nigheder vilde gaa ud derover, var det nok bedre
at tage et af de eksisterende tillæg, f. eks. det af
Widding, Severinsen og Ludwigs.
Det ses ikke af kirkeministeriets arkiv, om Dahl
har faaet noget svar, men har han ikke det, har
han taget sagen i sin egen haand. Han samlede og
udgav følgende:
Nyt tillæg til Den sønderjydske Salmebog.
Samlet og udgivet af Aage Dahl, Sognepræst i
Egen. København. C. C. Petersens Bogtrykkeri.
1926.
Forord.
Da der i den sønderjydske Salmebog er ude
ladt en Række Salmer, som er i levende Brug i
den danske Menighed, har jeg samlet en Del af
dem, jeg mest savnede, i dette lille Tillæg, ogsaa
for ved dette at bidrage til, at Danmarks Kirkes
Salmebog, som mange med mig længes efter, ikke
skal kunne udelade dem som Salmer, der er udgaaede af den levende Menigheds Kirkesang.
Aage Dahl.
Den første halvdel af dette forord er en natur
lig og tilstrækkelig grund til at arbejde paa et
tillæg. Men at optage en salme, fordi man ønsker,
at den i en kommende fællessalmebog (som Dahl
iøvrigt har et godt navn til) skal tjene som bevis
for, at den ikke er død endnu, maa dog vist kal
des en særegen grund. I hvert fald ønskede Dahl
at holde liv i det størst mulige antal af gode
salmer og sange. Han brugte selv normalt 9 sal
mer til en gudstjeneste.
Der er 83 salmer i hans tillæg. Det er trykt i
samme format som lommeudgaven af SS, hvoraf
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han købte et vist antal i materie. Dertil føjede
han sit tillæg og lod det hele indbinde sammen.
Den saaledes udvidede sønderjydske salmebog
kunde han i sit sogn sælge billigere end salme
bogen uden tillæg.
Der er naturligvis i Dahis tillæg en del salmer
af Grundtvig, som ogsaa findes i andre tillæg til
KH, og en del af dem kom siden med i Den
danske Salmebog. Men iøvrigt er indholdet ret al
sidigt. Der er mange gode aandelige sange. Der
er baade tænkt paa mission og paa »Tjenestens
herlighed«, en god benævnelse, som er laant hos
KHT. Der er tænkt paa Fædrelandet, ikke blot
med »Kongernes konge«, men ogsaa Carl Plougs
gode fædrelandssalme »O, store Gud, paa dig vi
tror«. Der er tænkt paa KFUM med »Ungdom
mens Frelser« og »Skal engang du kunne binde«.
Aage Dahl blev senere medlem af det sønder
jydske salmebogsudvalg og var med til at præge
dette. Da han senere overtog sin faders gamle
embede ved Klosterkirken i Horsens, hvor han
var nødt til at bruge KH, udgav han et nyt stort
tillæg til brug i denne menighed, se s. 370 f.
Vor hidtil rigeste salmebog.
Da den sønderjydske salmebog endelig efter
mange, tildels overflødige besværligheder var ud
kommet i 1926, blev den indført næsten overalt
i landsdelen. Den var nu uden sammenligning den
hidtil rigeste danske salmebog. Det store tillæg
havde optaget næsten alt, hvad der var brugbart
i KH, og som ikke allerede var optaget i hoved
salmebogen, maaske endda i en bedre form. De
præster, som kom nordfra og ønskede at tilpasse
sig forholdene i Sønderjylland, havde mange glæ
der ved at gaa paa opdagelse i den gamle salme
bog og maaske finde Brorsons originale tekst i
»Nu velan, et frejdigt mod«. En saadan salme
over nytaarsteksten om Jesu navn er i grunden
i verdensklasse. Det er mærkeligt at opdage, at
den kendte og elskede »Jesus os til trøst og gavn«
kun er en lille »nemhed«, som KH har sammen
sat af tre uddrag. Der er andre Brorsonsalmer,
som man kender fra KH, »Vor tro er den forvis
ning paa«, »Den tro, som Jesus favner«, men man
har ikke tænkt, at der var udeladt saa mange
gode vers. Der er andre fortræffelige Brorson
salmer, som man slet ikke kender, f. eks. »Et
fornødent er, det ene« med den ejendommelige
skiftende rytme. Det er en oplevelse at synge den,
og man slaar op i registret og finder den ukendte
forfatter J. H. Schrøder og ser, at der er en an
den salme af ham, »Jesus, giv sejer«. Denne rig
dom er en arv fra Pontoppidan, som Guldberg
byttede væk for at faa plads til fru Boye.
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Der er ikke saa mange Grundtvigsalmer som i
KH, men dels bøder tillægget derpaa, dels er
teksterne ofte bedre og fyldigere i de optagne.
Der er salmer, som man ikke hidtil har kunnet
synge, »Lovsynger Herren, min mund og mit
indre«, men Sønderjylland har sunget dem siden
1890. Ligeledes nytaarssalmen »Vær Velkommen,
Herrens aar«, som Danmark først lærte at kende
gennem radioen nytaarsnat, men da havde Søn
derjylland sunget den over 30 aar. En stor salme
af Grundtvig, »Jesus Kristus, Frelsermanden«
dukkede op i tillægget. Den var kasseret af KH
(Fredrik Nielsen?) og er nu atter udeladt i D
paa grund af salmebogskommissionens sarte om
gang med brudebilledet.
Et særligt kapitel er de yndede aandelige sange,
som mere synges i hjemmene, end de dukker op
paa nummertavleme, som præsten redigerer; men
præsten skal nok lære dem at kende paa sine hus
besøg, »Lad os ile«, »Jeg er fremmed«, »En vej
eller anden«, »Hør, min sjæl, den gode hyrdes
stemme«. Man kommer ikke uden om »Slip os
arme ej«, som hører hjemme paa konfirmations
dagen. Men frem for alle andre maa nævnes hele
Sønderjyllands yndlingssalme »Saa tag mig da
ved haanden«, som er oversat af mange andre i
de nordiske lande, men ingen steder er den elsket
som her, og den bruges ved alle lejligheder.
Man kan sige som helhed om Den sønderjydske
salmebog, at den maaske var lidt tung, men den
var grundig. Der var højdepunkter i den af
verdensformat, men den var ikke for fornem til
at bøje sig ned til de smaa.
Sønderjyderne var godt hjulpet med den, men
vanskelighederne opstod ved forbindelsen med
det øvrige land, altsaa egentlig ved kommunika
tionen. For præster og lærere var det en væsent
lig vanskelighed ved deres gerning, at de maatte
gaa over til en anden salmebog, snart dog med et
lille tillæg, senere med det store. Nogle gav op,
men de som gav sig i lag med omstillingen blev
rigt belønnede. Andre nordfra, som blev ansat
i Sønderjylland, mærkede det som noget under
ligt, at de ikke kunde bruge deres danske salme
bog i kirken. Det gjorde sig særligt gældende
i Tønder, hvor den tyske del af menigheden op
rindelig var stor og den danske lille, hvorfor den
nordslesvigske salmebog ikke var synderligt ud
bredt. Der kom mange nye embedsmænd til byen,
lærere ved latinskole og seminarium, jernbanefolk og grænsegendarmer osv. Provst Christensen
havde tidligt indtryk af, at der var mangel paa
udgaver af N, og derfor blev KH indført. Den
var alle de nordfra kommende danske vant til.
28
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Sønderborg tillægget.
I Sønderborg var der paa forhaand en større
dansk menighed, som brugte N, og derfor var
det naturligt at prøve, om den kunde bruges sam
men med KH, men det gik ikke saa godt, da
ikke blot numre, men ogsaa teksterne var forskel
lige. Det hjalp ikke, da N blev afløst af SS, for
teksterne i den gamle del af bogen var stadig
forskellige. Man besluttede da at gaa over til KH
og dertil føje et
Tillæg til Psalmebog for Kirke og Hjem. Ud
givet af Sønderborg Menighedsraad 1928, hvori
man i forordet skrev:
I Sønderborg Kirke har man i ca. 7 Aar brugt
»Evangelisk-luthersk Psalmebog for de dansk
talende Menigheder i Slesvig« sammen med
»Psalmebog for Kirke og Hjem«. Da denne Ord
ning i Længden var utilfredsstillende paa Grund
af de to Salmebøgers Forskellighed, har Menighedsraadet med Tilslutning fra et Menigheds
møde vedtaget at indføre »Psalmebog for Kirke
og Hjem« sammen med et Tillæg, som skulde
indeholde de værdifuldeste og mest yndede Sal
mer fra den sønderjydske Salmebog.
Undertegnede Udvalg har da udarbejdet det
foreliggende Tillæg, som er godkendt af Biskop
pen, og som, saavidt vi skønner, betydeligt for
øger Værdien af »Psalmebog for Kirke og Hjem«.
Sønderborg, i Februar 1928.
T. Biering.
Sognepræst, Provst.

J. L. Høgsgaard.
Præst.

Nic. Jacobsen,
Lærer em.

N. J. Nielsen,
Amtsskolekonsulent.

C. Petersen,
Retskonsulent
Dette tillæg indeholder 96 salmer, hvoraf de
85 er hentet fra N og SS, mens de 11 er salmer
og sange, som man har benyttet lejligheden til at
optage.
Men forbindelsen mellem landsdelene skabte
vanskeligheder mange andre steder end i de to
nævnte byer. Folk, som nordfra flyttede til Søn
derjylland, maatte anskaffe sig en ny salmebog,
hvis de ret vilde slutte sig til den nye menighed,
hvad de undertiden forsømte. Deres medførte
konfirmationssalmebog passede ikke med num
mertavlen og sandsynligvis heller ikke i teksten.
Den sønderjydske ungdom, som flyttede nordpaa
og søgte plads eller uddannelse, havde tilsvarende
vanskeligheder.
Da Radioen begyndte at blive almindelig i
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hjemmene, ogsaa som erstatning for sognets guds
tjeneste i kirken, opstod en ny vanskelighed. Man
kunde ikke overlade det til præsten, som prædi
kede i radioen, at notere salmenumrene i den
sønderjydske salmebog, som han maaske slet ikke
havde. Radioen paatog sig at finde de sønder
jydske numre, og den lærte aldrig at kende den
sønderjydske salmebog, men noterede alt for

hyppigt, at salmen ikke fandtes der. Og selv om
der fandtes en sønderjydsk salme noteret, var
teksterne maaske ikke ens. De mest fremmelige
af de sønderjydske radiolyttere fandt paa at an
skaffe sig et eksemplar af KH, som de kaldte
deres »radiosalmebog« og anbragte ved siden af
apparatet. Om dette skal vi høre mere i det føl
gende.

IV
Arven fra Vartov

I

I

i
)

I
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DE GRUNDTVIGSKE FRIMENIGHEDER
OG VALGMENIGHEDER
GRUNDTVIGS FESTSALMER.
I Den danske salmebog 1953 er tre traditioner
forenede. Den ældste, der naar fra reformations
tiden til Salmebog for Kirke og Hjem, har været
ude for den store salmeødelæggelse i Evangelisk
kristelig Psalmebog og bærer endnu i KH spor
deraf i teksterne og en del daarlige forkortelser.
Den sønderjydske tradition stammer fra Pontoppidans salmebog 1740, som blev hovedsalme
bogen, da hertugdømmet Slesvig administrativt
var udelukket fra kongeriget. Derfra nedstammer
den nordslesvigske salmebog fra 1889, som med
visse ændringer blev bevaret i Den sønderjydske
Salmebog efter genforeningen. Disse to traditioner
er nu fuldt ud forenede.
En tredje tradition stammer fra Grundtvigs
Festsalmer, som efterhaanden voksede og æn
dredes til særlige salmebøger, der blev brugt i de
grundtvigske frimenigheder og valgmenigheder.
Disse særlige salmebøger har bevaret et stort
antal af Grundtvigs salmer, der ikke er optaget
i de folkekirkelige salmebøger. Men en del af
disse salmer er blevet optaget i Den danske Salme
bog, hvorved det er blevet muligt og rimeligt, at
disse menigheder kan »vende hjem«, fordi de i
den fælles salmebog har faaet alt, hvad de gerne
vilde bevare. En saadan tilbagevending er alle
rede i gang og vil føles tiltrækkende og praktisk,
naar den enkelte menighed har anledning til at
skifte salmebog.
Oprindelsen til denne gruppe salmebøger kan
dateres til juledag 1845 i Vartov kirke. Baggrun
den var den, at det københavnske konvent under
Grundtvigs medvirken havde udgivet et prøve
hæfte (se VI,s.242 og VII,s.32o), som saa ud til at
blive forkastet, mens Mynsters tillæg derimod var
blevet autoriseret. Grundtvig havde ogsaa selv
taget Mynsters tillæg i brug i Vartov. Han var
langtfra tilfreds med det, men noget var bedre
end intet. Under disse forhold tog han et initiativ.
Til juledag 1845 lod han trykke et lille blad med
4 salmer, »Et barn er født i Bethlehem«, »Lovet
være du, Jesus Krist«, »I denne søde juletid« og

»Fra Himlen kom en Engel klar«. Det var altsaa
ikke hans egne salmer, men han havde dog bear
bejdet dem. De var i forvejen nogenlunde kendt,
saa man kunde synge med, f. eks. fra Lindbergs
»Rosen-Kjæden« og brødrene Fengers »Psalmer
og Sange til Julen«. Melodierne var kendt fra
gammel tid, og man sang kraftigt og villigt. Sigfred Ley, som oplevede denne gudstjeneste, skri
ver senere derom: »Siden jeg første Juledag i
Vartov Kirke hørte Vuggesangen »Et barn er
født i Bethlehem« og hørte - ja, jeg ved ikke at
ligne det ved andet - Gængerne gaa paa Himlens
Vugge, saa tvivler jeg slet ikke om, at den levende
Kirkesang jo er os nær.«
Dette var fra Grundtvigs side et forsigtigt for
søg paa at synge salmer, som ikke stod i de auto
riserede salmebøger E og ET, altsaa et brud
paa den kirkelige orden, og da det ikke blev efter
fulgt af myndighedernes indgriben, gik han videre
med et salmeblad til paasken 1846 og saaledes
videre i de følgende aar. Disse løse salmeblade
(se VI,s.243) blev »forløbere« til Festsalmer (se
nærmere VI,s.244 og 247).
Da de løse blade blev samlede, blev de natur
ligvis nummererede. E sluttede med nr. 560,
Mynsters tillæg med 617, hvorefter en ny tekst
til »Vor Gud han er saa fast en borg« var til
føjet uden nummer. Festsalmeme fik altsaa nr.
619 og opefter. Hver udgave blev nummereret,
som om den var et tillæg til den foregaaende.
Følgen var i aarenes løb, at salmer om samme
emne efterhaanden kom til at staa spredt paa
forskellige steder. Derfor foretog C. J. Brandt
efter Grundtvigs død en ny ordning af salmerne
i 11. udgave, men naturligvis uden at røre form
og indhold. Han opgav den nu forældede fiktion,
at Festsalmer var et »tillæg«, og nummererede
1-331. I 12. udgave 1874 tog han skridtet fuldt
ud og gav bogen et nyt navn: »N. F. S. Grundt
vigs Kirke-Salmebog. Festsalmer.« Dermed har
han betonet bogens selvstændighed, ikke blot
i forhold til E, men ogsaa til Roskilde Konvents
salmebog af 1855 og dennes første tillæg 1873.
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For at de gamle udgaver og de nye stadig kunde
bruges sammen, blev der optaget en liste over
numrene 619-949 med de nye numre ved siden.
Endvidere fik bogen et register over indholdet,
som Brandt sagligt havde ordnet saaledes:
Forord ....................................................
Ordet og Troen ....................................
Herrens Salighedsmidler:
Daabens Pagt ................................
Daaben ..........................................
Bamedaaben ..................................
Konfirmationen ............................
Herrens Bøn .....................................
Nadveren .........................................
Herrens Dag.............................................
Kirkeaarets Evangelier ........................
Advent og Bebudelsen..........................
Julen ......................................................
Jesus-Navnet ..................................
Jesus-Bamet ..................................
Mellem Jul og Paaske..........................
Paasken:
Palmesøndag ..................................
Skærtorsdag ..................................
Langfredag ....................................
Paaskedag ......................................
Herrens Himmelfart ............................
Pinsen ....................................................
Helligaanden..................................
Menigheden ..........................................
De helliges Fællesskab ................
Kirkens Trøst ................................
Kirke-Frihed ..................................
Kirke-Fornyelse ............................
Syndernes Forladelse............................
De troendes Kamp og Sejer........
Kjødets Opstandelse og evige Liv ....
Nytaar, Morgen og Aften....................
Bryllups-Salmer ....................................
Ved en Moders Kirkegang ..........
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1- 2
3- 19
20- 24
25- 26
27-31
32- 34
35-37
38-45
46-63
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J56-I59
160-166
167-178
179-181
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266-267
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274-285
286-305
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314-320
321-326
327
328
329-330
331

De to salmer, som i dette register kaldes »For
ord« er »Guds Menighed, syng for vor Skaber i
Løn«, der ogsaa indleder Den danske salmebog
som en arv fra Festsalmer. Den anden er »Giv
mig, Gud, en Salmetunge«, dog kun de to første
vers, som Grundtvig selv har udskilt, og som
blev brugt til et indledende motto i R og KH.

Man skal altsaa ikke forarges over, at salmebøger
ne bare har brugt de to vers, hvoraf det andet er
lidt spinkelt, og har kasseret de følgende, som
er kraftige og meget sigende. Det er Grundtvig
selv, der har skabt denne tradition i prøvehæftet
og Festsalmeme. Man maa snarere betragte det
som et eksempel paa Grundtvigs vankelmod over
for en enkelt salme og som usikkerhed i bedøm
melsen af hans egne ting, som her viste sig til
det sidste, da han i 1868 slettede det oprindelige
slutningsvers og erstattede det med et andet, mens
senere salmebøger fandt, at de to slutningsvers
var saa gode, at de begge burde optages. Denne
usikkerhed findes overalt i Festsalmer, hvor der
er adskillige ting, som er dødfødte og aldrig har
kunnet vækkes til liv og salmesang (f. eks. nr. 12,
15. 45 o a-)Paa den anden side søger man forgæves man
ge andre fortræffelige salmer, som godt kunde
være kommet med i Festsalmer for deres alders
og emnes skyld, men dog ikke er optaget, fordi
Grundtvig har haft visse hæmninger eller stem
ninger imod dem.
Alligevel er Festsalmer blevet en bog, som
bærer sit navn med rette. Et blik paa den anførte
disposition viser, at samlingen er præget af kirke
aarets gang med søndagen og de tre store høj
tider som det væsentligste. Under afsnittet »Her
rens Dag« er der ingen nitter. Det er ligeledes
en stor berigelse at gennemgaa salmerne til jul,
paaske og pinse og kirkesalmerne under det af
snit, som kaldes Menigheden. Her er gaver til den
danske kirke, som ingen folkekirke paa jorden har
magen til.
Man skal imidlertid ikke tro, at alle salmer
i Festsalmer er Grundtvigs egne. Paa fødselsda
gen, juledag 1845, var der ikke nogen af Grundt
vigs egne salmer med. Her er salmer af mang
foldige forfattere, hvis Grundtvig blot har bear
bejdet dem, ogsaa om de ikke derved er blevet
bedre. Det gælder ogsaa berømte vers, som man
ikke ellers vilde finde nogen svaghed ved, men
maaske har Grundtvig et karakteristisk ord eller
synspunkt, som han gerne vil have puttet ind,
f. eks. i Kingos nadversalme:
Hvordan det sker, det veed jeg ej,
Han har ej røbet Støv sin Vej,
Og mig for højt den sig mon sno,
Det er mig nok, hans Ord at tro.
Han kan ogsaa finde paa at digte et vers om til
noget helt andet. Det sidste vers af Brorsons
»Den yndigste rose er funden« kom til at lyde
saaledes:
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Forgjæves man kaster mig Graven:
Jeg gaar med min Rose i Haven,
Og hører den i Paradiset
Af alle Smaablomsterne priset.

I

Saadant maa man vænne sig til i Festsalmer. Her
er ingen respekt for andre store digtere.
Man skal heller ikke bedømme Festsalmer som
et forsøg paa af egne og andres salmer at skabe
den bedst mulige salmebog. Indholdet er præget
af forskellige tilfældigheder, dels den højtid, som
salmen er skrevet eller bearbejdet til, dels det
foreliggende stof, som Grundtvig havde liggende,
naar en ny udgave af Festsalmer skulde komme
ud. Det siges undertiden, at Grundtvig ikke vilde
have optaget nogen salme i en salmebog, uden at
dens værdi var prøvet i menigheden. Det er
kendt, at Grundtvig krævede dette af Ingemanns
salmer, men i hvert fald ikke af Festsalmer. De
var ofte ganske nye. Tænker man paa den aargang salmer, som 1856 blev optaget i 7. oplag, og
som alle var paa 3, højst 4 vers, paa melodien
»Kirken den er et gammelt hus«, er det klart, at
Grundtvig ikke har prøvet disse salmer hver
søndag i et eller to foregaaende kirkeaar. De er
næsten alle maskinarbejde. Han har puttet tek
sten i den ene hjernevinding og melodien i den
anden, og saa er en stor produktion af grundt
vigske ord kommet i gang uden egentlig inspira
tion. Motivet til at optage disse ufestlige salmer i
Festsalmer er kun det, at hver søndag skal have
en salme fra hans haand.
Undertiden kan man skimte grunden til, at
en god salme ikke kom med. Hans ungdoms
salme »Som tørstige hjort monne skrige«, hvis
form og indhold er fortræffeligt, handler om, at
man ikke kan komme i kirke, og minder ham om
en tung tid, hører ikke hjemme ved søndagsfesten
i Vartov. Ogsaa andre salmer kan være udeladt,
fordi Grundtvig ved dem havde associationer,
som vi ikke kender, men for ham udelukkede op
tagelse.
Efter disse tildels kritiske bemærkninger vilde
det være fristende at uddrage en række af de
bedste salmer i denne samling, som berettiger til
dens navn. Men listen vilde blive alt for lang.
Det maa ogsaa være nok som eksempel at standse
blot ved to af bogens afsnit og gøre uddrag der
fra. Alene i afsnittet om pinsen og Helligaanden
finder man følgende salmer af første rangklasse:
Apostleme sad i Jerusalem
Var I ikke Galiæer
I al sin Glans nu straaler Solen
Talsmand, som paa Jorderige
Kom, Gud Hellig-Aand, kom brat
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Du, som gaar ud fra den levende Gud
Kj ærligheds og Sandheds Aand
Gud Helligaand, vor Trøstermand
I afsnittet om menigheden og fællesskabet finder
man blandt mange andre gode ogsaa følgende:
Kirken er som Himmerige
Vidunderligst af alt paa Jord
Kirken, den er et gammelt Hus
Stiftet Guds Søn har paa Jorden et
aandeligt Rige
Paa Jerusalem det ny
Midt iblandt os er Guds Rige
O Kristelighed
Op dog, Sion! ser du ej
Helgen her og Helgen hisset
Øjne! I var lykkelige
Foragter ej de ringe Dage
Tør end nogen ihukomme
Herren, han har besøgt sit Folk.
Saadant kan nok kaldes festsalmer. Men mere
spredt i andre afsnit er der salmer af samme
kvalitet. Man kan ikke lade være at nævne søndagssalmeme »Denne er Dagen, som Herren har
gjort«, »Den signede Dag« (7 vers), »Hyggelig,
rolig« (6 vers).

Tillæg til Grundtvigs Festsalmer 1873.
Efter grundtvigsk paavirkning fra forskellig
side sluttede en kreds paa det nordlige Mors sig
sammen og dannede en valgmenighed. En væsent
lig grund var, at man kun kunde komme til alters
i sin sognekirke, men de var fra forskellige sogne
og vilde gerne gaa til alters sammen. 1870-71
byggede de en kirke, og samtidig søgte de en
præst. Kirken kom til at hedde Ansgarkirken,
og præsten blev Rasmus Lund, der hidtil havde
været sognepræst i Jetsmark, men 1871 blev
valgmenighedspræst i Øster Jølby.
Hvorledes Rasmus Lund er kommet i forbin
delse med L. C. Hagen, hvis biografi kan læses i
VI,s.268 f, vides ikke. Hagen var nu, efter at ty
skerne havde afskediget ham i Sønderjylland, ble
vet valgmenighedspræst i Kerteminde og skrev
Christian med K. Men i hvert fald blev de to valg
menighedspræster enige om at samle og udgive
et tillæg til Grundtvigs Festsalmer, da man efter
Grundtvigs død forstod, at denne samling var
afsluttet. De indsaa ogsaa, at deres menigheder
ved brugen af Festsalmer kom til at savne mange
gode salmer, som de kendte fra de gængse salme
bøger. De var færdige med deres tillæg og udgav
det 1873 med følgende titel:
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Tillæg til »Fest-Salmer«, samlede af
R. Lund
Præst i Valgmenigheden
paa Mors.
°g
L. K. Hagen,
Præst i Valgmenigheden
i og ved Kjerteminde.
Odense, Th. Gundestrups Forlag. 1873.
Paa bagsiden af titelbladet skriver de: »Denne
Samling skulde gjeme nogenlunde udfylde »FestSalmerne«, især hvad ældre Salmer angaar, og
den er nærmest beregnet paa Valgmenighederne.
Det 2det Register skulde være til Lettelse for
dem, som søge Salmer til hver Søn- og Helligdag,
eller ved andre Lejligheder. Forslag til Forbed
ringer ved dette Register modtage vi gjeme.
Evangelie-Salmerne fra Nr. 756 ere ikke anførte
deri, fordi de følge lige efter hinanden fra Ad
vent til Kirkeaarets Slutning, og kunne med Let
hed findes.«
R. Lund. L. K. Hagen.
Det omtalte andet register findes ikke i nær
værende eksemplar af denne hidtil ukendte, eller
rettere ganske glemte bog. Den nævnes end ikke
i Sten Johansens Bibliografi over Grundtvigs
skrifter. Det er dog den første af alle de salme
bøger og tillæg, der siden fremkom i valgmenig
hederne og frimenighederne. Tillægget indehol
der 84 salmer, som efter Festsalmer er nummere
ret fra 950 til 1033.
Samme aar 1873 udgav Brandt 11. oplag af
Fest-Psalmer, hvori han havde ordnet samlingen
paa en mere saglig maade og givet den nye
numre fra 1 til 331, som det foran er omtalt. De
to bøger er uafhængige af hinanden. Ikke blot
nummererer Lund og Hagen fra 950 og opefter,
hvilket stemmer med alle de udgaver af Fest
salmer, som allerede er udbredt, men de antyder
heller ikke noget om ny nummerering, og ind
holdet af deres tillæg tyder heller ikke paa, at
der fra Brandts side er foretaget en ny og bedre
ordning af salmerne, en ny disponering, som de
kunde have taget hensyn til, hvis de havde kendt
den. Noget andet er, at mit eksemplar, der stam
mer fra valgmenigheden i Øster Jølby, og er ind
bundet i Holms boghandel i Nykjøbing, Morsø,
bestaar først af 11. oplag af Festsalmer, derefter
af tillægget, og Rasmus Lund har sikkert staaet
for denne sagligt rigtige indbinding. At tillægget
senere er glemt, kan skyldes, at Brandts saglige
orden og nummerering er slaaet igennem, hvor

ved tillægget fik et antikt skær, skønt det i sig
selv er baade godt og paakrævet trods en daarlig
orden.
Salmerne i tillægget er ikke ordnet i rubrikker,
men fortsætter ud i et. Man kan se, at det be
gynder med salmer til gudstjenesten, fortsætter
med advent, jul, passion, paaske, himmelfart og
pinse, men ind imellem er der stadig nogen, som
ikke passer ind i denne rækkefølge, hvorefter der
er et stort afsnit, som kun kan kaldes blandede
salmer, inden det slutter med død og begravelse.
Nogle salmer bestaar kun af udvalgte smaavers
eller smaa brudstykker. Teksterne stammer i de
fleste tilfælde fra gængse salmebøger, men de er
vel valgte til formaalet, at samle gode ting, som
kan supplere Festsalmer. Enkelte steder undres
man dog over dem, f. eks. trossalmen »Vi tro, som
vi ved Daaben svor«, men det er just den tekst,
som Grundtvig i sin tid lod Hagen skrive ned.
At Hagen har haft en væsentlig indflydelse, og
at formaalet er et supplement til Grundtvig, kan
ogsaa understreges ved en optælling, der viser,
at Grundtvig mod sædvane ikke har de fleste
numre. Der er 22 salmer af Kingo, 20 af Grundt
vig, 19 af Brorson. Derefter er der et langt spring
ned til Sthen og Søren Jonæssøn, som hver har
2. Der er tre tyske som man ikke kender over
sætteren til, og alle de andre, Ingemann inklu
sive, maa nøjes med en salme hver, men det er
da ogsaa gode navne: Agerbek, Hans Albertsen,
Arrebo, N. Brorson, Ewald, Ingemann, B. C.
Lund, Peder Nielsen, Rostgaard, Schjørring, Thomissøn, Wexels og Ægidius.
Festsalmer med dette tillæg blev brugt paa
Mors og sandsynligvis ogsaa i Kerteminde. Om
tilbuddet er blevet benyttet andre steder vides
ikke, men der er vel en sandsynlighed for det,
siden det varede nogle aar, inden der kom lokale
tillæg til Festsalmer, hvori man tidligt har maattet
savne salmer, man gerne vilde synge.
Tillæg til N. F. S. Grundtvigs Fest-Salmer
ved R. Lund og Fr. Nygaard, (FN)
Nykjøbing paa Mors 1882. Paa titelbladet er
der et billede af Ansgarkirken paa Mors.
Fra 1878 til slutningen af 1882 var Fr. Nyegaard sognepræst i Frøslev, inden han flyttede
til Sdr. Næraa paa Fyn som valgmenighedspræst,
hvorom senere. I disse aar var han altsaa nabo
præst til Rasmus Lund i Øster Jølby. De beslut
tede at lave et lokalt tillæg til valgmenigheden
paa Mors, og maaske begyndte Nyegaard ogsaa
at tænke paa sin egen fremtidige menighed. Det
blev det første af flere paa Mors og det første
af flere lignende andre steder. Det ligner slet ikke
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det tillæg, som Lund havde udarbejdet sammen
med Hagen. Det indeholder 158 salmer numme
reret fra 332 til 489, og i opstillingen er det lige
ledes stærkt præget af Brandts ordning af Fest
salmer, saa tillægget kommer til at svare til ho
vedsalmebogen. Efter to indledningsvers er inde
holdt følgende:
nr.
Ordet og Troen ................................ 334~336
Herrens Salighedsmidler.................. 337~359
Daaben
Herrens Bøn
Den hellige Nadver
Herrens Dag...................................... 360-368
Kirkeaarets Evangelier .................... 369-391
Advent og Bebudelsen...................... 392-393
Julen .................................................. 394-397
Jesus-Navnet ...................................... 398-400
Mellem Jul og Paaske...................... 401-404
Paasken .............................................. 405-416
Skærtorsdag
Langfredag
Paaske-Lørdag
Paaskedag
Pinsen ................................................ 417-418
Menigheden og Fællesskabet .......... 419-442
Menigheden
De helliges Fællesskab
Kirkens Trøst
Kirkefrihed
Kirkens Fornyelse
De troendes Kamp og Sejr
Kjødets Opstandelse og evige Liv .. 443-452
Den hellige Skrift..............................
453
Nytaar, Morgen og Aften................ 454~475
Bryllups-Salmer ................................ 476-481
Manden og Kvinden........................
482
Fædrelandet ...................................... 483-485
Vaar-Salme ........................................
486
Høst-Salmer ...................................... 487-489
I dette tillæg har Grundtvig faaet en enestaaende overvægt med 98 salmer, og derefter Inge
mann med 15, Kingo og Brandt har hver 7, Brorsin maa nøjes med 4 og Hammerich med 3. De
følgende har en hver: Agerbek, Arentzen, Arvesen, P. P. Bliss, Bonaparte Borgen, N. Brorson,
V. Hjort, Hostrup, Birgitte Kaas, B. C. Lund, O.
Malling, Nutzhom, Ramus, Schjørring, Timm og
seks ukendte.
Paa den tid begyndte Lund under særlige om
stændigheder at tage enkelte børn til alters, og

da han ikke vilde love, at det ikke skulde gentage
sig, blev hans anerkendelse som valgmenigheds
præst frataget ham i 1883. Ved et stort menig
hedsmøde besluttede den største del af menighe
den at følge ham og skiftede stilling fra valgme
nighed til frimenighed. Lund døde 1889, og un
der den næste præst kom der en vis stilstand.
Andet Tillæg til N. F. S. Grundtvigs Fest-Salmer
Ved Frimenighederne paa Mors og Klim.
Nykjøbing paa Mors. i8g8.
1898 maatte man skride til et nyt oplag af
Festsalmer, men med Lunds og Nygaards tillæg,
som nu blev kaldt det første, fordi der samtidig
blev udgivet et nyt. Der staar ikke noget navn paa
titelbladet, men det blev udarbejdet af Anders
Dissing, der var lægprædikant og paa andre maader hjalp til i menighederne, samt af Søren Møl
ler, senere bedre kendt under navnet Søren Anker
Møller. Det indeholder 89 salmer, nr. 490-578.
Det er ordnet saaledes:
Herrens Dag......................................
Daaben ..............................................
Gud Fader..........................................
Herrens Bøn ......................................
Konfirmation ....................................
Nadveren............................................
Julen .................................................
Hellig tre Konger..............................
Fasten ................................................
Paasken ..............................................
Himmelfarten ....................................
Pinsen ................................................
De troendes Kamp og Sejr............
Kjødets Opstandelse og det evige Liv
Bryllups-Salme ..................................
Høst-Salme ........................................
Morgensalmer ..................................
Aftensalmer ......................................

nr.
490-496
497-498
499-504
505-509
510
511
512-519
520-521
522
523-527
528
529
53°“545
546-556
557
558
559-565
566-578

Det første og andet tillæg har alfabetisk register,
men ingen forfattemavne i registret eller under
salmerne, hvorved optællinger vanskeliggøres.
Begge steder lykkes det dog at bestemme forfat
terne. Det andet tillæg har samme orden som det
første, men noget forenklet, delvis paa grund af
den mindre salmemængde. Derimod er tillæggets
karakter anderledes, det er meget mere alsidigt,
og i visse tilfælde mærker man lægmandens virk
somhed i menighederne. Der er 18 salmer af
Grundtvig, Brorson er kommet op paa 12 til, In
gemann 10, Kingo 7, Wexels 6, Chr. Richardt 4,
svenske 3, Marie Wexelsen og Jakob Knudsen 2,
og endelig er der 25 andre forfattere, som har
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faaet en salme hver. Endogsaa J. L. Heiberg er
repræsenteret med »O Stjærne, hav Tak, vor le
dende Ven«. Der er visse rubrikker, som har faaet
fyldigere indhold, 16 salmer i »De troendes Kamp
og Sejr«, hvor der kan anbringes meget forskel
ligt, 11 under »Kjødets Opstandelse« har man
brug for til begravelse. Man har mere brug for
aftensalmer (13) end morgensalmer (7), naar
samvær i hjemmet eller møder skal slutte. Sam
lingen er vist mere præget af gudelige møder og
samvær i hjemmet end af selve gudstjenesten.
Den kunde just hedde »kirke og hjem«. Maaske
bærer den lidt spor af, at kirkelivet er gaaet lidt
i staa, og en varmhjertet menighedsarbejder søger
at bøde paa det med dette tillæg.
Paa titelbladet i dette tillæg nævnes frimenig
heden i Klim. Den var blomstret op i Rasmus
Lunds tid, idet hans svigersøn Søren Anker Møl
ler virkede der.
Tredie Tillæg til N. F. S. Grundtvigs FestSalmer.
For Frimenighederne paa Mors og i Thy. Nykø
bing paa Mors. 1909.
Da Thorvald Balslev i 1905 blev frimenigheds
præst paa Mors, kom der en ny grødetid. Han
havde i tre aar været sognepræst i Nørhaa i Thy
og havde der paa egnen vundet saa stor tillid, at
nogle af de folk, som havde forladt menigheden,
da den blev frimenighed, nu vendte tilbage. Han
havde ogsaa evnen til at leve sig sammen med
menigheden, som stadig voksede.
Han udarbejdede det tredie tillæg til de nordjydske frimenigheders festsalmer, som udkom
1909. Det indeholder 78 salmer, fra nr. 579 til
656. Det er præget af folkekirkens salmebog, hvor
fra Balslev har hentet de fleste, som frimenighe
derne hidtil havde savnet, og herunder nogle, som
man hidtil havde haft i den af Grundtvig bear
bejdede form. Nogle tekster er forkortede. Det er
altsammen gjort med kyndighed og hensyntagen.
Her er det for første gang Brorsons tur til at
komme i spidsen med 18 salmer. Derefter har
Grundtvig 14, Kingo 7, Boye 4, Sthen 3, Brandt,
Hammerich og Wexels har hver 2. Desuden er
der 4 gamle danske, og der er 2, som man egent
lig ligesom Balslev kun kan kalde Luthers, fordi
de ikke med rimelighed kan tillægges nogen be
stemt enkelt oversætter. Endelig er der en snes
danske forfattere og oversættere, blandt hvilke
der ikke er nogen overraskelse.
Dermed er Balslevs salmearbejde langtfra endt.
Han samlede alt det foregaaende og ordnede der
af en hel salmebog for de nordjydske frimenighe
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der, og kort derefter gjorde han noget lignende i
Vartov. Saadanne hele grundtvigske salmebøger
er et andet trin af udviklingen, som Jakob Knud
sen og Brikker begyndte. Til dette andet trin
vil vi vende tilbage, naar de vigtigste eksempler
fra første trin, tillæggene til Festsalmer, er omtalt.
Tillæg til N. F. S. Grundtvigs Fest-Salmer
ved Karl Poulsen. Odense 1885. (FR)
Karl Poulsen blev født 13. jan. 1851 i Randers,
hvor hans far var lærer. Som student kom han i
Vartov, første gang pinsedag 1870, hvor man
sang »I al sin glans nu straaler solen«, og hvor
ogsaa Grundtvigs person gjorde et saa dybt ind
tryk paa ham, at han vedblev at komme der, saa
længe Grundtvig levede. I studentertiden blev han
forlovet med sit bysbarn Marie Jacobsen. Da hun
under en religiøs krise henvendte sig til Vilh. Bir
kedal, som indbød hende til sit hjem, hvor hun
blev hjulpet, kom ogsaa Karl Povlsen i forbindel
se med Birkedal og blev grebet af hans forkyndel
se og livet i valgmenigheden. Om denne se nær
mere under Birkedals biografi VI,s.63. Efter sin
embedseksamen var Karl Povlsen lærer ved Ged
ved Seminarium, derefter hjælpepræst i Randers
hos Dines Pontoppidan til dennes død og derefter
omtrent tre aar kapellan i Tørring og Heldum,
og endelig 14. dec. 1882 kapellan hos Birkedal i
Ryslinge med udsigt til at blive hans efterfølger.
Aaret efter blev hans broder Alfred Povlsen for
stander for Ryslinge højskole, som Johannes Clau
sen havde oprettet 1867. De to brødre fik et godt
samarbejde. 1885 tog Birkedal sin afsked og flyt
tede til Vældegaard, hvor Povlsen engang besøgte
ham. Birkedal sagde da til ham: »Jeg siger, eller
Gud siger til Dem, kære Povlsen, gennem min
Mund: »Vogt mine Faar!« Det gjorde saa dybt
indtryk paa Povlsen, at han blev i Ryslinge til sin
død 1918. Han sagde baade nej til Marmorkirken
efter Monrad og til Vartov efter Hoff.
Han var en lys og frisk forkynder, rig paa kri
stelig alvor og menneskelig forstaaelse. Han tog
sig ivrigt af kirkesangen. Det skete ofte efter guds
tjenesten, at han indøvede salmer med de unge.
Man brugte i menigheden Grundtvigs Festsalmer,
og allerede 1885 kunde Karl Povlsen udgive sit
store tillæg dertil.
Det indeholder 215 salmer og sange, nummere
ret 332-546. Det er samlet og ordnet paa en gang
og ligesom en særlig salmebog inddelt i følgende
rubrikker:
Ind- og Udgangssalmer
Forsagelsen
Troen paa Gud Fader
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Troen paa Jesus Kristus
(herunder advent, jul, Jesu liv, paaske,
himmelfart)
Troen paa Helligaanden
Daab og Nadver
Kirke og Folk
Kristenlivet
Kirke- og Præstevielse
Ægteskabet
Kjødets Opstandelse og det evige Liv
Aarstiderne
Morgen- og Aftensange.
Man overraskes i dette tillæg over den brogede
alsidighed. Her er skønne salmer, som skifter med
bibelhistoriske sange, vækkelsessange, enkelte af
amerikansk tilsnit, folkelig danskhed og kirkehi
storie, sat sammen med et frisk ungdommeligt
humør, som kan springe fra det ene til det andet,
og omhyggeligt forsynet med forfatternavne un
der salmerne, herunder ogsaa de udenlandske
navne, eller f. eks. »Tysk ved Brorson« eller »En
gelsk ved Gnindtvig«. De danske tekster er ikke
gengivet med Grundtvigs omdigtning, men med
de oprindelige tekster eller dog de gængse fra sal
mebøgerne, naar de ligger det oprindelige nær.
Da dette tillæg hører til de første i rækken af til
læg til Festsalmer, finder man her for første gang
forsøg paa at prøve denne eller hin sang til kriste
lig eller folkelig fællesbrug. Det er imidlertid saa
stort og vidtfavnende, at man ikke kan gennem
gaa det hele. Men indholdet af et enkelt særligt
karakteristisk afsnit, f. eks. »Kirke og Folk«, kan
anføres som et af de mest alsidige, nr. 417-441:
O, dejlige Land. Grundtvig.
Der ligger en Stad i det tyrkiske Land.
Grundtvig.
Stille, stille, Zions Døttre smaa. Grundtvig.
Vel mødt, I Kristne fromme. Grundtvig.
Der gaar et Suk hen over Jord. V. Birkedal.
Den store, hvide Flok vi se. Brorson.
Vort Liv med Rette lignes ved. Grundtvig.
Trindt om det bølger og bruser. C. J. Brandt.
Jeg véd en gammel Kirke - dens Taame er tre.
Chr. Richardt.
Der stander et Hus i vort høje Nord. Reitan.
Tusind Aar stod Kristi Kirke. Grundtvig.
Herren taler: Øer, hører. Grundtvig.
Dronning over Danemark. Grundtvig.
Vor Pintsefest vi holde nu. Grundtvig.
Han var ingen mægtig Aand. Grundtvig.
Hvad kvidrer I om, I Spurve graa. Grundtvig.
En Kæmpe han var i al sin Færd. Hostrup.
Lovens Aag blev sønderknuset. Grundtvig.
Ingen har Guldtaarer fældet. Grundtvig.
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Jeg véd en Urt saa dejlig og bold. H. Albertsen.
Fædreneland. Grundtvig.
Forfærdes ej, du lille Hob. Kong Gustav Adolf.
I Saksernes Land en mægtig. J. L. Heiberg.
I Vittenberg i Saksenland. Grundtvig.
Som Solen oprinder morgenrød. Grundtvig.
Det er for saa vidt ikke karakteristisk, at
Grundtvigs andel i bogens salmer er saa stor som
her. Det er afsnittets emne, der kalder saa stærkt
paa ham. Hans andel er ellers noget mindre end
halvdelen. Afsnittet ser vel broget ud, men det er
billedvalget, som er broget. Læser man dets sal
mer igennem i sammenhæng, handler det altsam
men om kirken, dens kamp, dens historie og fol
ket, som bor i staden paa bjerget.
Mange forskellige forfattere har bidraget til
dette tillæg, Grundtvig med 95, Ingemann med
19, Brorson 18, Kingo 12, Brandt 10, Birkedal 5.
Der er 3 af Boye, Sthen, Wexels og 3 gamle dan
ske. Der er 2 af Arvesen, Oldenburg, Richardt,
Sankey, Schjørring og 2 fra Indre Missions sal
metillæg. Endelig er der 1 af hver af følgende
forfattere: Agerbek, Lians Albertsen, Arentzen,
Balslev, Bertelsen, P. P. Bliss, Brammer, Brinch,
Nic. Brorson, Budde, Erik XIV, Ewald, Gustav
Adolf, Fr. Hammerich, Hostrup, J. L. Heiberg,
Katholm, Landstad, Paulli, Pram-Gad, Timm,
Thomissøn, Povline Worm, Wexels, en anonym
E. B. og en svensk. Den nævnte Povline Worm
maa Povlsen have kendt fra Randers, hvor hun
ikke altid var enig med Dines Pontoppidan.
I 1913 kom Torkild Skat Rørdam til Ryslinge,
hvor han foreløbigt havde et godt samarbejde
med Karl Povlsen. Til dennes store tillæg føjede
han senere et mindre.
Tillæg til Grundtvigs Festsalmer.
Ved C. ]. Brandt. (1890) (FV)
Det maa ret hurtigt være gaaet op for Brandt,
at et tillæg blev nødvendigt. Antallet af de bruge
lige salmer var alt for lille, og han maa formo
dentlig have noteret, hvad han savnede. Først har
han noteret nogle salmer til gudstjenestens begyn
delse og slutning:
Som Hønen klukker mindelig
Nu ringer alle Klokker mod Sky
Verdens Børn har mangt et Sted
Amen, Jesus! du skal raade.
De næste notater maa være tilføjet ved juletid:
Op, glædes alle, glædes nu
Søde Jesus, Davids Rod
Det kimer nu til Julefest
Fra Himlen højt kom jeg nu her
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Ved Midnatstid blev Morgenskjær
Venner! sagde Guds Engel blidt
I denne søde Juletid
Forunderligt at sige
Min Sol, min Lyst, min Glæde
Mens i Krybben spæd du laa
Glade Jul, dejlige Jul
Et helligt Liv, en salig Død
Stormægtigste paa Jordens Bold
Dejlig er Jorden.
Ingemanns salmer er ikke ændrede. Ved Kingos
og Brorsons har han brugt Grundtvigs bearbej
delser, som han især har fundet i de nye udgaver
af Sangværket, bind III og IV, som det ses af
forfatterfortegnelsen. Efter de nævnte noterer han
et par salmer om Guds fred:
Fred med dig og Fred med eder
Guds Fred er mer end Englevagt
Dejligt er Synet og lifligt.
Og saa lidt forskelligt:
Op, I Kristne! ruster eder
Min Jesus, lad mit Hjærte faa
Jesus, kom dog nær til mig
Aften-Sukket, Natte-Graaden.
Der kan godt skimtes en vis disposition i dette, og
i hvert fald er det store afsnit af julesalmer vel
ordnede. Salmerne fik nummer fra 332 til 356.
Dette lille hæfte udkom 1877.
Aaret efter udkom et nyt. Det begynder som et
Kingo-hæfte:
Mig lyster nu at træde
Hvor saligt var det Ægtepar
og 6 stykker af Kingos passionssalmer,
alt i Grundtvigs bearbejdelse, derefter Grundt
vigs om nedfarten
Til Dødninghjem.
Paaskemorgen slukker Sorgen
Engel, hvor jeg har dig kjær.
Hvorefter der følger en række salmer om kristen
livet, der ikke synes ordnede efter noget princip
ud over det almindelige »sorg og trøst«. Bærende
billeder i nogle af dem er vandringsmanden og
vejen. Dette hæfte indeholder numrene 357-381.
De to hæfter kom i flere oplag, dels sammen, dels
hver for sig.
I aarene mellem 1880 og 1883 udkom et lille
hæfte med numrene 382-404. Her er gode salmer
fra »Hil dig, Frelser og Forsoner« til »Vor Tro
er den Forvisning paa« som begge bærer spor af,
at man tager teksten fra den almindelige salme
bog. Her er mange emner berørt, trosbekendelse,
daab, bryllup, alderdom og død, paaskeglæde og

pinseforkyndelse. Dette hæfte blev trykt baade
særskilt og sammen med nye oplag af de to fore
gaaende.
I de følgende aar indtil 1889 udkom der flere
nye tillæg eller tillægsblade og nye oplag af æl
dre tillæg. I de samme aar arbejdede Brandt paa
den første udgave af sit forslag til Salmebog for
Kirke og Hjem. Da Brandt ikke tidligere i disse
tillæg til Festsalmer har optaget noget af sine
egne arbejder, er det naturligt, at nogle af dem
kommer frem her. Her er hans bearbejdelser af
Paa Gud alene
Nu vil vi sjunge og være glad (Sthen)
og oversættelser:
Hjærte, løft din Glædes Vinger
Vaagner op, Basunen gjalder
Sving dig op, forsagte Sjæl
Skulde jeg dog være bange
En Vej eller anden
Se, Døden alle Dage
Nu ledet er min lille.
Af Grundtvigs salmer maa noteres »Har Haand
du lagt« og »Est du modfalden, kjære Ven«.
Alle disse mindre tillæg blev nu samlet og ud
givet 1890, men da var Brandt død. Numrene
naar nu fra 332 til 420 og kaldes første tillæg,
fordi der senere kom flere. Der findes dog udga
ver af Festsalmer fra 1889, hvor dette samlede før
ste tillæg er med. Over halvdelen af de 89 salmer
deri er af Grundtvig, som ogsaa har bearbejdet
en del af Brorsons og Kingos, men i slutningen af
tillægget er der en tendens til at optage i hvert
fald Brorsons salmer i den form, som de har faaet
i R eller RTi.
Tillæg til Grundtvigs Festsalmer iSgg.
(Ved ].H.Monrad)
Brandt døde 27.dec. 1889 og blev efterfulgt som
præst ved Vartov 20.marts 1890 af sin svigersøn
Jørgen Herman Monrad. Han var født 1848 som
søn af provst L.V.Monrad i Marvede, der var na
bosogn til Rønnebæk, hvor Brandt var præst fra
1860. De unge fra de to præstegaarde kom sam
men. Efter en rig studentertid i København havde
J.H.Monrad været præst i Lem og Vejby fra 1873
og i Køge fra 1883. I Vartov blev han kun fire
aar, hvorefter han overtog embedet som den før
ste sognepræst ved den nye Frederiks Kirke, som
populært kaldes Marmorkirken. Han var, som
han sagde, konservativ i troen og liberal i forfat
ningen, kæmpede for de grundtvigske frihedstan
ker og skabte udtrykket »den taalsomme folkekir
ke«, som var en borgerlig indretning, som skulde
kunne rumme alle afskygninger af kristendom.
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Blandt de 40 salmer i Monrads tillæg er de 25
af Grundtvig, 6 af Brorson, 2 af Kingo, og resten
er fordelt med en til hver af de andre forfattere,
blandt hvilke ingen er ligegyldige. Brorson er
godt repræsenteret med klogt valgte salmer. Kin
go har faaet oprejsning for, at Grundtvig i Fest
salmer har optaget »Gak under Jesu kors at staa«
forkortet til 7 vers og blot med omtalen af tre af
Jesu ord paa korset. Her er nu 14 vers med tekst
som i den officielle salmebog, til hvilken ogsaa de
andre salmer nærmer sig, naar de ikke er af
Grundtvig. Monrad har husket at faa sin sviger
faders salme med, »Jesus, min Drot«, som Brandt
nok har glemt i det foregaaende tillæg. Monrad
bøder ogsaa paa den tvivlsomme ære, at »Giv
mig, Gud, en salmetunge« skal nøjes med at være
motto med to vers, naar den kan synges med syv,
som er gode, og som stadig har pladsen paa før
ste blad. Den næste er »Lovsynger Herren, min
Mund og mit Indre«, som først er blevet ret vur
deret i Sønderjylland, og derefter følger som den
tredje »Op al den Ting, som Gud har gjort«. Det
er en fin indledning til et salmehæfte. I det hele
faar man indtryk af, at Monrad redigerer klogt
og rigtigt. Efter de indledende lovsange følger
man saa nogenlunde kirkeaaret, jul, paaske, pin
se, og derefter følger den sidste halvdel af hæftet
med salmer om kristenlivets kamp, om sorg og
trøst. Blandt de salmer, som ikke er af Grundtvig,
er der ingen svagheder. Men blandt de 25 salmer
af Grundtvig er der nogle, der synes helt umu
lige, mens de fleste er i første klasse.

derefter kan noteres, at Brorson har faaet seks
numre, Fr.Hammerich tre, Brandt, Ingemann, P.
C.Kierkegaard og Chr.Richardt har hver faaet to,
og alle de følgende hver en enkelt salme: Vilh.
Birkedal, Boye, Korsholm, Landstad, Oldenburg,
Jak. Paulli, Reitan, Sporon, Timm, Hans Tho
missøn og Wexels, desuden en gammel dansk »Jeg
venter dig, Herre Jesus, til dom« og den tyske
»Mægtigste Kriste«, hvis oversætter ikke kendes.
Alle disse er ansete, kendte salmer undtagen
Landstads »Den salige Tid nu kommen er«, som
1885 er optaget i FR.
Dette tillæg har altsaa i højere grad end de to
tidligere den opgave at give Vartov-menigheden
et bredere kendskab til det gode, som er velkendt
andetsteds, men det glemmer ikke den anden side
af et tillægs opgave, at drage mindre kendte ting
frem, for at de kan prøves ved menighedens brug.
Reitans salme »Der stander et Hus i vort høje
Nord« er endnu ret ukendt i Danmark, og Brandts
»Klokken slaar, Tiden gaar« er ogsaa kun optaget
i FR 1885. En salme som denne kan dog blive
optaget i det ene tillæg efter det andet, før den
rigtig bliver forløst og folkekær, nemlig naar den
faar den rigtige melodi.
Med dette tillæg har Festsalmer, som de blev
sunget i Vartov, faaet 506 numre, og derved blev
det foreløbig. Men da Thorvald Balslev kom til
Vartov, efter at have omarbejdet Festsalmer i de
nordjydske menigheder, som ligeledes havde faaet
tre tillæg, til en helt ny salmebog, gjorde han no
get lignende i Vartov, hvorom senere.

Tillæg til Grundtvigs Festsalmer 1805.
(Ved V.J.Hoff)
Da Monrad flyttede til Marmorkirken, blev V.
J.Hoff hans efterfølger ved Vartov, se nærmere
hans biografi VI,s.3i6 f. Han havde arbejdet sam
men med Vilh.Beck, var selv valgmenighedspræst
i Ubberup, maa vel især karakteriseres som
grundtvigsk opbyggelsesprædikant og var høj ag
tet fra alle sider. Naar der saa hurtigt efter hans
komme til Vartov udkom et nyt tillæg til Fest
salmer, skyldes det sikkert, at han endnu mere
end Monrad søgte kontakt og fællesskab med fol
kekirkens salmebog, altsaa R, som nu havde faaet
to tillæg.
Hans tillæg indeholder 46 salmer, hvoraf kun de
16 er af Grundtvig. Ogsaa blandt disse er der
nogle faa, som kan betegnes som nye forsøg og
maa kaldes svage, men ingen af dem strejfer dog
det »underlige« eller umulige. Listen over tillæg
gets forfattere viser, hvor alment det er. Efter at
Grundtvigs andel er dalet fra mere end halvdelen
i de to forrige, er det her kun en tredjedel, og

Odense valgmenigheds salmebog (FO)
I Sønder Næraa blev der dannet en valgmenig
hed som filial af Ryslinge. Den blev betjent af
Birkedal og hans medhjælpere. 1875 fik man byg
get en lille kirke, og 1882 fik menigheden sin egen
præst Frederik Nygaard, som i Frøslev havde væ
ret med til at samle det første tillæg til Festsal
meme for valgmenigheden paa Mors. Mange fra
Odense sluttede sig til og dannede fra 1883 en
egen valgmenighedskreds, som ogsaa fik Nygaard
til præst, indtil han døde 1897. De to menighe
der holdt godt sammen, ogsaa under den næste
præst Johan Clausen, som dog foretrak at bo i
Sønder Næraa om sommeren, men i Odense om
vinteren. Da begge kredse voksede stærkt, opstod
tilsidst det spørgsmaal, om man skulde ansætte
en kapellan, eller om de to kredse i god forstaael
se skulde skilles. Man valgte det sidste, og Clau
sen valgte at blive i byen. Begge kredse havde fra
begyndelsen brugt Festsalmer med Karl Povlsens
tillæg, men 1890 tog man i Odense et nyt initiativ
og besluttede sammen med valgmenighederne i
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Kerteminde og Vejstrup at udgive et stort fælles
tillæg, »Odense, Kjerteminde og Vejstrup Valg
menigheders Tillæg til Grundtvigs Festsalmebog«.
Senere blev et lille tillæg føjet til dette. Indhol
det er ordnet saaledes.
Nr.
Herrens Dag...................................... 332-349
Daaben................................................ 35°-355
Gud Fader.......................................... 356-366
Herrens Bøn ...................................... 367-374
Nadveren............................................ 375-363
Advent ................................................ 384-387
Julen .................................................. 388-402
Hellig tre Konger.............................. 403-408
Fasten.................................................. 409-421
Paasken .............................................. 422-442
Himmelfarten .................................... 443“445
Pinsen.................................................. 446-452
Menigheden og Fællesskabet .......... 453“475
De Troendes Kamp ogSejr............ 476-512
Præsterne og den helligeSkrift ....
513-517
Kødets Opstandelse ogdet evige Liv 518-542
Bryllupssalmer .................................. 543_550
Aarstiderne ........................................ 55I_559
Fædrelandet ......................................
560
Morgensalmer .................................... 561-574
Aftensalmer........................................ 575-606
Tillæg.................................................. 607-632
Der er mange smaa afsnit i denne indholdsfor
tegnelse, ogsaa hvor man kunde vente et større,
men man maa hele tiden erindre, at dette kun er
et tillæg, der er sammenbundet med Festsalmer.
Det mindste afsnit, som hedder »Fædrelandet«
indeholder kun »Alfader! Du, hvis Navn i Nord«,
men ikke »Fædreneland«, som heller ikke staar i
Festsalmer. Med det næsten ligelydende navn til
rubrikken kan det ikke være en forglemmelse;
man har ikke villet have den sang med. Store af
snit er »Menigheden og Fællesskabet« og »De
Troendes Kamp og Sejr«, men disse to afsnit er
egnet til at samle alt det, der ikke finder den
helt rigtige plads, f.eks. Chr.Richardts »Flyv ud,
mit Korn, i Mulde«, som burde staa i et afsnit
om »ordet og troen«, men et saadant har man
ikke her. Man studser ved en rubrik om »Præ
sterne og den hellige Skrift«, som om der kunde
være nogen tvivl om præsternes bibelfasthed, men
rubrikken handler dels om præstevielse, to sal
mer, kirkeindvielse, én salme, og to salmer med
tak for Bibelen.
I øvrigt faar man et godt indtryk af dette til
læg med dets blanding af salmer og aandelige
sange, ogsaa nogle bibelhistoriske og kirkehistori
ske, men ikke saa mange af de to sidste som hos
Karl Povlsen. At Grundtvig er hovedsalmisten er

selvfølgeligt, men der er ikke mange af de »un
derlige« grundtvigsalmer. I afsnittet om »Menig
heden og Fællesskabet« studser man nok lidt ved
en salme, som begynder
Hvem gaar mellem Træ og Bark,
Mellem Herren og hans Ark.
Man finder jo ud af, at Arken er Kirkeskibet,
altsaa menigheden. De to kan ikke skilles ad. Det
ved ethvert lille Guds bam, som for hver tand,
han faar, af Helligaanden faar naade og sund for
stand. Man smiler lidt, men salmen er ellers me
get overbevisende. For at blive i billedet kan man
godt sige, at Helligaandens naade og sund for
stand har medvirket til at samle dette tillæg.
I det lille tillæg er paavirkningen fra den of
ficielle kirkesalmebog yderligere forøget. F.eks.
har man optaget den gængse tekst af »Vor Gud
han er saa fast en borg« foruden Grundtvigs over
sættelse i Festsalmer »Guds Kirke er vor Klippe
borg«, og af den sidste har man i tillægget opta
get »Guds Ord det er vort Arvegods« som enkelt
vers.
Tillægget slutter naturligvis med et register,
hvor forfatternavnene er tilføjet for saa vidt som
den ukendte redaktør har kendt dem. De uden
landske forfattemavne er her erstattet med de
danske oversætteres som sædvanligt. I visse til
fælde kender man ikke oversætteren, men forfat
teren og bevarer derfor denne. Fejltagelser i re
gistret er flere steder rettede, men næppe alle ste
der, og navnlig er de ikke rettede, hvor der er an
ført en gammelkendt tradition, f.eks. de to sven
ske kongenavne Erik XIV og Gustav Adolf. Med
disse reservationer er følgende forfattemavne op
talt.
Grundtvig har faaet over en tredjedel af num
rene, men langtfra halvdelen, nemlig 117. Der
efter følger Brorson med 33, Ingemann med 29,
Kingo med 22 og Brandt med 9. Derefter bliver
det ret hurtigt mere spredt. Fem salmer af Boye,
Chr.Richardt og Wexels og fem gamle danske.
Fire af Fr.Hammerich og fire ukendte forfattere.
Tre af Hostrup, Sthen, tre svenske og tre tyske.
To salmer af følgende forfattere: Arvesen, Hauch,
Oldenburg, Sankey, Schjørring og Marie Wexel
sen.
Endelig er følgende forfattere repræsenteret
med en salme af hver: Agerbek, Arentzen, Bertel
sen, Birkedal, P.P.Bliss, Bonaparte Borgen, P.G.
Brammer, Brinch, N.Brorson, Nordahl Brun, Bud
de, Martha Clausen, en engelsk, Dorthe Engelbretsdatter, Erik XIV, Ewald, Foersom, Gustav
Adolf, V.Hjort, Birgitte Kaas, Katholm, P.C.
Kierkegaard, Jakob Knudsen, Kragballe, J.Las-
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sen, J.P.Lilleør, B.C.Lund, Luther, O.Malling,
Nutzhom, Oehlenschlåger, J.Paulli, Ramus, Rei
tan, D.P.Svendsen, Ambr.Stub, Timm, Povline
Worm.
Valdemar Briickers og
Jakob Knudsens salmebog (FBK)
Valdemar Briicker blev født i København 10.
dec. 1852, men hans barndom faldt i Maribo, hvor
hans fader var byfoged og borgmester. Udgaaet
fra dette aristokratiske hjem med traditionel kri
stendom blev han af Johan Borup ført til Vartov,
hvor Brandt og navnlig salmesangen gjorde et
dybt indtryk paa ham, saa han opgav det polytek
niske studium og gik over til teologien. Han blev
kapellan hos S.W.Blicher i Stamp, hvor han kom
i et godt forhold til sognets folk. Hans tale var
uforfærdet og ofte udfordrende (»man skal ikke
lade sig hovmesterere af Bibelen; jeg gaar til læs
ningen som til en bog af Bjørnson«), og han blev
en brand i næsen paa mange af de gamle grundt
vigianere. Ministeriet vilde heller ikke anerkende
en valgmenighed med Briicker som præst, og der
for blev det til en frimenighed i Aagaard.
Han sluttede tidligt venskab med Jakob Knud
sen, hvis fader var præst i det nærliggende Lejr
skov. De fik den tanke at udarbejde en salmebog
til Aagaard og Mellerup. De fandt det upraktisk
at begynde med Grundtvigs 331 Festsalmer, af
hvilke mange kunde undværes, for derefter at lave
tillæg af dem, der ikke kunde undværes, hvorved
salmebogen blev alt for stor og dyr. Det vilde væ
re mere praktisk at samle de salmer, som den en
kelte grundtvigske menighed kunde have nok i,
og som den tillige kunde overkomme at tilegne
sig.
Til bogens titel valgte de »Salmebog for Kirke
og Hjem«, nemlig den titel, som Brandt i 1885
havde givet sit forslag til en ny officiel salmebog
for Danmark. Naar man nu ofte fra grundtvigsk
side har paastaaet, at KH har »laant« sit navn
fra Briicker, er sandheden altsaa snarere den mod
satte.
Foruden bogens navn finder man paa titelbla
det anført et vers af Grundtvig, »Stem mit Hjær
te, rør min Tunge«, som et motto, og nederst
trykkerens datering og signatur »Kolding. Konrad
Jørgensens Bogtrykkeri ved H.P.Warberg. 1892«.
Men Dansk Bogfortegnelse har efter titlen noteret
»udg. af V.Brucker m.fl.«. Denne tilføjelse stam
mer aabenbart fra trykkeriet og ikke fra redaktø
ren eller redaktørerne. Bogen er som flere af de
grundtvigske salmebøger anonym, uden navn,
uden forord og andre ønskelige oplysninger. Af
disse »flere«, som skulde have været med til at
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samle bogen, kender man ikke andre end Jakob
Knudsen, hvis biografi kan læses i VI,s.4iiff.
Hvor stor hans andel i redaktionen er, vides ikke.
Umiddelbart efter titelbladet følger salmerne,
som er inddelt i følgende rubrikker:
Ordet og Troen ...................................
Daab.......................................................
Konfirmation .......................................
Fadervor ...............................................
Nadver...................................................
Søndag...................................................
Advent ...................................................
Jul .....................................................
Jesus-Navnet ......................................
Jesus-Barnet ......................................
Mellem Jul og Paaske......................
Paaske ................................................
Himmelfarten ....................................
Pintse ..................................................
Menigheden ......................................
Fællesskabet ......................................
Kirkens Trøst ......................................
Kirkefrihed og Kirkefomyelse ..........
Syndernes Forladelse..........................
De troendes Kamp og Sejr.................
Kjøds Opstandelse og evigt Liv ....
Aarstider, Morgen og Aften..............
Bryllup..................................................
Fædrelandet ........................................
Tillæg ..................................................

Nr.
1-21
22-33
34_36
37_39
40-53
54-78
79~84
85-112
113-116
117-121
122-140
141-162
163-166
167-183
184-197
198-205
206-226
227-232
233-237
238-278
279-295
296-334
335-344
345-348
349-352

Det lille tillæg paa fire salmer, som findes i den
første udgave, maa være kommet til, efter at tryk
ningen var begyndt. Meget usædvanligt er det, at
salmerne indenfor de enkelte rubrikker er ordnet
alfabetisk, hvis ikke særlige grunde taler derimod.
Dette er tilfældet i afsnittet »Mellem Jul og Paa
ske«. Under »Paaske« er de ordnet kronologisk
efter dagene fredag, lørdag, søndag og mandag,
idet skærtorsdagens salmer er samlet under »Nad
ver«, men indenfor disse nævnte dage er salmer
ne ordnet alfabetisk. Under »Pinse« begynder
man med »Sidder roligt i Jerusalem«, men der
efter de følgende alfabetisk. Afsnittet med aars
tiderne rækker kun fra skoven falmer og til nyt
aar. Morgen og Aften er ordnet alfabetisk. Den
ne ordning er overvejet og fundet praktisk, idet
man undgaar overvejelser angaaende salmernes
aandelige sammenhæng og rækkefølge.
Efter salmerne følger et kort ritual for hjemmedaab. Det samme findes i de fleste grundtvig
ske salmebøger.
Men noget særligt for nærværende udgave er
et register med »Jævnstilling af Nr. i Konv.Salme
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bog og denne Salmebog«. I første kolonne næv
nes i rækkefølge de udvalgte numre fra R, 15, 57,
67 osv. og ved siden af disse numrene i Briickers
bog, 318, 310, 298 osv. Det fremgaar af dette re
gister, at Briickers salmebog har 120 salmer fæl
les med Rosk.Konv. og dennes første tillæg til nr.
815, som menigheden i Aagaard aabenbart hidtil
har brugt.
Til sidst kommer det alfabetiske register, hvori
forfatterne er nævnt med en kort signatur eller
med hele navnet. Desuden følgende bemærkning:
»De Salmer, hvor ingen Forfatter er anført, fin
des i Sangværket«. De er altsaa af Grundtvig,
men ordlyden synes at antyde, at man ikke har
lagt Festsalmer til grund.
En optælling paa dette grundlag viser, at der er
19 salmer af Ingemann, 14 af Brorson, 11 af Kin
go, 7 af Brandt, 5 af Sthen, 3 gamle, 2 af Flo
strup, Jakob Knudsen og Chr.Richardt, og 19 af
andre forfattere med en til hver, ialt 86, hvor
efter der bliver 266 tilbage af Grundtvig, hvoraf
ca. 150 synes at være fælles med Festsalmer.
Denne salmebog blev naturligvis brugt i
Aagaard og Mellerup. Den var betydeligt nemme
re at have med at gøre end de bøger, der først
indeholdt Festsalmer og derefter et eller flere
tillæg.
FBK i de sønderjydske frimenigheder
Den første danske frimenighed blev oprettet i
Rødding 1874. Senere kom andre til i Bovlund,
Forballum og Østeraabølling. De brugte Grundt
vigs Festsalmer. De var ikke synderligt tilfredse
med det udvalg af Grundtvigs salmer, som fand
tes i R, og endnu mindre med Meyer og Boesens
salmebog, som skulde være en forbedring af Pontoppidans. Men 1889 fik Sønderjylland den for
træffelige »Evangelisk-luthersk Psalmebog for de
dansktalende Menigheder i Slesvig«, hvor be
handlingen af Grundtvig var god, om end udval
get af grundtvigsalmer ikke kunde være stort nok
for særlige grundtvigske menigheder. Flen imod
aarhundredskiftet voksede derfor tanken om et
grundtvigsk tillæg til den nordslesvigske salme
bog, hvis anseelse iøvrigt var urokkelig.
Overvejelserne førte til, at frimenigheden i
Rødding indførte tillægget fra Odense, Kjerte
minde og Vejstrup som et tillæg til Festsalmer.
Men menighederne i Bovlund og Forballum hav
de fundet ud af, at de helt kunde undvære Festsalmer, hvis de i stedet indførte Briickers og Ja
kob Fvnudsens bog, som ikke var stort større end
Festsalmer og tillige overflødiggjorde andre til
læg.

SØNDERJYDSKE FRIMENIGHEDER

Der opstod imidlertid nye frimenigheder i Fla
derslev, Aabenraa, Skærbæk, Visby og Vodder.
De fandt sig foreløbig godt tilfreds med den nord
slesvigske salmebog, som nu blev brugt ved mø
der og gudstjenester over hele landsdelen. Tanken
om et særligt grundtvigsk tillæg hvilede derfor
endnu nogle aar. Men samkvemmet mellem de
gamle og de nye frimenigheder og hjemkomsten
af unge sønderjyder, der havde været paa højsko
le og der havde truffet forskellige valgmenigheds
salmebøger, medførte, at et grundtvigsk tillæg til
den nordslesvigske salmebog blev ønskeligt. Paa
et møde i fællesudvalget for frimenighederne
1908 foreslog Thade Petersen, at man udarbej
dede et saadant tillæg paa ca.ioo salmer. Det
vandt foreløbig bifald. Men pastor Poulsen fra
Bovlund foreslog da det ændringsforslag, at man
som tillæg brugte den salmebog, de allerede hav
de haft i Bovlund en halv snes aar, nemlig Brik
kers og Jakob Knudsens, som de vist havde ind
ført 1897. Et fællesskab med Bovlund vilde være
et plus, og det viste sig ved en undersøgelse, at
de fleste af de savnede salmer fandtes i den fore
slaaede bog. Det blev derefter besluttet at ind
føre FBK som tillæg til den nordslesvigske salme
bog i frimenighederne i Fladerslev, Aabenraa,
Sundeved, Skærbæk, Visby og Vodder. Man be
holdt samme bog som enesalmebog i Bovlund og
Forballum. F Rødding beholdt man Festsalmer
med det allerede nævnte tillæg.
Sønderjydske ændringer i FBK
Nu tier kilderne. Man hører ikke noget om et
redaktionsudvalg, der skulde bestemme de foran
dringer, som maatte kræves af bogens nye funk
tion. Der manglede nogle faa grundtvigsalmer,
man gerne vilde have med, og der kunde maaske
være andet, der skulde nævnes. Men det frem
gaar af den sønderjydske udgave af bogen, hvad
der er sket i forhold til originaludgaven.
Titlen er den samme »Salmebog for Kirke og
FFjem«, men titelbladet er et billede af, at solen
rinder op, og lærkerne svinger sig op »fra jordens
myrebo«, som de siger paa grundtvigsk. Derefter
begynder salmerne. Der er intet redaktørnavn, in
tet forord, ikke engang et aarstal. Bogen er abso
lut anonym. Først nederst paa det sidste blad
staar »Konrad Jørgensens Bogtrykkeri i Kolding«,
men heller ikke noget aarstal.
Salmerne er nummererede fra 1 til 348, men
i skarp parentes efter det første nummer er note
ret 625, hvormed det er antydet, at denne bog er
et tillæg til en anden, der slutter med 624, nem
lig N. Ved nærmere undersøgelse ser man, at der
undertiden mangler et nummer. Til gengæld er
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en del numre forsynet med to salmer som er be
tegnet a og b. En optælling viser, at der i denne
nye udgave er udeladt 10 salmer, som fandtes i
originaludgaven, og i stedet er der optaget 25 nye
salmer, som alle har faaet bogstav b. De udeladte
salmer har ikke engang efterladt numret. Gennemgaaende frister hverken udeladelser eller op
tagelser til kritik. Naar man har udeladt Grundt
vigs »Hvad kvidrer I om, I Spurve graa« er det
ikke fordi sønderjyderne formodes at være ukend
te i Kongens Have, men forstaaelsen kræver et
betydeligt kendskab til Grundtvigs øjeblikkelige
situation, som ikke kan forudsættes. Det er der
imod let at forstaa udeladelsen af Kingos »Far,
Verden, far vel«, da de samme 15 vers forekom
mer i hovedsalmebogen. En del er udeladt, fordi
de er mere sentimentale end kristelige. De 25 nye
salmer betegner en forbedring og et hensyn til
det, der dagligt er brug for. Af Grundtvigs salmer
er der udeladt 3 og optaget 13. Af Kingo er der
udeladt 2 uden erstatning. Af Ingemann er der
udeladt 1 og optaget 7. Der er ingen udeladt af
Brorson, men optaget 2.
Det er en selvfølge, at originaludgavens jævn
førelsesregister med Rosk.Konv. er udeladt. Det
har nu hverken betydning for Sønderjylland eller
Aagaard. Derimod er det mærkeligt, at tillægget
fortsætter ud over de 4, der var med i original
udgaven, men da a- og b-numrene nu hører op,
ser det ud til, at de nye numre indtil 384 ikke
skyldes sønderjyderne, men Brikker, som har be
nyttet lejligheden.
Den sønderjydske udgave blev ikke alene be
sluttet 1908, men naaede ogsaa at blive trykt sam
me aar. Der er som sagt ingen datering i trykket,
men den første ejer af min udgave har med glæ
de skrevet sit navn dette aar.
Aaret efter udkom der et lille separat tillæg
for de medlemmer af menigheden i Aagaard, som
stadig havde originaludgaven. Det er paa titel
bladet dateret Kolding 1909. Det indeholder i
rækkefølge alle b-salmeme og derefter fortsættel
sen af tillægget.
Menigheden i Aagaard og en lang række fri
menigheder i Sønderjylland havde altsaa den
samme salmebog fra 1908 til genforeningen.
Aagaard fortsatte med samme bog til 1927, hvor
efter man gik over til de københavnske valgme
nigheders salmebog, som senere skal omtales, og
derefter til »Salmer«.
Ved genforeningen i 1920 besluttede nogle af
de smaa frimenigheder at være med i Folkekir
ken, især hvor man fik en grundtvigsk sognepræst,
da man erkendte, at det var nationale grunde, der
havde faaet dem til at træde ud af »Statskirken«.
29
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De større frimenigheder fortsatte og brugte den
nordslesvigske salmebog, fra 1925 »Den sønder
jydske Salmebog«, i begge tilfælde med Brikkers
salmebog som tillæg, formentlig til Den danske
salmebog tilsidst samlede alle danske.
Salmebog
Samlet og udgivet af flere Valgmenigheder
(FA)
Den betragtning bredte sig langsomt, at det
vilde være rigtigt som Brikker og Jakob Knudsen
at samle det bedste i Festsalmer og de nødvendig
ste andre salmer i en særlig grundtvigsk salme
bog, men enten maatte samlingen blive for lille
som Brikkers, eller den maatte blive for bekoste
lig, hvis ikke flere menigheder var fælles om op
gaven. Et saadant fælles forsøg udgik fra Aarhus
(FA).
Menigheden i Aarhus stammede fra Bering
valgmenighed, som blev stiftet 1875 med Jørgen
Teilmann som præst. Han havde i 8 aar været
kapellan hos sin fader, der var sognepræst i Orms
lev og Kolt. Paa Aarhusegnen var det ikke mod
sætningen mellem grundtvigianisme og pietisme,
som betød noget, men modsætningen til den ma
terialistiske bondebevægelse, som udgik fra lærer
Bjømbak i Viby.
Da valgmenigheden i Bering havde faaet man
ge tilhængere i Aarhus og i egnen nord for byen,
byggede denne kreds en kirke i Aarhus 1886 som
filialkirke til kirken i Bering. Senere skilte denne
kreds sig ud som en selvstændig valgmenighed
med Asger Højmark som præst. Han var født
1865 i Kolt sogn, blev teologisk kandidat 1891,
sognepræst i Gaarslev 1896 og 1904 valgmenig
hedspræst i Aarhus. Han var søstersøn til Teil
mann, og baade han og hans menighed stammede
saaledes fra Bering. Til samme kreds af menig
heder hørte ogsaa valgmenigheden i Odder, hvor
forfatteren /. V. Malling var præst.
Asger Højmark maa nævnes som hovedmanden
for den salmesamling, som her i korthed kaldes
FA. Desværre har den samme fejl som andre lig
nende, at der ikke er noget forord, der oplyser om
bogens tilblivelse, om dens forfatter, redaktør el
ler redaktører, navn paa de menigheder, der er
medudgivere, og navnlig intet om bogens hensigt,
om det særlige ved den i forhold til de andre.
Denne mangel er særligt følelig her, fordi bogen
er stor og fik en stor udbredelse. Titelbladet gen
giver navnet som i overskriften her, og derefter:
»Forlag og Tryk: S. Jensen Sort. Aarhus 1918«.
Andet oplag udkom samme sted 1924. I første
oplag er registret bagi, i andet oplag foran. I før
ste oplag begynder salmerne lige efter titelbladet.
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I andet oplag har man dog gjort sig den umage
at nævne alle bogens overskrifter foran, saa man
kan begynde med en oversigt over dens indhold.
Paa smudstitelbladet i første udgave staar »580
Salmer«. Det har man slettet i anden udgave,
fordi det ikke var helt nøjagtigt. Der var nemlig
581.
Ordningen af indholdet i disse salmebøger
stammer naturligvis fra Brandts ordning af Fest
salmer, men i dette tilfælde er ligheden mellem
FBK og FA saa stor, at man tydeligt har efterlig
net Brikker og Jakob Knudsen. Men sammenlig
ner man antallet af de salmer, den ene eller den
anden har anbragt i de samme rubrikker, kommer
forskellen paa de to salmebøger frem. Om kirkens
Trøst har Brikker 20 salmer, men den langt større
FA har kun 9. Om syndernes forladelse har Briicker kun 4 salmer, men FA har 21. Det er derfor
ikke overflødigt at gentage de samme rubrikker,
naar der kan udledes en karakteristik af salmer
nes anbringelse deri.
Oversigt
Ordet og Troen ................................
Daab ..................................................
Konfirmation ....................................
Fadervor ............................................
Nadver................................................
Advent ................................................
Søndag ................................................
Jul ......................................................
Jesus Navnet ....................................
Jesus Barnet ......................................
Mellem Jul og Paaske......................
Paaske ................................................
Himmelfarten ....................................
Pinse ..................................................
Menigheden ......................................
Fællesskabet ......................................
Kirkens Trøst ....................................
Kirkefrihed og Kirkefornyelse ........
Syndernes Forladelse........................
De troendes Kamp og Sejr..............
Kødets Opstandelse..........................
Aarstider, Morgen og Aften............
Bryllup ..............................................
Fædrelandet ......................................
Aandelige Sange................................

Nr.
1- 41
42-53
54- 57
58-59
60- 76
77-84
85-107
108-142
143-15 2
tSS-'SØ
160-190
191-242
243-248
249-277
278-299
300-319
320-328
329-339
340-360
361-435
436-485
486-545
546-556
557_559
560-581

Man lægger mærke til, at denne bog slutter
med et afsnit med aandelige sange. Man har for
saa vidt skelnet rigtigt mellem salme og aandelig
sang, fordi der ikke i denne gruppe findes noget,
man vilde kalde salme. Men i de andre afsnit,
som kaldes salme, er der nok en del, man kunde

henvise til sidste afsnit. Det gælder vist denne
salmebog som helhed, at den har det bredeste og
mest populære indhold.
Det største afsnit er »De troendes Kamp og
Sejr« med ialt 74 salmer. Mange bøger har en
saadan gruppe, hvori man kan putte det, der ikke
passer andre steder. Indholdet er forskelligt baade
med hensyn til emne og kvalitet. I visse grupper
er der et tilløb til at ordne salmerne alfabetisk,
men ikke saa konsekvent som hos Briicker. I af
snittet om kamp og sejr har man endogsaa brug
for alfabetet to gange. Der er maaske tilløb til,
at den første del handler mest om kampen, den
anden mest om sejren, og hver del er ordnet alfa
betisk, men dog med mange undtagelser.
Det er fortjenstfuldt, at man har udarbejdet et
register med »Oplysninger om Forfatterne«. Gennemgaar man det, ser man, at man mange steder
har nævnt den udenlandske forfatter, og i disse
tilfælde ikke oversætteren. Andre steder er det
oversætteren, som nævnes og ikke forfatteren. Ved
Grundtvigs oversættelser er forfatteren i reglen
ikke nævnt. Noget lignende er det med Brorson.
Ved Brandt er det forskelligt. Ved Luther mang
ler i reglen oversætteren. Alt dette er forstaaeligt
og muligvis for de fleste ligegyldigt. Men lægger
man som her vægt paa det princip at optælle og
sammenligne de danske navne, bliver en optælling
meget vanskelig. Med de deraf følgende forbehold
kan følgende nævnes.
Der er 281 salmer af Grundtvig, hvoraf 194 fra
Festsalmer, 53 af Brorson, 43 af Kingo, 28 af In
gemann, 13 af Brandt, 9 af Luther, 8 af Chr. Ri
chardt, 6 af Wexels, 5 af Boye, 3 af Søren Jonæsøn, Oldenburg, Timm, Hostrup og Vilh. Birke
dal. Der er 2 af Thomissøn, Nordahl Brun, Spo
ren, fru Boye, Foersom, Holm, Hauch, Hammerich, P. C. Kierkegaard, Schjørring og Marie
Wexelsen. Derefter er over 50 digtere repræsen
teret med en enkelt salme. Heraf skal kun næv
nes enkelte af de sjældnere navne: Uffe Birkedal,
Blix, Johs. Jørgensen, Ad. Langsted, Jonas Lie,
J. V. Malling, Mich. Rosing, Hans Rørdam og
Kr. Østergaard.
Denne salmebog blev mest brugt i Østjylland,
men dog ogsaa i Bøvling i Vestjylland, Sønder
Næraa paa Fyn og i Vallekilde paa Sjælland, for
mentlig mange andre steder.
Salmebog
for Nordjyllands Frimenigheder. ig24. (FN)
Thorvald Balslev blev født i Egense 1871, hvor
hans fader var præst. Efter den teologiske em
bedseksamen var han først nogle aar lærer ved
seminariet i Vordingborg, hvorefter han 1902 blev
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præst i Nørhaa, og derfra blev han hentet til fri
menigheden paa Mors 1905. Her bragte han nyt
liv til menigheden og udgav 1909 dennes 3. tillæg
til Festsalmer, som tidligere er omtalt. Da Gyl
dendals forlag ikke mere vilde udgive Grundtvigs
Festsalmer, besluttede han at udarbejde en ny
salmebog for Nordjyllands frimenigheder paa
grundlag af Festsalmer og de tre nordjydske til
læg dertil, som tidligere var udkommet. Hans
navn staar ikke i bogen, og der er som sædvanligt
ikke noget forord eller andre oplysninger, men jeg
har oplysningerne baade mundtligt og skriftligt
fra ham selv, og det skal ikke være nogen hem
melighed. Paa bagsiden af titelbladet staar »Kon
rad Jørgensens Bogtrykkeri - Kolding«. Umiddel
bart derefter begynder salmerne. Der er heller
ikke nogen samlet indholdsoversigt. Den maa man
finde ud af ved at gennemblade bogen. Efter den
sidste salme følger det alfabetiske register og en
delig »Fortegnelse over Teksterne til alle Søn- og
Helligdage«.
Efter 4 indledende salmer er de øvrige fordelt
i følgende rubrikker:
Ordet og Troen ................................
Herrens Salighedsmidler..................
Daaben ......................................
Herrens Bøn ..............................
Konfirmation ............................
Nadveren ..................................
Herrens Dag .....................................
Advent og Jul ..................................
Advent ........................................
Jul ..............................................
Jesus Navnet......................................
Mellem Jul og Paaske......................
Paaske ...............................................
Palmesøndag..............................
Skærtorsdag og Langfredag ....
Paaskelørdag ..............................
Paaskedag ..................................
Himmelfarten ............................
Pinse ..................................................
Menigheden ......................................
De helliges Fællesskab..............
Rigets Udbredelse ....................
Kirkens Fornyelse......................
Kristen-Livet......................................
Syndernes Forladelse................
Strid og Fred..............................
Kødets Opstandelse ..................
Aarstiderne ........................................
Nytaar ........................................

Nr.
5- 51
52- 99
52-65
66- 71
72- 75
76- 99
100-129
130-170
I30_I37
138-170
171-180
181-211
212-280
212-215
216-242
243
244-265
266-280
281-302
303-363
33I_34°
341 “345
346-363
364-513
364-390
39I_476
477_5'3
514-526
514-517

Vaar............................................
Sommer ......................................
Høst ............................................
Vinter ........................................
Morgen og Aften ..............................
Morgen ......................................
Aften ..........................................
Ægteskabet ........................................
Aandelige Sange................................

518-519
520-521
522-525
526
527-579
527-547
548-579
580-590
591-605

I denne opstilling lægger man mærke til, at
Himmelfarten er anført som en underrubrik i
Paasken, hvad man ikke kan indvende noget imod,
naar man vil gøre hovedafsnittene store, men det
fører til, at et par af salmerne bedre kunde anfø
res andetsteds. Det er ogsaa overraskende, at »Kø
dets Opstandelse« er en underrubrik i KristenLivet, men da der ellers ikke er noget afsnit om
død og begravelse, kan det jo siges, at det hører
til kristenlivet at gaa til begravelse, og at man
selv skal dø. Godt valgt er betegnelsen »Strid og
Fred« om det 86 nr. store skuffedarium, hvor man
kan samle alt det, der ikke hører hjemme andet
steds. Det tilsvarende afsnit i den forud nævnte
salmebog hed »De troendes Kamp og Sejr« og
kan lyde lidt mere selvbevidst, end meningen er,
hvorimod fred er Guds gave til den stridende.
Endelig lægger man mærke til det store afsnit
med aftensange. Morgenandagt er maaske hyp
pigere end aftenandagt, men det er nok rigtigt, at
man i hjemmene og ved møder har mest brug for
aftensangene. Blandt de aandelige sange er der
tilsidst en lille gruppe af værdifulde sange af
Grundtvig, herunder nogle nationale, som kunde
staa under »Fædrelandet«, hvis der var et saadant
afsnit. løvrigt tænker man tit paa, at Balslev ken
der sine folk og ved, at de har været paa højskole
og ved hvad »Graad for Balder« betyder.
Bogen indeholder 605 salmer. Her optælles
som sædvanligt kun de danske navne, forfattere
og oversættere, og navnlig for Grundtvigs ved
kommende tælles bearbejdelser med. Der er 328
af Grundtvig, altsaa en del over halvdelen. Heraf
er 219 hentet fra Festsalmer. Af Brorson er der
50 med tillæg af nogle faa, som i registret, hvor
efter optællingen er sket, kun kaldes for tyske.
Der er 47 af Kingo, 27 af Ingemann, 11 af Sthen,
hvoraf nogle blot er betegnet som gamle. Der er
10 af Brandt, 6 af Boye og af Wexels, 4 af Chr.
Richardt, 3 af Birkedal og Jakob Knudsen. Der er
2 af Thomissøn, Timm, Hostrup, Oldenburg,
Landstad, Schjørring og Marie Wexelsen. Det
samme gælder P. J. Roskilde, men naar ingen
kender den B. Pedersøn, der i registret nævnes
som forfatter af de to vers, men derimod er ble
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vet klar over, at de er af P. J. Roskilde, kan man
ikke lade være at anføre dette.
Dertil kommer endnu 38 forfattere, som hver
har en salme. Endelig kommer der et halvt hun
drede salmer, som har faaet betegnelser som gam
le, tyske, ukendte, svenske, engelske eller nævnt
med tyske forfatternavne. Dette kunde naturligvis
undersøges nøjere og rettes, men jeg nøjes med at
rette Pedersøn til Roskilde. I den forbindelse kan
nævnes et andet forbehold. Naar jeg her siger 328
af Grundtvig, kan sandheden være nogle flere el
ler færre. Det gælder alle disse grundtvigske sal
mebøger. Hvis min sammentælling af forfatter
navne og deres salmetal ikke afviger mere end 1
eller 2 pct. af det sidste salmenummer i bogen,
har jeg dermed ladet mig nøje.
De københavnske Valgmenigheder. (FV).
Da Thorvald Balslev 1925 blev præst ved Var
tov, gjorde han noget lignende, som han havde
gjort paa Mors. Han sammenarbejdede Grundt
vigs Festsalmer og de tre tillæg af Brandt, Mon
rad og Hoff til en salmebog for de københavnske
valgmenigheder.
Der var nemlig opstaaet en ny valgmenighed
foruden den gamle i Vartov. Da Frederik Junger
sen ikke blev præst ved Vartov 1890, skønt fler
tallet i menigheden havde opfordret ham til at
søge embedet, gav det anledning til, at der blev
dannet en ny valgmenighed i København. Til den
sluttede sig en anden lille valgmenighed i Jørlunde. Den nye valgmenighed besluttede straks at
bygge sin egen kirke. Den kom til at ligge paa
Frederiksberg i Forhaabningsholms Allé, fik nav
net Immanuelskirken og blev indviet 1893. Den
fik en prægtig udsmykning, navnlig takket være
brødrene Niels og Joakim Skovgaard. Berømt er
især Niels Skovgaards store billede af »Pinseda
gens Daab«.
Her blev Jungersen præst i 20 aar, til han blev
afløst af Johan Clausen, der tidligere havde været
præst i Sønder Næraa og Odense. Ogsaa han blev
der i 20 aar til 1931.
Da Gyldendals boghandel ikke mere vilde op
trykke Grundtvigs Festsalmer, besluttede de to
menigheder at udarbejde en ny salmebog. Arbej
det blev betroet til Th. Balslev, Johan Clausen og
Helge Hostrup, men Balslev lægger ikke skjul paa,
at det blev ham, som trak læsset. Han var vant
til dette arbejde og brugte dertil en del af sine er
faringer, men bogen blev ingenlunde en efterlig
ning af den Nordjydske. Der er mange ligheder
i bogens opbygning, men indholdet af salmer i de
to bøger er meget forskelligt. De er begge smukt

trykt, men i den københavnske har maleren RudPetersen udformet de to første sider: til venstre
verset »Guds Menighed syng for vor Skaber i løn,
Engle synge med« og mellem disse linjer tegnet
en syngende engel svævende over jordkloden. Til
højre selve titelbladet, ligeledes tegnet:
Fest-Salmer.
N. F. S. Grundtvigs Kirke-Salmebog
med Tillæg i ændret og øget Udgave
ved de Københavnske Valgmenigheder 1927.
Rud-Petersen har ogsaa sørget for den originale
indbinding, og Balslev kalder den Danmarks
smukkeste salmebog. Den blev trykt hos Nielsen
og Lydiche i København og udkom i kommission
hos P. Haase og Søn.
Efter titelbladet begynder salmerne. Der er in
tet forord, ikke noget navn paa redaktør eller re
daktører, men i dette tilfælde er der dog en efter
skrift paa bogens sidste blade, dog uden navn.
Denne efterskrift fortæller i korthed om Festsal
mers oprindelse og senere historie, tilføjelsen af
de tre tillæg, hvorved bogen voksede til 506 sal
mer. Saadan har man brugt den i de københavn
ske valgmenigheder til 1927. Efterskriften slutter:
»I 1926 enedes de københavnske Valgmenighe
der om at udarbejde en ny Salmebog paa Grund
lag af den hidtil brugte. Det er denne Salmebog,
der her foreligger. Der er udskudt nogle faa sal
mer og optaget en Del nyt Stof, især fra Grundt
vigs, Kingos og Brorsons Digtning, dog ogsaa ad
skillige Salmer af andre Digtere, for at Salmebo
gen uden at miste Præget af sin Oprindelse kunde
blive et nogenlunde fyldigt Udtryk for den dan
ske Salmesang.«
Der er naturligvis et alfabetisk register bag i
bogen med et kort notat om forfatteren ved hver
salme. Desuden fortegnelse over teksterne til sønog helligdage. Men der er ingen oversigt over bo
gens inddeling eller dens indhold af salmer. Ved
gennembladning af bogen tegner sig følgende ord
ning:
Efter to indledende salmer:
Ordet og Troen ................................
Daab og Nadver ..............................
Daaben ......................................
Fadervor ....................................
Konfirmation ............................
Nadveren....................................
Herrens Dag......................................
Advent og Jul ..................................

Nr.
3- 27
28- 61
28- 39
40- 42
43- 47
48- 61
62- 88
89-124
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Advent ........................................
89- 95
Julen ..........................................
96-124
Jesus-Kristus-Navnet ........................ 125-132
Mellem Jul og Paaske...................... 133-16:
Paasken .............................................. 162-210
Palmesøndag.............................. 162-165
Skærtorsdag og Langfredag . . . 166-190
Paaskelørdag ..............................
191
Paaskedag .................................. 192-210
Himmelfarten og Genkomsten........ 211-223
Pinse .................................................. 224-243
Menigheden og Fællesskabet.......... 244-297
Rigets Udbredelse og Fornyelse 277-297
Kristenlivet ........................................ 298-452
Syndernes Forladelse................ 298-330
Guds-Freden .............................. 33I_37°
De troendes Kamp og Sejr . . . 371-422
Kødets Opstandelse og det
evige Liv ................................ 423-452
Aarstiderne ........................................ 453-462
Nytaar ........................................ 4S3-456
Vaar og Sommer...................... 457-459
Høst ............................................ 460-462
Morgen og Aften.............................. 463-488
Morgen ...................................... 463-471
Aften .......................................... 472-488
Hjemmet ............................................ 489-496
Aandelige Sange................................ 497_5I3
Kirkeaarets Evangelier...................... 5I4_575
Om disse rubrikker kan det bemærkes, at den
sidste del af Ordet og Troen er lovsange. Ved
Skærtorsdag og Langfredag lægger man mærke
til, at Kingos passionssalmer her er blevet faa og
smaa. Himmelfarten er her parret sammen med
Genkomsten; det er bedre end i den foregaaende
salmebog. Den sidste rubrik viser, at man i Var
tov og maaske andetsteds ikke er blevet træt af
at synge hele Grundtvigs aargang salmer fra 1856,
som gaar paa samme melodi.
Der er 575 salmer i bogen. Heraf har Grundt
vig ansvaret for 375, som enten er originale, over
sættelser eller bearbejdelser. Heraf stammer de
ca. 300 fra Festsalmer. Det kan ikke være mere
grundtvigsk. Her er bevaret ikke saa faa salmer,
som den almindelige folkekirkekristne aldrig har
set og undertiden har svært ved at forstaa.
Tilbage er der 200 salmer, der stammer fra alle
de andre danske digtere og oversættere, herunder
naturligvis ogsaa mange af Grundtvigs disciple,
dog uden at mesteren har rettet stil hos dem.
Men hvad sagde jeg om at rette stil! Her er 36
salmer af Brorson, men ud over dem er der op

taget 12 salmer af Brorson, som Grundtvig har
bearbejdet. Der er kun optaget 16 salmer af Kin
go, men ikke mindre end 29 Kingosalmer, som
Grundtvig har bearbejdet. Vel havde man ikke
paa Grundtvigs tid nogen forfatterlovgivning, og
vel havde man i menigheden og har tildels endnu
den opfattelse, at en salme er menighedens fæl
leseje, som en anden i menigheden kan behandle
som han vil, især hvis den bliver bedre. Men at
man i 1927 i Vartov, som skulde være frisindets
højborg, har kunnet optage alle disse omdigtnin
ge af Kingo og Brorson, er overraskende. Det er
jo ikke stilrettelser alene, men Grundtvig har
ganske simpelt »sat sig paa« de andre digtere og
faaet dem til at tale med hans tunge, som om de
var blevet hjemevaskede. Det er det, som Bal
slev forsigtigt udtrykker i sin efterskrift, at salme
bogen »uden at miste Præget af sin Oprindelse
kunde blive et nogenlunde fyldigt Udtryk for den
danske Salmesang«.
Gaar man videre til de mindre digtere, regnes
de med til Grundtvigs, hvis det i registret er an
tydet, at Grundtvig har bearbejdet dem. Man
maa derfor antage, at forfattemavnet ikke har
noget minus ved følgende. Der er 15 salmer af
Ingemann, 13 af Brandt, 9 gamle danske, 7 af
Sthen, 5 af Hammerich, 3 af Boye, Landstad og
Wexels, 2 af Thomissøn, Jonæsøn, Wadskiær(P),
Birkedal, Hostrup, Chr.Richardt, Schjørring,
Timm og Jakob Knudsen. Dertil kommer ca. 30,
der er repræsenteret med en salme hver.
Da Vartov i 1950 besluttede at gaa over til den
nye fællessalmebog »Salmer«, beklagede Balslev
det meget.
SALMER
Valgmenigheder og Frimenigheder
1935

Denne fælles salmebog for alle valgmenigheder
og frimenigheder betyder i flere henseender en
kursændring. I modsætning til flere af de tidlige
re omtalte salmebøger faar man her at vide, hvem
der har staaet for arbejdet. I bogens slutning, for
an det alfabetiske register, er der følgende korte
notat:
Redaktion og Udgivelse.
Efter Tilskyndelse af Odense Valgmenighed
blev der i 1934 af Valgmenigheder og Frimenig
heder udpeget et Udvalg med den Opgave at
samle og ordne en Salmebog, som muligvis kunde
blive fælles for de frie grundtvigske Kredse.
Det er denne Salmebog, som her foreligger; og
vi udsender den i Haab om, at den maa tjene
Kristenlivet i den danske Menighed.
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Thorvald Aagaard. Hans Appel.
Uffe Hansen. Gustav Helms.
Carl Hermansen. J.R.Højby. Jakob Lykke.
Edvard Pedersen. Niels Petersen.
Blandt disse navne er der særlig et, som maa
fremhæves. Hans Appel, som i en menneskealder
havde været den initiativrige formand for Odense
valgmenighed, var den, som endelig fik gennem
ført den sag, som man havde drøftet forgæves i
en halv snes aar. Han satte sagen igang paany,
han fik sin sparekasse til at dække rejseudgifterne
ved udvalgets møder, han sørgede for alt det
praktiske med trykningen, herunder et trykketil
bud saa billigt, at et oplag paa 20.000 eksempla
rer kunde sælges indbundet for 2 kr. stykket. Han
sagde med et lunt smil: Bogen skal være saa bil
lig, at folk finder sig i, at den alligevel er god.
Af de andre kan det nævnes, at Thorvald
Aagaard baade interesserede sig for de rette tek
ster og de rette melodier og virkede til, at man
fik udsendt 30 melodier til »Salmer«. Ogsaa Gu
stav Helms og Jakob Lykke hjalp godt til med
arbejdet, og J.R.Højby fra Odense var et formid
lende og undertiden formildende element ved
møderne, som holdtes i Fyns forsamlingshus.
Saaledes fortæller Uffe Hansen i sine lunerige
»Personlige erindringer om salmebogsarbejdet« i
Vartovbogen 1974. Han fortæller videre om ar
bejdsmetoden. Det nedsatte timandsudvalg be
gyndte med at udsende spørgeskemaer til alle
valg- og frimenigheder, hvorpaa de kunde notere
deres salmeønsker, baade af gamle og nye salmer.
Til at gennemgaa det indsamlede stof nedsatte
man et tremandsudvalg af de tre valgmenigheds
præster Carl Hermansen, Ryslinge, Niels Peter
sen, Vallekilde, og Uffe Hansen, Ubberup. De
blev ret hurtigt enige om, at de ikke vilde nøjes
med de indkomne forslag som arbejdsgrundlag.
De gik selv til de værdifuldeste kilder og gen
nemgik de tre store, Kingo, Brorson og Grundt
vig. De gik tilbage til reformationstidens gedigne
salmer og søgte at gøre dem brugbare for vor tid.
De forstod, at dette var i overensstemmelse med
det salmeværk, som Grundtvig i sin tid havde
skabt, og at det var paakrævet af den vejrforan
dring i den danske kirke, som Tidehverv havde
skabt, først ved sin kritik af forfladiget Indre Mis
sion, siden af udflydende grundtvigianisme. Kort
sagt: de udelod det tynde øl, de sentimentale san
ge, som der var en del af paa menighedernes øn
skeliste. Dette var nok den væsentligste kursæn
dring i forhold til de tidligere salmebøger.
Da tremandsudvalget forelagde sit arbejde og
sine synspunkter for timandsudvalget, opstod der
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nogen uenighed, fordi nogle følte sig stærkere for
pligtet af de indsendte ønsker, som ikke var imø
dekommet, og fordi de ikke i saa høj grad var
skeptiske overfor det sentimentale. Til eksempel
kan man tage A.C.Hankeys »Tell me the old, old
Story«, som er oversat af Brandt i en mere
grundtvigsk form og i søndagsskolernes salmebog
i en mere indre missions præget (se 1,5.401 ff.).
Brandts tekst »Sig mig den gamle Sage« havde
hyppigt været optaget i de grundtvigske salmebø
ger. Tremandsudvalget vilde have den udeladt,
men i timandsudvalget blev der peget paa, at den
sang var ønsket af 14 menigheder, og den havde
en glødende fortaler i Edvard Pedersen. Den kom
altsaa med. Derimod var Ejnar Skovrup en saa
afgjort modstander af sangens optagelse, at han
meldte sig ud af timandsudvalget.
Det er altsaa klart, at selv i »Salmer« er der
ting, som ikke alle er enige om fra grundtvigsk
side, men det mærkede man ikke meget til, da
bogen udkom til jul 1935. Den blev hurtigt den
fælles salmebog, som de grundtvigske menigheder
havde ønsket.
Bogens titelblad er tegnet af J.Th.Skovgaard
med benyttelse af Joakim Skovgaards engel. Vig
netter er tegnet af P. Skovgaard. Efter titelbladet
følger salmerne. Der er ikke nogen samlet over
sigt over dem, og den følgende bygger derfor paa
overskrifter og kolumnetitler. Efter salmerne er
der noter angaaende salmernes forfatter, tilblivel
sestid, oversætter o.l., fortegnelse over teksterne
til alle søn- og helligdage, henvisninger til melodi
samlinger, og efter den tidligere citerede note om
redaktion og udgivelse kommer tilsidst det alfa
betiske register.
Der er 641 salmer i bogen. Men 1962 udkom et
lille tillæg paa 12 salmer, som var taget fra Den
danske Salmebog efter forslag fra flere menighe
der. Det er 5 salmer af Aastrup, 4 af Grundtvig,
1 af Petter Dass, Harald Vilstrup og Uffe Han
sen. Dermed gør »Salmer« endnu et lille skridt i
retning af Den danske Salmebog.
Salmerne er ordnet i følgende rubrikker:
Gudstjenesten ....................................
Daab og Bekendelse ........................
Nadver...............................................
Gud Fader..........................................
Skabelsen og Forsynet..............
Forjættelserne ............................
Jesus Kristus......................................
Jesu Fødsel ................................
Jesu Navn..................................

Nr.
1-46
47- 61
62- 75
76-100
76- 89
90-100
101-263
101-138
I39_I47
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Jesu Liv og Gerning..................
Jesu Lidelse og Død..................
Jesu Opstandelse ......................
Jesu Himmelfart og Genkomst
Helligaanden......................................
Menigheden og Fællesskabet ..........

148-186
187-217
218-241
242-263
264-293
294-363

Kristenlivet ........................................
Syndernes Forladelse ................
Kristenlivets Kampog Sejr . . .
Guds Fred og Kristenlivets Glæ
de ............................................
Kødets Opstandelse og det evige
Liv ..........................................
Jordelivet............................................
Aaret ..........................................
Dagen..........................................
Hjemmet ....................................
Fædrelandet
........................
Sange .................................................

3^4~535
364-405
406-478
479-503
504-535
536-608
536-546
549-588
589-604
605-608
609-641

Som det heraf ses er Gudstjenesten en stor af
deling. Her er plads for mange lovsange. Nogle
kunde anbringes bedre, f.eks. »Om alle mine
Lemmer«. Menigheden og Fællesskabet kunde
maaske ogsaa specificeres, ligeledes de store ru
brikker om Kristenlivets Kamp og Sejr og Guds
Fred og Kristenlivets Glæde. Mod sædvane be
gynder Dagen med aften, men idet den første del
ender med Vægterversene, danner disse en over
gang til morgen. Hjemmet begynder naturligt
med bryllupssalmer og ender med salmer for de
gamle. Fædrelandet er baade her og i de tidlige
re salmebøger en mager rubrik. Det er som om
man er bange for det nationale.
En optælling i det udførlige og omhyggelige
forfatterregister, hvoraf kun nævnes de danske
navne, idet den udenlandske forfatter her erstat
tes med sin oversætter, viser at Grundtvig er re
præsenteret med 314 salmer, hvoraf godt 200
stammer fra Festsalmer, herunder baade origi
nale, oversættelser og bearbejdelser. Der er 77
salmer af Brorson, baade originaler og oversættel
ser. Og her maa det bemærkes, at det er Brorson
selv, der taler. Det samme gælder ikke i saa høj
grad Kingo. Af de 68 salmer af Kingo er 11 er
stattet med en bearbejdelse eller ligefrem en om
digtning af Grundtvig.
Der er 16 salmer af Ingemann og 16 af Brandt,

hvilket ikke er overraskende. Men der er 15 af
Sthen og 12 af Hans Thomissøn eller dog af hans
salmebog. Dertil kommer 11, som stammer fra
aaret 1529, herunder en del af Luthers. Disse tal
viser, hvorledes tremandsudvalgets arbejde med
reformationstidens salmesang har baaret frugt.
Der er desuden 5 salmer, som man ikke har no
gen anden betegnelse for end gamle danske.
Der er 6 salmer af Søren Jonæsøn og 6 af Ham
merich, 4 af Boye, 3 af ukendte oversættere i
Pontoppidans salmebog, ligesaa af Nordahl Brun,
P.C.Kierkegaard, Timm, Wexels, Jakob Knudsen
og Laub. Der er 2 af Katholm, P.J.Roskilde,
Rostgaard, unævnte tyske, Sporon, Malling, Ol
denburg, Hostrup, Hauch, Richardt, Schjørring
og Uffe Hansen. Dertil kommer endnu 45 forfat
tere, der hver er repræsenteret med en enkelt sal
me.
Man har udeladt en del af de salmer, som var
vanskelige for folk, som ikke er vant til Grundt
vigs særlige sprog, men undertiden hos andre kan
kalde paa smilebaandet. Paa den anden side er
det klart, at den danske menighed i løbet af det
sidste hundredaar har vænnet sig til Grundtvigs
kæmpesprog, saa man i dag gerne vil synge, hvad
man tidligere vilde kalde underligt eller uforstaaeligt. Man vil derfor med glæde fordybe sig
i en del af Grundtvigs digte, som i afdelingen
»Sange« er optaget for de viderekomne, som
ikke har Grundtvigs samlede værker, men mon
man dog kan tænke sig at synge f.eks. »Kristi kir
ke til Dana«, som kræver et ret stort kendskab
til Grundtvigs terminologi. Foruden saadanne dig
te er der en række sange, som virkelig er sange,
som bør staa i et tillæg til salmebogen. Endelig
er der andre, som folk plejer at kalde salmer,
men her med et vist aandshovmod er sat i skam
mekrogen, f.eks. »Kærlighed fra Gud« og »Under
dine vingers skygge«. Det mærkeligste er dog, at
man ogsaa her finder Ingemanns »Dejlig er jor
den«.
Trods disse sidste bemærkninger kunde man
godt tænke sig, at man vilde have betragtet »Sal
mer« som et tilstrækkeligt grundtvigsk bidrag til
den kommende nye salmebog. Det har man dog
ikke gjort. »Salmer« fra 1935 er til indvortes
brug. Med henblik paa folkekirken begyndte man
snart efter paa et særligt grundtvigsk forslag,
hvorom senere.

.
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DE TRE FORSLAG
DET SØNDERJYDSKE FORSLAG.
Om objektivitet.
Jeg tror ikke, at historieskrivning kan være
helt objektiv. Under arbejdet vil historikeren
være bundet af sin tids og sine egne forudsætnin
ger, være paavirket af sine følelser, meninger og
idealer, som vil være bestemmende for hans ud
valg af det foreliggende stof og vil præge hans
fremstilling. Man kan tilstræbe objektivitet, man
kan maaske mene, at man har det, fordi man er
uenig med fortiden eller samtiden, som heller
ikke har det, men her skjuler sig nok et selvbe
drag. Virkelig objektivitet findes vel kun i form
af notater uden kommentarer, uden sammenhæng
og uden det, man kan kalde forstaaelse, men det
er dog forstaaelse og sammenhæng, som gør
fremstillingen læseværdig og interessant, og der
med begynder historikeren selv at spille en rolle,
og objektiviteten forsvinder.
Disse betragtninger rammer mig selv. Hvad jeg
hidtil har skrevet af salmehistorie har næppe væ
ret objektivt trods min gode vilje. Jeg har i hvert
fald nogenlunde forsøgt at holde min person i
baggrunden. Men idet jeg her begynder paa et
afsnit, hvortil jeg selv har medvirket, maa jeg
gøre en undskyldning over for den læser, som øn
sker objektivitet, og jeg maa bede læseren selv
medvirke til en objektiv forstaaelse ved sin kritik.
Mit stof er tre protokoller og 1500 tætskrevne
foliosider, forarbejdet til det sønderjydske salme
bogsudvalg fra aarene 1933-1943, udvalgets kor
respondance og udvalgets forslag i to bind fra
1943. Derefter et arkiv med alt det stof, som kom
salmebogskommissionen i hænde 1946-53, referat
af forhandlingerne, alle indstillinger om optagelse
eller udelukkelse af salmer, specielle opgaver og
forslag samt mine private dagbøger angaaende
dette arbejde. Jeg har i omtrent 40 aar abonneret
paa avisudklip fra danske aviser om salmer, sal
mebog og salmehistorie. Endelig har jeg hovedet
fuldt af erindringer. Der er visse situationer, som
stadig staar lyslevende for mig. Skulde jeg maa
ske udelade noget af dette sidste, som ikke kan
kaldes objektivt? Det ville være synd for læseren,

og det vilde være synd ogsaa for mig, som gerne
vil fortælle.
Men her røber man, hvor det kniber med ob
jektiviteten! Jeg kunde nøjes med en uangribelig
dokumentsamling, men jeg vælger at blande den
med mere personligt stof. Derved kan det ikke
undgaas, at jeg kommer til at spille en rolle, som
er større end den, jeg har haft. Det maa jeg bede
læseren undskylde. Man kan jo trække lidt fra!
Eller bedre: man kan supplere denne beretning
med andre erindringer om kommissionens arbej
de, af hvilke jeg dog foreløbigt kun kender faa.
Jeg vilde føle det som noget uægte, hvis jeg trak
min person eller mine meninger ud af billedet.
Jeg griber frimodigt til maskinen, som har været
med til at skrive 20 aars spændende salmehi
storie.
Det sønderjydske udvalg nedsættes
Den 25.febr.1933 holdt den sønderjydske Menighedsraadsforening bestyrelsesmøde i Tinglev.
Formanden, gaardejer Peter Poulsen fra Brendstrup ved Rødding, beklagede da, at der var for
faa udgaver af den sønderjydske salmebog (SS).
Gamle folk mangler en udgave med gotiske bog
staver (Fraktur), som de er vant til fra den tyske
tid. Man kan heller ikke købe en storstilet udga
ve, som svage øjne kan læse. Man kunde vel nok
bede Vajsenhuset om saadanne udgaver, men han
vilde egentlig hellere benytte anledningen til at
rejse kravet om en fælles salmebog for Sønder
jylland og Kongeriget. Vi vil jo gerne have slettet
de sidste rester af Kongeaagrænsen. Men paa sin
frimodige og djærve maade sagde han, at det
»godt kunde ligne de snøbler nordpaa at se hen
over hovedet paa vor gode sønderjydske salme
bog«. Vi har en særlig salmearv i Sønderjylland,
som maa med i en fælles salmebog. Jeg foreslaar,
at vi i tide nedsætter et salmebogsudvalg, som
kan være rede til at forelægge vore særlige øn
sker, naar en fælles salmebog bliver aktuel. Vil
De ikke, pastor Malling, tage Dem af den sag og
forberede den til vor generalforsamling d.29.maj
og stille forslag om nedsættelsen af et saadant
udvalg? Den øvrige bestyrelse gav tilslutning til
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formandens ord og optog nedsættelsen af et sal
mebogsudvalg paa aarsmødets dagsorden, som var
til debat.
En maanedstid senere, den 31.marts, meddelte
Præsteforeningens Blad, at Konventet for Horsens
og Omegn den 15.marts nedsatte et udvalg bestaaende af N.F.S.Dahl, Horsens, J.F.Fenger,
Glud, Fr.Schrøder, Aale, og Laur.Skov, Hylke,
som skulde rette opfordring til bestyrelserne for
de store kirkelige organisationer (Indre Mission,
Kirkeligt Centrum, Kirkeligt Samfund af 98,
Valg- og Frimenighederne) om at nedsætte et ud
valg til at samle en ny kirkesalmebog. Der hen
vises til den sønderjydske salmebog som forbille
de. Præsteforeningen opfordres til at sætte spørgsmaalet paa dagsordenen for det kommende repræ
sentantskabsmøde. Dette skete ogsaa, men paa re
præsentantskabets møde d. iS.maj mente man ik
ke, at tiden var inde til at arbejde paa en ny sal
mebog, men man burde tage spørgsmaalet om et
tillæg op til drøftelse i menighederne. Saa vidt
rakte repræsentantskabets visdom! Man havde i
1933 allerede 7 tillæg til KH og fik i de næste
fem aar endnu 4 tillæg, og en del sogne havde
endnu ikke indført KH, men brugte endnu R med
2 tillæg. Det var ikke mærkeligt, at Horsens-konventet snart efter opgav ævred.
Ved de sønderjydske Menighedsraads aarsmøde i Tønder indledte jeg forhandlingen om salme
bogen. Min tale ved denne lejlighed er ikke værd
at gentage. Vil nogen læse den, findes den trykt
i Niels Møllers tidsskrift »Kirke og Folk« 1933,
december-hæftet. Den første del om salmebogs
forholdene i Sønderjylland er udførligt omtalt i
det foregaaende. Et par andre punkter skal her
nævnes i en videre sammenhæng.
Vajsenhuset havde udsendt to udgaver af SS,
en prosaudgave og en finere versudgave; de var
begge fulde af trykfejl. Jeg havde optalt ca.400 i
versudgaven. Der staar i den »udelukke«, hvor
der skulde staa »indelukke«, der staar, at alle
tunger er »født i Kor«, hvor der skulde staa, at
de synger »sødt i Kor«. Døden har mistet sin
»Bod« (Brod). »Morderenglen« kaldes »Moder
englen«. Jesus løste »Dødens Haand« i stedet for
dens »Baand«. Man har udgrundet »Retfærds
Naade« i stedet for »Gaade«. Styrke og Mod
bringer Svaghed paa »Jord« (Fod). Salmebogen
siger til sønderjyderne, der har været med i ver
denskrigen, at »Fronten os minder om vor Daab«.
Gud laaner øre til »Syndebuk« i stedet for »Syn
desuk«. Her mangler en hel linje, og hist staar
der »Mørhed« for »Mørkhed«, »Gaard« for
»Haand«, »Gaaden randt« for »Graaden randt«,
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»samme blot vi« i Gudshaven, i stedet for »sam
men bor vi«, og saadan videre i det uendelige.
Vajsenhuset reagerede positivt paa denne kri
tik og meddelte, at man havde foretaget en ny
korrektur af prosaudgaven, hvoraf en ny udgave
var i trykken, og man haabede, at den vilde være
saa godt som fejlfri. Senere vilde man tage fat
paa versudgaven, som ikke foreløbig vilde blive
udsolgt. Man mente dog i det forhaandenværende
oplag at kunne gennemføre de nødvendigste ret
telser. Endelig spurgte Forstanderen, om jeg hav
de en liste over trykfejlene. Det havde jeg natur
ligvis, ellers havde jeg ikke kunnet tælle dem. I
de foregaaende aar havde vi ved vor huslige an
dagt gennemsunget eller gennemlæst versudgaven
af salmebogen og noteret fejlene. Denne liste blev
renskrevet til Vajsenhuset. I 1938 udgav Vajsen
huset en ny udgave af SS med et stort, tydeligt
tryk og gotiske bogstaver, hvorved et stort savn
blev stillet.
Et andet punkt, som flygtigt blev berørt paa
mødet i Tønder, var vanskelighederne, som op
stod ved at skifte bopæl, ja endog ved at gaa i en
anden kirke end sin egen. Maaske havde man en
anden salmebog eller et andet tillæg til den sam
me. Hvis ungdommen for sin uddannelses skyld
blot flyttede fra Haderslev til Kolding eller fra
Brøns til Ribe, kunde man ikke mere bruge sin
konfirmationssalmebog. Og hvis kongerigske ar
bejdere eller embedsmænd flyttede til Sønderjyl
land, passede den medbragte salmebog heller ik
ke. Jeg har endda hørt en mand forsigtigt spørge,
om vi stadig brugte den tyske salmebog.
Mere væsentligt og mere langvarigt var dog
forholdet til Radioen, som nu var ved at blive
almindelig i hjemmene, hvor husmødre og navn
lig de syge og gamle ikke kunde komme i kirke.
Ganske vist henviste radioprogrammerne ogsaa til
numrene i den sønderjydske salmebog. Alt for
ofte stod der i programmet, at salmen ikke fand
tes i SS, men det var ofte forkert. Præsten, som
skulde bestemme salmerne, eller radiomedarbej
deren, som skulde »oversætte« numrene til SS,
havde blot ikke kunnet finde salmen, fordi den i
SS havde en anden begyndelse end i KH, nemlig
fordi KH blot havde plukket nogle vers ud af
den originale tekst. Og hvis nummeret i program
met var rigtigt angivet i SS, havde den sønder
jydske radiolytter tit meget vanskeligt ved at føl
ge med i sin salmebog, naar salmen blev sunget.
Skulde man f.eks. synge Kingos morgensalme
»Rind nu op i Jesu navn« kunde man i SS følge
med i de fire første vers, men maatte saa skynde
sig frem til første halvdel af det ottende vers og
parre det med sidste halvdel af det niende. Skul
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de man synge Brorsons »Den tro, som Jesum
favner«, maatte man følge med i første, tred
je, tiende, første halvdel af fjerde, anden halvdel
af syvende og dernæst ottende og tolvte vers. Kan
svage øjne og uøvede hænder følge med, naar sal
men, de hører, springer saaledes fra sted til sted
i den tekst, som de læser?
Som aarene gik fandt mange flittige radiolyt
tere i Sønderjylland paa raad. De anskaffede sig
en saakaldt radiosalmebog, altsaa et eksemplar af
KH, for at følge med ved radiogudstjenesten.
Derimod varede det endnu mange aar, inden ra
dioen reagerede, skønt den sikkert har faaet man
ge klager. Tilsidst henvendte den sig dog om
hjælp til biskop Noack, som henviste til mig,
hvorefter jeg fik tilsendt et eksemplar af KH med
anmodning om at forsyne dette med de tilsva
rende numre i SS. Jeg noterede deri ogsaa de
væsentligste forskelle i versudvalget, men da det
te i reglen ikke kunde optages i programmerne,
var en saadan konkordans mellem de to salmebø
ger i de sværeste tilfælde til liden nytte. Heldig
vis var den nye fælles salmebog ved at være paa
trapperne.
Efter dette sidespring og et kig ud i samtiden
og fremtiden vender vi tilbage til menighedsraadsforeningens aarsmøde i Tønder 29.maj 1933,
hvor de tilstedeværende naturligvis var kendt med
de forhold, som her er søgt klarlagt. Efter at jeg
paa bestyrelsens vegne havde foreslaaet at nedsæt
te et sønderjydsk salmebogsudvalg, opstod der en
livlig diskussion. En halv snes talere havde ordet.
Den udtalelse, som fandt mest genklang, kom fra
provst Bierring i Dybbøl, som sagde: »Vi vil nok
være med til at nedsætte et udvalg, men vi vil
sige til det: Skynd jer langsomt! Det gaar jo no
genlunde, som det gaar«. Det endte med, at for
samlingens store flertal imod 37 besluttede at
nedsætte et udvalg, »som faar den opgave at træ
de i forbindelse med de kredse nordpaa, som ar
bejder for en ny salmebog, og direkte paa sønder
jydsk grund ud fra den sønderjydske salmebog at
gøre et forarbejde, som siden kan komme en fæl
lessalmebog til gode.«
Man gik derefter over til at vælge medlemmer
til udvalget. Formanden Peter Poulsen foreslog
at vælge biskop V. Ammundsen, to præster og to
lægmænd. Biskop Ammundsen blev valgt med
alle stemmer mod én. De øvrige stemmer fordelte
sig som følger: pastor Malling 57, pastor Westergaard Jacobsen i Uge 43, overlærer Møller i Rød
ding 42, pastor Aage Dahl i Egen 35, sognefoged
Claus Friis i Nr.Løgum 29, pastor Jørgensen,
Skærbæk 29, pastor Carsten Petersen, forhen
Maugstrup, 18; desuden var der en del spredte
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stemmer. Da den tredje præst havde faaet flere
stemmer end den anden lægmand, besluttede ge
neralforsamlingen at udvide udvalget til seks
medlemmer. De seks førstnævnte var dermed
valgt. Det var særdeles heldigt, at man besluttede
denne udvidelse af antallet, hvorved pastor Dahl
i Egen blev valgt, idet han var det eneste grundt
vigske medlem og dertil meget kyndig og indfly
delsesrig.
Udvalgets medlemmer tog alle mod valget,
men biskop Ammundsen dog med den reserva
tion, at han ikke mente, at man i det gamle land
havde slidt nok paa KH endnu. Det første møde
blev holdt paa »Harmonien« i Haderslev iG.aug.
tgSS, og alle medlemmer var mødt. Her blev den
tredobbelte opgave nævnt: at følge, hvad der
fremkom om salmebogssagen, at træde i forbin
delse med andre kredse, som arbejder i samme
retning, og direkte at arbejde paa et forarbejde
til en ny fælles salmebog paa grundlag af den
sønderjydske. Dertil føjedes forsigtigt mulighe
den, at man kunde stile mod at udarbejde et di
rekte forslag, hvis man i fremtiden naaede frem
til at beherske stoffet i saa høj grad, at det kun
de lade sig gøre. Hertil føjede Dahl endnu et
femte punkt: Hvis det blev til noget nordpaa med
arbejdet paa et tillæg, maatte man søge at faa
optaget salmer, som havde en særlig plads i de
sønderjydske menigheder, for at de kunde blive
indsunget, saa deres plads i en fælles salmebog
kunde blive sikret.
Man besluttede at gennemgaa den gamle og
den nye sønderjydske salmebog afsnit for afsnit
og samtidig de samme salmer i KH eller andre
salmebøger og tillæg, sangbøger m.v., ikke mindst
de originale bøger, som salmedigterne selv har
udgivet. Ogsaa nye salmer og gode oversættelser
af udenlandske salmer.
Man maatte stræbe efter alsidighed, men dog
skelne mellem salme og sang. Herved bemærkede
Westergaard-Jacobsen, at salmebogen burde være
»snæver« og i det væsentlige kun optage egentlige
salmer. Biskoppen spurgte: Hvad mener De om
Hostrups »Julebudet til dem, der bygge«? Det vi
ste sig, at alle vilde optage den, ogsaa W-J. »Saa
er vi enige«, sagde biskoppen og tilføjede spøgen
de, »man kan se, at der ikke er nogen Barthianere
i udvalget« (menneskets adel paa ny erkendt).
Malling: Men vi maa ogsaa være aabne for de
barthianske synspunkter.
Man maatte søge tilbage til originalteksten og
overveje, om salmen kunde bruges i den fulde
længde og den oprindelige sprogform, men dette
hensyn maatte naturligvis begrænses af den prak
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tiske brug. Forkortninger maa ikke bortskære det
værdifulde. Hellere en værdifuld lang salme, som
maa deles ved gudstjenstlig brug, end en sønder
lemmet ruin af et oprindeligt kunstværk eller en
kæmpe nedskaaret til vestelommeformat. Hvis
den oprindelige tekst er alt for forældet (Kingo)
eller plat (Grundtvig), foretages de nødvendigste
ændringer med nænsom haand uden at fjerne
den historiske duft eller det digteriske særpræg.
Saadan omtrent lød de principper, jeg foreslog,
og vi syntes at være nogenlunde enige om. Vi
planlagde, at et underudvalg først gennemgik sal
merne i et afsnit og foretog en indstilling om,
hvorledes hver salme skulde behandles, maaske
oplyse dens originaltekst og historie, og renskrev
sin indstilling en maaned før næste møde, hvor
efter det samlede udvalg drøftede salmen og tog
beslutning. Naturligvis havde vi gerne ønsket, at
biskoppen vilde være med i et saadant underud
valg, men det mente han ikke, at hans embedsgeming tillod ham. Underudvalget kom da til at
bestaa af Dahl, Møller og mig. Biskoppen blev
foreslaaet til formand for udvalget, men han men
te, at det hellere burde være en, som havde stør
re tiltro til, at arbejdet burde tages op nu. Det
blev da mig, men under forudsætning af, at de
egentlige beslutninger blev truffet under de fæl
les møder. Biskoppen foreslog, at man begyndte
med de første 89 numre i den sønderjydske sal
mebog (gudstjenesten, søndagen, advent og jul).
Biskop Ammundsen var alts^j. lidt forbeholden
i begyndelsen, men efterhaanden som han saa,
hvorledes arbejdet gik, svandt hans betænkelighed
bort, og han var med i det af hele sit hjerte. Han
indbød udvalget til at holde næste møde i Bispegaarden 13. dec., men det blev siden paa grund
af biskoppens sygdom ændret til 17. jan. 1934.
Inden da skete der mange ting. Den 23. okt.
holdt biskoppen foredrag i radioen om den gamle
og den nye sønderjydske salmebog (N og SS).
Den 31. okt. diskuterede Gunner Engberg og dr.
Niels Møller om en ny salmebog i radioen. Eng
berg mente, at en ny salmebog burde laves af
lægfolk. Det søgte jeg at gendrive i en lang ar
tikel i Kr. Dagblad 3. nov. 7. nov. sendte jeg i
Kr. Dagbi. et aabent brev til kirkeministeren,
hvori jeg fortalte om det sønderjydske salmebogs
udvalgs nedsættelse og tog afstand fra Engbergs
forslag om, at en ny salmebog burde foreligge til
reformationsjubilæet 1936. Endelig skrev jeg i de
sønderjydske blade om gamle salmebøger, som
udvalget kunde have brug for, enten som laan el
ler som gave til det sønderjydske Gruppeudlaansbibliotek i Toftlund, hvorfra vi saa kunde laane
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dem. Denne indsamling fik 60 positive svar, saa
udvalget blev godt forsynet.
Arbejdet kommer i gang
Udvalgets andet møde blev holdt i Haderslev
bispegaard 17. jan. 1934. Alle medlemmer var
mødt.
Biskoppen gjorde opmærksom paa pastor Fi
skers artikel i Heimdal d. 19. okt. og spurgte, om
det var sandt, at udvalget var i færd med at over
skride sin kompetence. Jeg havde ikke set pastor
Fiskers artikel, men mente, at han tog fejl, og at
det var en given sag, at generalforsamlingen ikke
blot havde bemyndiget os til at træde i forbindel
se med eventuelle udvalg nordpaa, men ogsaa til
direkte at udføre et forarbejde til en fællessalme
bog. Pastor Dahl gav mig ret deri. Ingen af de
øvrige udvalgsmedlemmer havde deltaget i gene
ralforsamlingen. Referatet af denne blev oplæst.
Biskoppen mente tillige, at mit brev til kirke
ministeren kunde forstaas saaledes, at udvalget
havde bemyndiget mig til at skrive det.
Dernæst betonede biskoppen, at det vi nu gav
os i lag med, var et forarbejde, og han foreslog,
at vi i første omgang kun vejede salmerne i sig
selv og prøvede, om de var værdifulde nok til at
staa i en salmebog. Senere maatte de saa vejes i
forhold til andre, naar vi har overblik over stof
fet, saa det først senere kan afgøres, om de skal
med eller ej.
Jeg refererede derefter de vigtigste begivenhe
der vedrørende salmebogssagen. De er tidligere
omtalt.
Biskoppen nævnte spørgsmaalet, om hvilke sal
mer, der faktisk bruges, og meddelte, at bispemødet havde vedtaget at udsende en forespørgsel
til præsterne om salmerne i kalenderaaret IQ34Svarene vil da give grundlag for at oplyse dette
spørgsmaal.
Til mødet havde Dahl og jeg i skriftlig form
gennemgaaet de første salmer og afgivet indstil
ling om deres optagelse og tekst. Møller havde
ogsaa arbejdet med det samme, men da han mod
tog, hvad Dahl og jeg havde skrevet, havde han
fundet, at hans lignende, men meget kortere bi
drag, var overflødigt. Dahis og mine forarbejder
blev lagt til grund for forhandlingerne. Men da
vi ikke havde brugt de samme signaturer for de
ældre salmebøger, blev det vedtaget, at vi begge
i fremtiden skulde bruge mine signaturer. Jeg
havde inddelt salmerne i 4 klasser, 1. og 2., som
foreslaas optaget, 3., som var tvivlsomme, og 4.,
som burde udelades. Dahl havde blot brugt plus
og minus. Det blev vedtaget, at vi begge i frem
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tiden skulde bruge 3 klasser: 1: optages, 2: tvivl
som, 3: bør udelades.
Endelig vedtog man, at de liturgiske stykker
burde samles bagi i salmebogens prosadel, i et
særligt afsnit, og disse stykker burde da gennemses og bearbejdes senere. Derefter gik man over
til en gennemgang af de enkelte salmer. Vi naa
ede kun igennem de første 8 numre ved dette før
ste arbejdsmøde.
I tilslutning til dette mødereferat skal jeg følge
nogle af de berørte punkter et stykke ud i frem
tiden. Først udvalgets kompetence. Enhver har
naturligvis lov til at sætte sig ned og lave et ud
kast til en ny salmebog. Enhver lille ensrettet
kreds har lov til at gøre det samme. Kommer saa
danne private forslag frem til offentlig debat, vil
de blive bedømt efter deres værdi og ikke efter
tallet af medarbejderne. Men det sønderjydske
udvalg har fra begyndelsen ønsket at repræsentere,
ikke enkeltpersoner, ikke nogen kirkelig retning,
men landsdelen Sønderjylland, som har haft sin
egen salmehistorie og gennem 200 aar været ad
skilt fra moderlandet, som det nu igen gerne vil
forenes med, idet den elskede sønderjydske salme
bog bringer sit bidrag til en fælles omfattende
helhed. Det var væsentligt for os at kunne sige:
vi repræsenterer ikke os selv, men Sønderjylland.
Efter pastor Fiskers indlæg, som aabenbart hav
de foruroliget biskop Ammundsen, var det klart,
at vi paa den næste generalforsamling i den søn
derjydske menighedsraadsforening maatte have
vor kompetence og vort hidtidige arbejde god
kendt. Det skete ved aarsmødet i Gram 30. maj
>934Jeg mindede om den forrige generalforsamling,
hvor vi havde faaet den dobbelte opgave, dels at
træde i forbindelse med de kredse nordpaa, som
arbejdede med tanken om en ny salmebog, dels
direkte at udføre et forarbejde til en ny salme
bog. Vi har i det forløbne aar gjort begge dele,
og med hensyn til et sønderjydsk forslag har vi
allerede holdt 4 møder og er kommet godt i gang.
Men vi husker den parole, som provst Bierring
gav os sidste aar: Skynd jer langsomt! Vi regnede
sidste aar med at bruge fem aar til vort arbejde,
men vi maa vist hellere regne med 10.
Nu har pastor Fisker hævdet, at udvalget først
blev nedsat efter at vort arbejde var blevet be
grænset til den første del. Jeg maa derfor stille
forslag om, at min beretning, som baade omtaler
den første og den anden del af opgaven bliver
godkendt.
Derefter blev ordet givet frit. Under debatten
sagde pastor Fisker, at han mente, at vort arbejde
var blevet begrænset til kontakt med andre ud
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valg. Han havde gjort indsigelse, da han hørte, at
vi begyndte et direkte salmebogsarbejde. Han hav
de ikke noget imod, at det fortsatte, men i saa
fald maatte han ønske, at udvalget maatte blive
udvidet med yderligere to grundtvigske medlem
mer. Naturligvis blev mange andre ting forhand
let ved mødet, Men her drejer det sig kun om
salmearbejdet. Det endte med følgende afstem
ninger:
1. Hvem ønsker, at udvalget ikke skal fortsætte
som begyndt? - Ingen!
2. Hvor mange mener, at udvalget har over
skredet sin kompetence? - 1 stemme (pastor Fi
sker).
Modprøve: Hvor mange mener, at udvalget
ikke har overskredet sin kompetence? Næsten hele
forsamlingen, som af bladene blev anslaaet til
300-400 mennesker.
3. Hvor mange ønsker udvalget udvidet? - 2
stemmer. Jeg havde egentlig formuleret spørgsmaalene lidt anderledes, men afgørelsen var klar
nok.
Men man kan videre spørge, hvor meget menighedsraadsforeningen betyder. Derfor skrev jeg
bagefter til biskop Ammundsen: »Her i provstiet
(Tørninglehn) er 22 menighedsraad af 24 ind
meldt med alle medlemmer og fra det 23. har vi
et par enkeltmedlemmer. Kun 10 af ca. 175 menighedsraadsmedlemmer staar udenfor. I Aaben
raa provsti, hvor tilslutningen altid har været
daarligst, er tre fjerdedele af menighedsraadene
nu medlemmer. Vi kan altsaa sige, at salmebogs
udvalget arbejder paa grundlag af et sjældent en
stemmigt ønske indenfor de sønderjydske menig
hedsraad. Desuden blev hele forhandlingen i
Gram ført saa lempeligt, at end ikke pastor Fisker
kunde føle sig saaret, hvad en personlig samtale
med ham bagefter ogsaa overtydede mig om.«
I de følgende aar indtil 1943 blev salmebogs
sagen fulgt op paa menighedsraadsforeningens
aarsmøder. Hvert aar aflagde jeg en beretning
om arbejdets fremgang og om hele sagens stilling.
Det kom ikke bag paa Sønderjylland, at vi skulde
have en ny salmebog. Man fulgte sagen paa sam
me maade, mens salmebogskommissionen arbej
dede, og Aabenraa var den første by, som indførte
»Den danske Salmebog« samme dag som de før
ste eksemplarer udgik fra trykken.
Ogsaa et andet punkt paa udvalgets møde 17.
jan. 1934 skal føres videre, nemlig bispemødets
beslutning om at opfordre præsterne til at notere
deres salmevalg for nærværende kalenderaar og
endnu bedre ogsaa for det næste kalenderaar af
hensyn til begge tekstrækker. Det vilde have be
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tydning for dem, der arbejder paa en ny salme
bog og maaske ogsaa for præsten selv, idet han
derved vilde blive klar over, hvor mange salmer,
han egentlig anvender. En saadan opgørelse skul
de ved aarets slutning indsendes gennem provsten
til bispekontoret.
Paa salmebogskommissionens første møde d. 8.
okt. 1946 foreslog jeg, at dette store indsamlede
materiale blev bearbejdet af en statistiker og der
efter stillet til raadighed for kommissionen. Det
kunde have betydning i visse tvivlsspørgsmaal at
vide, om en salme var meget brugt eller meget
lidt brugt. Men det blev ganske afvist af de andre
medlemmer af kommissionen. Schiøler og Uffe
Hansen vilde ikke lade sig rokke af nogen stati
stik. Rosendahl mente, at statistikken nu var for
ældet. Møller sagde, at statistikken viste, hvad
præsterne havde brugt, men ikke hvad lægfolk
havde savnet - eller brugt. Senere gjorde det altid
indtryk i kommissionen, naar et medlem sagde
om en salme, at den var »i levende brug«, men
det vilde man altsaa ikke have dokumenteret.
Nu ligger dette materiale ubenyttet hen paa
bispekontorerne (eller hvor?) til brug for en for
sker, der eventuelt mangler et emne for en doktor
disputats, eventuelt sammenholdt med en lignen
de statistik over brugen af salmer i D, hvortil
mange præster sikkert vilde bidrage.
Endelig kan referatet af det første møde supple
res med nogle bemærkninger om forarbejdet til
møderne, altsaa forarbejdet til forarbejdet. De
blev kaldt FD og FM. Dahis forarbejde, FD, ind
skrænkede sig efterhaanden til en indstilling om
optagelse eller udelukkelse, om den tekst, der
burde anvendes, samt enkelte historiske notater.
Dette blev dog suppleret af en fyldigere motive
ring i de tilfælde, hvor Dahl mente at have sær
lige interesser at gøre gældende, især som udval
gets eneste grundtvigske medlem. Dette »embede«
udfyldte han med sin sædvanlige energi og dyg
tighed. Han havde arbejdet med salmehistorie fra
igtS og havde for sit sogn i Egen allerede 1926
udgivet et særligt tillæg til den sønderjydske sal
mebog og ladet dette indbinde sammen med SS
til brug i sognet. Dertil kom, at han ud fra sin
store personalhistoriske viden ofte kunde tilføje
oplysninger, som ikke let kunde være det øvrige
udvalg bekendte, eller som dette bad om.
Det øvrige salmehistoriske arbejde blev derved
mere og mere overladt til mig, og de fleste oplys
ninger herom findes i mit forarbejde, FM. Dette
indeholdt normalt nogle oplysninger om forfatte
ren, hvis disse ikke var let tilgængelige for de øv
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rige udvalgsmedlemmer, dernæst salmens grund
tekst paa originalsproget, hvis den kunde frem
skaffes, og hvis den kunde skrives paa en alminde
lig skrivemaskine, hvad f. eks. de græske og is
landske tekster vanskeligt kunde. Dog udelodes
originalteksten, hvis den var let tilgængelig i en
salmebog, som alle udvalgsmedlemmer nu havde
faaet. Derefter oversættelser, varianter, optagelse
i salmebøger, bearbejdelser i disse og til slutning
ligesom i FD en indstilling om optagelse, udeluk
kelse og den formentlig bedste tekst.
Disse forarbejder blev maskinskrevne med saa
mange gennemslag, at hvert udvalgsmedlem kun
de faa et. Men i aarenes løb blev FD kortere, idet
Dahl nøjedes med at skrive forarbejde, naar han
havde noget særligt paa hjerte. FM blev vel ikke
just længere, men formodentlig bedre, fordi mine
hymnologiske kundskaber voksede. De var meget
smaa i begyndelsen. Tillige fik jeg stadig flere
hjælpemidler, baade med hensyn til litteratur og
personlige forbindelser. Efterhaanden blev ogsaa
oplaget af FM større. Hvis jeg kunde skrive med
10 gennemslag, blev der fire tilovers, som jeg
brugte til at sende til særligt interesserede som
prøver paa vort arbejde, og det skete tillige, at
saadanne særligt interesserede personer blev ind
budt til at overvære vore møder.
Dette tynde gennemslagspapir var svært at hol
de styr paa, især naar bunken svulmede op. Det
havde jeg ofte lejlighed til at iagttage, naar seks
mand sad med hver sin bunke og nogle salmebø
ger. Naar en portion paa ca. 100 blade var fær
dige og brugt ved vore møder, indkaldte jeg por
tionerne igen og lod dem indbinde i karton, saa
hvert medlem fik sit eksemplar tilbage. Det blev
til ialt 13 hæfter med 1574 tætskrevne foliosider,
som formentlig vilde fylde ca. 3000 normale tryk
sider.
Det skete engang, at biskop Noack, som var ble
vet medlem af udvalget efter biskop Ammundsens
død, stod med en lille stabel af disse hæfter i
haanden og sagde: »Naar der er noget, jeg ikke
ved, slaar jeg blot op i Mallings salmeværk.« Da
slog den tanke ned i mig: Det burde enhver kun
ne! Her har jeg skrevet et stort værk, som kun
kan læses af 6 mennesker, som sidder med de
nødvendige salmebøger. Det burde skrives om,
saa alle tekster nu var med. Det skulde ikke stand
se ved dette nu. Det skulde føres frem, til »Den
danske Salmebog«, som vi her arbejder paa, er
færdig. Jo mere jeg i de følgende dage tænkte
over det, des mere blev jeg klar over, at jeg uden
at vide det, næsten af en usynlig haand var ført
frem mod det maal, som jeg nu bevidst begyndte
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at sigte paa. Jeg noterede ikke dagen og stedet for
denne nye bevidsthed, men det har nok været
1940-41.
Herved kom jeg til at nævne
Biskop Valdemar Ammundsen,
som betød meget for arbejdet og for medlem
merne personligt i de aar, han var med i salme
arbejdet. Han var den eneste, som ikke oplevede
arbejdets afslutning. Han døde 1. dec. 1936.
Han var vist den eneste af medlemmerne, som
ikke havde troen paa, at tiden til det var inde.
Det var ogsaa kun 8 aar efter at han havde for
vandlet N til SS. Det havde Claus Friis og over
lærer Møller ogsaa været med til. Men efterhaan
den som arbejdet i udvalget skred frem, blev han
mere og mere glad for det, udtalte ved flere lej
ligheder sin tilfredshed med det og gav udtryk
for følelsen af at være med til noget betydnings
fuldt.
Hertil bidrog han i høj grad selv. Jeg tilstaar
gerne for mit vedkommende, at bevidstheden om,
at biskoppen skulde læse mine salmehistoriske op
lysninger i FM og mine forslag om optagelse og
tekst, ansporede til den yderste flid og omhu. Der
kunde ikke sløses eller sjuskes med det, som bi
skoppen skulde læse. Den, som én gang har været
student under hans kateder, bevarede stadig en
dyb respekt.
Hans arbejde i udvalget laa paa to felter, dels
arbejdet med at gennemlæse og prøve FD og FM,
og det medførte ofte nye oplysninger, dels arbej
det paa selve møderne, hvor det tit tilkom ham
at være den afgørende instans, naar opfattelserne
stod overfor hinanden. Dette vilde de fleste imid
lertid kunne tænke sig paa forhaand. Derimod
vilde man maaske ikke gætte paa, at biskoppen i
udvalget spillede en rolle som »digter«. Hvis et
vers skulde reddes ved en nænsom ændring, eller
i lignende situationer, hændte det ofte, at biskop
pen sagde: »Et øjeblik!« - og trak sig tilbage til
et bord i en afsides krog. Saa sænkede stilheden
sig over forhandlingsbordet, hvor enhver sad og
»digtede«, men vistnok mere ventede paa biskop
pens resultat end paa sit eget. Saa kunde det ske,
at biskoppen kom med den afgørende og klare
løsning paa problemet, den enkle og simple vers
linje, man savnede.
Biskoppen havde ogsaa sin styrke i det princi
pielle. Vi maa huske, sagde han om vort arbejde,
at det kun er et forarbejde. Ved optagelsen af
Kingos passionssalmer i »læsedelen« af salmebo
gen, et udtryk, der stammer fra ham, maatte vi
huske, sagde han, at spørgsmaalsstillingen er den:
»Hvorfor skal dette eller hint udelades?«, mens
30
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det ved andre salmer maa lyde: »Hvilken positiv
grund har vi til at bevare dette?«
Biskop Ammundsen var ogsaa meget stærk i
henvisning til bibelen. Undertiden mente han, at
et dunkelt udtryk i en salme, der rummede en
bibelsk hentydning, burde oplyses ved et skriftsted
i en fodnote. Han var i hvert fald stedse opmærk
som paa det punkt, hvor skriften og salmebogen
mødes, og interesseret i at understrege forbin
delsen.
Han var ogsaa det naturlige centrum i pavseme
ved kaffebordet efter middagen. Han virkede al
drig trykkende paa sine omgivelser, hverken ved
sin lærdom eller ved nogen paataget højtidelig
hed, men førte an i munterheden med fortrinligt
pointerede anekdoter. Han fortalte de nyeste pri
vate efterretninger fra den tyske kirkestrid. Det
morede ham at konstatere til alles fornøjelse, at
et udvalgsmedlem med en udpræget liberal poli
tisk anskuelse i praksis var diktatorisk, mens en
anden, der hældede mere mod diktaturet, i virke
ligheden var liberal.
Han var et meget betydeligt menneske, hvis
omfattende viden, forbavsende hukommelse, klare
intelligens og enfoldige fromhed berigede os alle.
Hans minde og hans indsats, ogsaa paa vort be
stemte felt, vil leve efter ham. Det var et stort
tab at miste ham. Det er en stor rigdom at have
kendt ham.
Biskop Noack blev hans energiske efterfølger,
først som biskop i Haderslev, derefter ved menig
hedsraadsforeningens førstkommende aarsmøde i
maj 1937 valgt til medlem af salmebogsudvalget.
Senere blev han af kirkeministeren udnævnt til
medlem af kommissionen. Det vender vi tilbage
til. Foreløbig var han i 6 aar et meget virksomt
og indflydelsesrigt medlem af vort udvalg.
Dermed er vi endelig færdige med udvalgets
andet møde og de tankebaner, som referatet førte
os ud paa. Til gengæld kan vi sammenfatte de
næste 56 møder i en kort oversigt. Møderne hold
tes i medlemmernes hjem og gik paa omgang. En
meget beskeden rejsegodtgørelse betaltes af me
nighedsraadsforeningens kasse. Hvert aar blev der
aflagt beretning om udvalgets arbejde og salme
bogssagen i det hele paa aarsmødeme, hvor der
i reglen var tre-fire hundrede mennesker til stede.
Da jeg nogle aar i træk havde nævnt, at det vilde
vare 10 aar endnu, sagde formanden, at det
maatte jeg ikke blive ved med at sige, og saa blev
det slaaet fast, at 10 aar maatte det vare og ikke
mere. Sagen var nemlig den, at vi snart blev klar
over, at vi ikke kunde nøjes med at finde frem til
det, vi vilde bevare af den sønderjydske salme
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bog, for der kunde i tvivlstilfælde maaske findes
noget, der var bedre, og vi maatte derfor gennem
gaa hele den aktuelle danske salmeskat, alle sal
mebøger og brugelige tillæg. Det blev 2200 sal
mer.
Der skete forandringer. Noack afløste Am
mundsen. Dahl flyttede fra Egen og fik efter sin
fader embedet ved Klosterkirken i Horsens, men
fortsatte i udvalget ved en særlig beslutning paa
generalforsamlingen. Westergaard-Jacobsen flyt
tede fra Uge til Rødding.
Kontakterne med kredse nordpaa, som interes
serede sig for salmebogsarbejdet, blev ved at fun
gere. Dahl var nu medlem af Horsenskonventet.
Den fynske menighedsraadsforening bevilgede
midler til, at en repræsentant for Fyn undertiden
kunde overvære vore møder. Jeg talte undertiden
efter indbydelse nordpaa, bl. a. ved et stort møde
i Menighedskonventet, om hvilke krav man stiller
til en ny salmebog. I vor mødeprotokol er ind
klæbet mange avisudklip med principielle artikler
om en ny salmebog. Der er ført meget stor kor
respondance om laan af bøger, svar paa spørgs
maal, undvigende svar til forfattere, som gerne
vilde have deres mindre gode produkter optaget
i salmebogen osv.
En ting her maa særligt nævnes. Jeg skrev 11.
aug. 1941 til Tage Severinsen i anledning af, at
jeg tidligere havde hørt, at hans faders salmehi
storiske arbejde næsten var færdigt til udgivelse.
Det vilde have stor betydning for vort arbejde,
om vi maatte laane det. Tage Severinsen svarede
straks og sagde, at hans faders kartotek ikke var
ført å jour, men han tænkte paa at gøre det fær
digt. Desuden vilde man selv gøre brug af hans
faders papirer i et Viborgudvalg, som arbejdede
paa et nyt forslag til salmebog. Det var det første,
vi hørte om det midtjydske konvent, som viste sig
at være dannet af tidehvervspræster. Det var na
turligvis en skuffelse, at vi ikke matte laane det
værdifulde materiale, men det var da glædeligt,
at det kom den nye salmebog til gode gennem
andre.
I 1942 kunde vi se ende paa vort arbejde og
overse, hvad vi havde gjort. Vi har villet tjene
den danske folkekirke paa baggrund af, at vi som
sønderjyder har en særlig arv, som vi gerne vil
føre tilbage til moderlandet, hvorfra vi salme
mæssigt har været adskilt i 200 aar. Denne gen
forening har vi ønsket at bidrage til ved at tage
hensyn baade til den sønderjydske og den konge
rigske salmebog og til de mangler, man har følt
ved disse salmebøger ved at udarbejde tillæg. Vi
har ogsaa i nogen grad fundet ny salmedigtning
frem.
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Vi vedkender os ikke noget særkirkeligt ret
ningspræg, men har ønsket at være rummelige;
vi har ikke følt os i modsætning til nogen kirke
lig retning.
Vi har givet vore salmedigtere talefrihed. Vi
har ladet enhver tale med sin egen røst. Vi har
ikke gjort Brorson grundtvigsk eller barthiansk og
ikke gjort Grundtvig pietistisk. Hver tid og hver
person har faaet lov at beholde sit særpræg, sit
sprog og sin teologi. Der maa være rum for dem
alle i salmebogen, som der er rum for de forskel
lige retninger i vor folkekirke.
Vi har kun lagt baand paa vore digtere, hvis
de talte for længe. Vi har arvet en daarlig vane
fra rationalismen, at en salme skal være meget
kort. Og det var ogsaa nok med hensyn til de sal
mer, som rationalismen frembragte. Men Kingo,
Brorson og Grundtvig synger saadan, at vi kan
holde ud noget længere. Biskop Noack har formet
det udtryk, at en salme skal have en »syngelig
længde«. Hvor mange vers det saa er, kommer an
paa indholdet og melodien.
Vi har ogsaa givet os selv talefrihed i vort for
slag. Hvis vi var uenige, har et flertal ikke villet
»nedstemme« et mindretal, som holdt fast ved sit
standpunkt. Et mindretals »særvotum« er blevet
noteret mange steder i vort forslag, for at det i
hvert fald kunde naa frem til den endelige kom
mission, som naturligvis ikke kan bevare særvota
i salmebogen.
Med hensyn til ordningen af salmebogen har vi
forladt den gamle ordning efter kirkeaaret, som
Hans Thomissøn stilede imod, men ikke kunde
gennemføre. N har heller ikke gjort det, men har
maattet tilføje mange afsnit under fælles titler
som »Kirken«, »Kristenlivet« og »Det timelige
liv«. I stedet har vi fulgt ordningen i KH, en ind
deling efter treenigheden, suppleret med nogle
dele af trosbekendelsen. I og for sig kunde dette
føres videre, saa man brugte alle trosbekendel
sens led som overskrifter i salmebogens indholds
fortegnelse.
Vi har sat forfatternavne og aarstal under sal
merne. Det er noget nyt i Danmark, men almin
deligt i Norge og Sverige, hvor det muligvis har
øget kendskabet til salmehistorien. Ved ikke at
have forfatternavne kunde tanken være den, at
forfatterne gav afkald paa forfatterret og gav deres
værk til en fælles pulje, som administreres af kir
ke og menighed. Det tror jeg ikke, at Grundtvig
billigede, og da forfattere nu har faaet en lov
hjemlet ophavsret, kan en ny salme ikke optages
eller ændres uden forfatterens tilladelse.
Det har særlig interesse at lægge mærke til,
hvorledes et salmebogsforslag behandler vore tre
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store salmedigtere. Det skal derfor noteres, at vort
forslag i forhold til KH af Kingo har udeladt 21
og optaget 32 numre, af Brorson udeladt 9 og op
taget 26, af Grundtvig udeladt 6 og optaget 103.
I forhold til SS er af Kingo udeladt 8 og optaget
47, af Brorson udeladt 1 r og optaget 32, af
Grundtvig udeladt 4 og optaget 93. Det sidste
hænger sammen med, at tillægget i SS i forvejen
havde optaget mange Grundtvigsalmer fra KH.
Det bør ogsaa understreges, at det sønderjyd
ske forslag optog 8 salmer af Aastrup, skønt der
ikke var noget medlem af udvalget, som tilhørte
eller havde særlig sympati for Tidehverv, mens
den endelige salmebog kun optog 4 originale sal
mer og en oversættelse af Aastrup.
Da forslaget skulde gaa i trykken, forhandlede
vi med forskellige forlag. Det første kostede tre
gange saa meget som det sidste. Det blev Sønder
jydsk Bogforlag i Haderslev (Winds Bogtrykkeri).
Titlen blev »Det sønderjydske Forslag til Den
danske Salmebog. Et Forarbejde. 1943«. I et kort
forord gør vi opmærksom paa, at vi ikke har stil
let forslag om bogens læsedel ud over en samlet
bearbejdelse af Kingos passionssalmer, som vi øn
skede optaget som en helhed. Vi har heller ikke
stillet forslag om melodierne. Men vi har forkor
tet en del lange salmer af Brorson og grundigt
gennemgaaet teksterne i hele den aktuelle danske
salmeskat.
Det blev en stor bog i to dele. Den første del
fylder 909 sider og rummer 979 numre, hvortil
kommer forslag til læsesalmer, nemlig Kingos 17
salmer og Grundtvigs »I Kvæld blev der banket
paa Helvedes Port«, ialt 997 numre. Der maa
ikke være 1000 salmer i en salmebog af hensyn
til nummertavlerne.
Anden del staar for min egen regning, men er
dog gennemlæst og godkendt af det samlede ud
valg. Det er en »Beretning om det sønderjydske
Salmebogsudvalgs Arbejde 1933-1942«. Her er til
indledning et kapitel om den gamle sønderjydske
salmebog. Derefter følger en udførlig drøftelse af
problemerne baade i Sønderjylland og »det gam
le land«, som det dengang hed. Det munder ud
i, at en helt ny salmebog er nødvendig. Hoved
afsnittet er en beretning om udvalgets arbejde,
dets nedsættelse, dets forbindelse med andre ud
valg og det direkte arbejde med teksterne; i saa
henseende gives der en række eksempler. Et nyt
kapitel drøfter de principielle problemer, den ori
ginale tekst, en folkekirkelig bog, en snæver eller
en stor bog, aandelige sange, salmernes længde,
forfattemavne, retskrivning og renskrift, forskel
lige opstillinger af salmerne, som Hans Thomis
søn, som Kingo, som Roskilde Konvent og KH

eller som Grundtvigs Festsalmer. Forud for kilde
henvisninger, optællinger o.lign. nævner jeg vort
forslag til og motivering for den nye salmebogs
navn:
Den danske Salmebog
»Saadan hed i sin Tid Hans Thomissøns, men
nu kaldes denne Salmebog altid med Redaktø
rens Navn, og det officielle Navn er derfor ledigt.
Vi har haft en Kingos Salmebog, opkaldt efter
Datidens største Salmedigter. Med Brorsons Sal
mebog menes »Troens rare Klenodie«. Vi kunde
kalde den nye Salmebog op efter Grundtvig, men
ved »Grundtvigs Salmebog« vilde vi dog nærmest
tænke paa Festsalmerne eller de deraf afledede
grundtvigske Særsalmebøger. Og selv om den nye
Salmebog maa komme til at indeholde mange
flere Salmer af Grundtvig end hidtil, og selv om
Grundtvig stadig mere og mere bliver hele det
danske Folks Eje og ikke som hidtil en bestemt
Retnings Mærkesmand, saa er denne Udvikling
dog endnu ikke helt fuldbyrdet, og om et saadant
Navn vil der derfor stadig kunne yppes Kiv. Men
Navnet »Den danske Salmebog« vilde kunne sam
le alle om sig og vilde egne sig udmærket for en
Genforeningssalmebog, en Bog, som paa dette
Omraade fuldbyrder Genforeningen mellem Søn
derjylland og det øvrige Land, og som salmehisto
risk set fuldbyrder Genforeningen af den konge
rigske og den sønderjydske Linje i vore Salme
bøger. Vi kan ogsaa henvise til en nordisk Paral
lel: »Den svenska Psalmboken«.«
Indhold og ordning af det sønderjydske forslag
Nr.
I. Den kristne Tro.
A. Lovsange ..............................
1- 17
B. Bekendelsen i Salmesang ...
18-23
II. Gud Fader.
A. Skabelsen og Forsynet..........
B. Tidens Gang
1. Nytaar ..............................
2. Aarstiderne ......................
3. Morgen ............................
4. Aften ................................
5. Bordbønner......................
C. Hjemmet og Folket
1. Bryllup..............................
2. Forældre og Børn............
3. Ungdommen....................
4. Syge og gamle ................
5. Det borgerlige Liv..........
6. Nød og Ulykke................
7. Konge og Fædreland ....

24- 54
55- 68
69- 78
79-110
111-148
149
150-160
161-169
170-175
176-188
189
190—192
193-208
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III. Gud Søn.
A. Jesus Kristus ........................ 209-220
B. Forjættelserne
.................. 221-236
G. Jesu Fødsel .......................... 237-280
D. Jesu Liv og Lære................ 281-319
E. Jesu Lidelse og Død............. 320-376
F. Jesu Opstandelse og Himmel
fart .......................................... 377-418
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DET GRUNDTVIGSKE FORSLAG
I begyndelsen af 1941 sendte sognepræst Niels
Petersen, Rønnebæk, en udførlig og velbegrundet
skrivelse til bispekollegiet, som holdt møde, om
nødvendigheden af snarest muligt at skride til en

revision af salmebogen. Han mente, at en saadan
revision rettest burde foretages af en enkelt mand,
f.eks. dr. Niels Møller i Tønder. Biskop Noack
lod arbejdsmateriale fra det sønderjydske udvalg
cirkulere mellem biskopperne, og de var enige
om, at sagen burde vente, til dette udvalg var
færdigt, men at det burde bevare karakteren af
et forarbejde.
Dermed lod Niels Petersen sig ikke nøje. Han
mente, at en officiel kommission burde nedsættes
med det samme. Det begrundede han i en artikel
i Kristeligt Dagblad 4.okt. samme aar. Den, som
ved noget om, hvilke værdifulde salmer en ny
salmebog vil kunne rumme, synes at hvert venteaar er et tab. »Jeg vil tilskynde til, at der straks
tages et Salmebogsarbejde op fra grundtvigsk Si
de.« En officiel kommission maa alligevel igen
nem hele stoffet, og inden dette arbejde kommer
ret i gang, vil det sønderjydske udvalg kunne være
færdigt. Og eventuelle udvalg, der nedsættes nu,
vil dog stadig være forud med sit arbejde, saa det
kan tjene den endelige instans. Hvorfor ikke sætte
arbejdet i gang straks?
Derpaa svarede Malling i5.okt., at intet afsnit
i det sønderjydske forslag var færdigt, før alt var
færdigt. Sønderjyderne længtes ogsaa utaalmodigt
efter en ny salmebog. Han mente egentlig, at man
fra grundtvigsk side var færdig med forberedel
serne gennem Valgmenighedssalmebogen af 1935,
saa man havde let ved at sige til sønderjyderne:
Rup jer nu!
Niels Petersen mente alligevel, at kommissionen
burde nedsættes. Det krævede jo nogle overvejel
ser og maaske en bevilling. Og der var nok saa
meget færdigt i udvalgene, at kommissionen fik
noget at begynde med.
Dr.L.J.Koch blandede sig ikke i denne samtale,
men skrev dog 26.okt., at vi i KH havde en god
salmebog, men den mangler dog nogle gode dan
ske salmer, som man havde bevaret i Norge. Han
advarede mod den ensidighed, som tillægget af
1938 havde udvist, og nævnte i den forbindelse,
at mange præster yndede at nedsætte Ingemann.
Saa traadte Carl Brinkkjær, Vammen, ind i
billedet og gjorde opmærksom paa »Midtjysk Sal
mekonvent«. Dr.Koch havde nævnt baade KH og
SS. Derfor nævnte Brinkkjær forskellen paa dem.
I Kongeriget var den gamle tradition fra refor
mationstiden afbrudt af rationalismen, men for
bindelsen var bevaret i Sønderjylland gennem
Pontoppidan, som optog hele Kingos salmebog.
Roskilde Konvents salmebog havde søgt at finde
vej til den gamle linje, og KH havde ikke tilført
noget nyt, men var stadig noget afsvækket i for
hold til reformationens arv, som Midtjysk Kon
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vent vilde vende tilbage til. Brinkkjær sluttede
med et citat af Chr.Bartholdy, som mente, at In
gemann burde skæres betydeligt ned.
Nu mærker man, at det grundtvigske udvalg
er begyndt at træde i funktion. Uffe Hansen skri
ver 7.nov. om Grundtvig og Salmebogen. »Vil
man anstille talmæssige Betragtninger og regne
Procenter ud, kan man let komme til den Opfat
telse, at Grundtvig har faaet, hvad der kan til
komme ham, baade i Forhold til de andre store,
Kingo og Brorson, og i Forhold til Grundtvigia
nernes Antal.« Derefter ser man i forhold til dis
se digteres produktion, at KH af Kingos salmer
har optaget 42 pct., godt 32 af Brorsons, men
knap 14 pct. af Grundtvigs. En ny salmebog maa
tage meget mere med af Grundtvig. Det har de
mange salmebogstillæg vist os, hvorefter Grundt
vigs antal af salmer i en lang række tillæg optæl
les: »Jeg kan nævne Th.Bugges Tillæg fra 1903
med 116 Salmer, hvoraf 102 af Grundtvig, 3 af
Kingo, ingen af Brorson. Hospitalsmenigheden i
Odense 1911 med 102 Salmer, K.5, B.3, G.76.
Dansk Kirkesang 1928 med 48 Salmer, K.o, B.6,
G.25. Kirkeligt Samfund 1934 (4.Udg.) med 113
Salmer, K.3, B.o, G. 102. Dem kan man til en vis
Grad kalde eensidige; men »Salmer af 1938« med
sine 226 Salmer, K.18, B.28, G. 128, maa regnes
til de alsidige Tillæg paa Linje med Widding,
Severinsen og Ludwigs, der har 321 Salmer, K.16,
B.33, G.90.« (Her lægger Uffe Hansen aabenbart
mere vægt paa statistikken end fem aar senere,
da han ikke lader sig rokke af den, se tidligere
s. 464).
Den 26.nov. skrev Gudmund Schiøler om
Grundtvigs plads i en ny salmebog. Han forsva
rede T 1938, som han havde været med til at ud
arbejde, ved at pege paa, hvor vigtigt det var at
prøve nye salmer, inden man tog fat paa den en
delige salmebog. I T 1938 var der 26 nye salmer
af Brorson og 16 af Kingo, og dermed havde sal
mebøgerne nok brugt, hvad der var at finde hos
dem. Det vilde være urimeligt, om man af den
grund undlod at hente mere hos Grundtvig, hvor
mængden af gode salmer var saa stor. Han havde
saa mange registre paa sit orgel, at det ikke blev
enstonigt. Som forsker hentede og gendigtede han
salmer fra alle lande og alle tider. Fra Mynsters
tid har visse kredse længst muligt søgt at holde
Grundtvig ude, men hans salmer tilkæmper sig
plads i kraft af deres værdi.
Aaret 1941 var altsaa rigt paa diskussioner om
det, der skulde komme, og hvordan det skulde
være. Det tog kun tre aar at udarbejde det
grundtvigske forslag, som fik følgende titel og
forord:
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Dansk Salmebog
Forslag til en ny autoriseret Salmebog for Kon
geriget Danmark. Samlet og redigeret af Det
grundtvigske Salmebogsudvalg. Udgivet med Støt
te af Kirkeligt Samfund af 1898. I Kommission
hos Andelsbogtrykkeriet i Odense. Odense 1944.
Forord
Efter Tilskyndelse fra Sognepræst Niels Peter
sen, Rønnebæk, besluttede Kirkeligt Samfund af
1898 i Efteraaret 1941 at nedsætte et Udvalg til
at forme og stille et saadant Forslag til en ny fæl
les Salmebog, som efter det grundtvigske Kirke
folks Behov maatte anses for ønskelig.
Hertil valgtes Præsterne Gudmund Schiøler,
Tølløse, Frederik Schrøder, Fjelstrup, og Edvard
Pedersen, Aalborg, hvorefter man bad Valgmenig
hedspræst Uffe Hansen, Ubberup, som Medlem
af Udvalget gøre det forberedende Arbejde ved
Forslagets Tilrettelæggelse.
Udvalget fik snart efter Støtte fra Foreningen
for Høj- og Landbrugsskoler, idet Højskolefor
stander Lars Bækhøj, Ollerup, Forstanderinde
Jørgine Abildgaard, Snoghøj Gymnastikhøjskole,
og Seminarielærer, dr.phil. Niels Møller, Tønder,
tiltraadte Udvalget.
Dette Syvmandsudvalg har set det som sin Op
gave at stille Forslag om en god og fyldig Salme
bog med Stof fra saavel Salmebog for Kirke og
Hjem og Den sønderjydske Salmebog som fra de
særlige grundtvigske Salmebøger og Tillæg. Na
turligvis maatte Opmærksomheden særlig være
rettet paa at faa et større Udvalg med af Grundt
vigs Salmer, end der findes i de autoriserede, en
Opgave, som sikkert alle i Kirken finder paakræ
vet. Derimod kunde der ikke optages ret mange
nye og uprøvede Salmer.
Hvad Salmernes Form angaar, har det været
Udvalget magtpaaliggende at vælge, hvad vi
maatte anse for det bedste baade kristeligt og
poetisk, undertiden den mest kendte, undertiden
den oprindelige Form. I enkelte Tilfælde har Ud
valget ment det nødvendigt for en Salmes Beva
relse og Forstaaelse at foretage lempelige Rettel
ser eller Ændringer, ligesom vi oftere i Valget af
Versantal har fundet en ny løsning, gennemgaaende med færre Vers end SS, men flere end KH.
Endelig har Udvalget ment det hensigtsmæssigt
at give hver Salme en Melodihenvisning samt en
salmehistorisk Fodnote samt ved andre Noter og
forskellige Registre at gøre Forslaget mere over
skueligt.
Umiddelbart efter dette forord følger salmerne,
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ialt 846. Efter salmerne, altsaa i bogens slutning,
kommer indholdsfortegnelsen.
Gudstjenesten Nr. 1-62.
Indgangssalmer Nr. 1-37.
Opfordring til Lovsang 1-8, Te deum 9, Introitus 10-20, om Gudstjenesten 21-25, om
Søndagen 26-29, om Ordet og Troen 30-37.
Mellemsalmer Nr. 38-49.
Kyrie 38-40, Litaniet 41-42, Gloria 43-45,
Halleluja 46, Credo 47-49.
Udgangssalmer Nr. 50-62.
Opfordring til Tak 50-51, Takkesalmer 5260, Velsignelsen 61, Amen 62.
Daab og Nadver Nr. 63-111.
Daaben Nr. 63-77.
Om Daaben 63-68, før Daaben 69-72, efter
Daaben 73-75, ved Fremstillingen 76-77.
Konfirmationen Nr. 78-85.
Bekendelsen 78-80, Bamekaarene 81-85.
Nadveren Nr. 86-111.
Indbydelse til Nadveren 86-99, ®øn før
Nadveren 100-102, Agnus Dei 103, under
Uddelingen 104-07, Taksigelse 108-11.
Troen paa Gud Fader Nr. 112-34.
Skabelsen Nr. 112-18.
Fremstillende 112-14, lovprisende Salmer
iiS-iS.

F’orsynet Nr. 119-34.
Guds Magt og Visdom 119-23, Guds Kær
lighed 124-29, Guds Tugt 130-34.
Advent Nr. 135-52.
Forjættelser om Frelse 135-40, om Jesu Fød
sel 141-45, om Jesu Forsonerdød 146-47, om
Dommedag 148-49, om Johannes Døber
150-52.

Jesu Fødsel Nr. 153-94.
Englesangen (Juleaften) 153-62, Juleevan
geliet 163-70, Juleglæden 171-82, Julesor
gen (2. Juledag) 183-94.
Jesu Navn Nr. 195-206.
Jesu Navn 195-200, Nytaarsdag 201-06.
Jesu Liv og Gerning Nr. 207-60.
Evangeliesalmer ordnet efter Kirkeaaret.
Jesu Lidelse og Død Nr. 261-305.
Indtoget i Jerusalem 261-65, Nadverens Ind
stiftelse 266-68, Jesus i Getsemane 268-73,
for Raadet 274-77, paa Golgata 278-301, i
Graven 302-03, i Dødsriget 304-05.
Jesu Opstandelse Nr. 306-33.
Paaskeevangeliet 306-13, Paaskeglæden 31424, Gensynet med Frelseren 325-33.
Jesu Himmelfart og Genkomst Nr. 334-57.
Himmelfarten 334-39, Sædet ved Guds høj
re Haand 340-49, Genkomsten 350-57.

Helligaanden Nr. 358-96.
Pinseevangeliet 358-65, Pinseglæden 366-73,
Helligaandens Gerning 374-77, Bøn til Hel
ligaanden 378-96.
Menigheden og Fællesskabet Nr. 397-477.
Kirkens Tilblivelse Nr. 397-413.
Guds Rige 397-406, Guds Folk 407-13.
Kirkens Væsen og Opgave Nr. 414-21.
Kirkens Gerning ved Ordet Nr. 422-441.
Menighedens Fornyelse Nr. 442-57.
Menighedens Bevarelse Nr. 458-64.
Menighedens Virke Nr. 465-77.
Mission 465-71, Kirkeindvielse 472-74, Præsteindvielse 475-77.
Syndernes Forladelse Nr. 478-526.
Retfærdiggørelse af Tro 478-88, Guds Naa
de og Barmhjærtighed 489-92, Syndserken
delsen 493-97, Anger og Bod 498-506, Bøn
om Frelse 507-21, Taksigelse for Naaden
522-26.
Kristenlivets Kamp Nr. 527-621.
Kristi Strid for os 527-33, vor Efterfølgelse
534-55, Bestandighed under Fristelse 556-67,
i Sorg og Nød 568-81, Haabet og Bønnen
582-602, Kærlighed til Gud og Næsten 60321.
Kristenlivets Fred og Glæde Nr. 622-62.
Fred med Gud 622-26, Tryghed i Guds Va
retægt 627-41, Frimodighed til Livet 642-57,
Glæde over Frelsen 658-62.
Kødets Opstandelse og det evige Liv Nr. 663-704.
Døden 663-77, Opstandelsen 678-90, Salig
heden 691-704.
Aaret Nr. 705-21.
Nytaar 705-12, Foraar 713-14, Sommer 71516, Høst 717-19, Vinter 720-21.
Dagen Nr. 722-75.
Morgen 722-43, Aften 744-73, Bordbønner
774-75Menneskelivet Nr. 776-804.
Hjemmet (Bryllup) 776-86, Alderdommen
787-94, Fædrelandet 795-802, Freden 80304.
Sange Nr. 805-46.
Efter indholdsfortegnelsen følger en række sær
vota, en række sange, som Uffe Hansen og Schiø
ler ønsker udeladt af pladshensyn, nogle salmer,
som et mindretal havde ønsket optaget, et regi
ster over bibelsteder, til hvilke der er tilknytning
i salmerne, register over salmernes forfattere, et
forslag af Uffe Hansen til salmevalg ved kirke
aarets forskellige gudstjenester (begge tekstræk
ker) og endelig et alfabetisk register.

I
DET MIDTJYDSKE FORSLAG

Som nævnt i forordet var det Uffe Hansen,
som gjorde det forberedende arbejde. Han har
udtalt sig nærmere derom i Vartovbogen 1974,
hvor han har skrevet nogle personlige erindringer
om salmebogsarbejdet. Til hver salme i »Salmer
1935« og de to autoriserede salmebøger og hver,
som iøvrigt blev foreslaaet, skrev han et karto
tekskort med salmens begyndelseslinje, forfatter
navn og aarstal, dens optagelse i forskellige sal
mebøger eller tillæg, forskellige varianter, forslag
til melodi og anbringelse i salmebogen. Denne
arbejdsmetode blev gennem Uffe Hansen ogsaa
indført i den senere salmebogskommission, dog
med de nødvendige tilføjelser.

1

Samarbejdet i det grundtvigske udvalg var i
almindelighed gnidningsløst. Uoverensstemmelser
blev klaret, dels naturligvis ved at nogen blev
overbevist af andre, dels ved at et flertal afgjor
de sagen, og et mindretal fik et særvotum opta
get. Uffe Hansen mindes et par særmeninger af
Jørgine Abildgaard og Niels Møller, som begge
blev overbevist om deres fejltagelser, hvorfor de
ikke her skal refereres.
Udvalget havde ikke tænkt sig, at deres forslag
skulde blive godkendt som salmebog for den dan
ske kirke, »det kunde vi ikke vente, selv med en
grundtvigsk kirkeminister - men vi havde et sik
kert haab om, at det skulde faa indflydelse paa
det endelige resultat.« Det blev da ogsaa tilfæl
det.
Da det grundtvigske forslag var udkommet om
kring i.sept.1944, foreslog biskop Noack, at det
sønderjydske udvalg samledes paany for at gen
nemgaa det. Det skete ved tre møder i løbet af
vinteren. Desværre manglede vi ved disse møder
det medlem, som vi dertil kunde have haft sær
lig brug for, nemlig Aage Dahl, som først havde
siddet i koncentrationslejr i Horserød, senere i
Frøslev, men nu var ført til Tyskland.
Et arbejdsgrundlag var udarbejdet af Malling
og tilsendt de øvrige. Ved salmer, som var opta
get i begge forslag, noterede vi forskel i teksterne
og enighed om teksterne. Om salmen var optaget
i SF og udeladt i GF. I saa fald blev det noteret,
hvad vi absolut ikke kunde undvære, og hvad der
kunde forhandles om. Vi gennemgik det grundt
vigske særstof, hvoraf vi gerne vilde optage 17
salmer og muligvis endnu 16. Ved 13 var vi be
tænkelige, ved 4 usikre, ved 115 imod. Ved 46
salmer, som var med i begge forslag, maatte vi
anerkende, at det grundtvigske forslag var bedre
end vort. I det store og hele var vi glade for det
grundtvigske forslag og mente, at vi maatte kun
ne enes uden stort besvær.
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I »Kampen om Salmebogen«, s.34-48, har jeg
anerkendt, at man her fra grundtvigsk side har
givet et godt og positivt bidrag til salmebogssa
gens løsning, men da kritik forud for afgørelsen
vilde være det nyttigste, har jeg særdeles kritisk
gennemgaaet forslaget i enkeltheder, som afspej
ler en stor del af det sønderjydske udvalgs arbej
de med forslaget.
DET MIDTJYDSKE FORSLAG
Naar præster kommer sammen, kalder man det
ikke et komsammen, men et konvent, selv om de
blot kommer sammen for at spille l’hombre. Fire
præster paa Viborg-egnen havde dannet et saa
dant l’hombrekonvent. De var alle tidehvervsfolk
eller stod dog Tidehverv nær, for selv om man
er forenede af kortspillet, befinder man sig dog
bedst blandt ligesindede. En skønne dag havde
man den sorg at miste en af konventsbrødrene,
som blev forflyttet til et fjernt embede, hvorved
man kom til at mangle en fjerdemand. For at
bøde paa denne mangel, bestemte man sig til at
gaa over aaen efter vand, i dette tilfælde Skalsaaen, for at finde et nyt medlem med de rette
teologiske kvalifikationer. Det blev pastor Harald
Sandbæk. Men da han kom med, besluttede man
sig til at lade Holmblads salmebog ligge til for
del for den rigtige, hvorefter man godt kunde
bruge en femte mand, og saaledes blev »Midtjydsk Salmekonvent« dannet den 27.juli 1937. Un
der den tyske besættelse blev arbejdet dog stand
set i halvandet aar »grundet paa den alt for store
Interesse, Gestapo viste for Konventets Medlem
mer.«
De var altsaa ret alsidige og stod heller ikke
tilbage med hensyn til teologi og salmekundskab.
Dertil kom, at den afdøde salmeforsker P.Severinsens righoldige samlinger, som var gaaet i arv
til sønnen Tage Severinsen, stod til deres raadig
hed.
De tog fat paa den maade, at de delte arbejdet
imellem sig. Pastor H.Sandbæk i Hersum behand
lede reformationstidens salmer, Carl Brinkkjær i
Vammen, som blev konventets formand, tog sig
af Kingo, Sv.Ilving i Vorde behandlede Brorson,
M.Kofoed i Borris tog sig af Grundtvig, og Tage
Severinsen fik »brokkassen«, dvs. alle de andre
salmer. De arbejdede flittigt og foreløbig ube
mærket, altsaa dog med en lang afbrydelse, som
ikke skyldtes salmebogen, men gav anledning til
navnet »sabotørkonventet«. De blev først færdige
med deres salmebogsforslag den 22.okt. 1947, da
salmebogskommissionen var i fuld gang med ar
bejdet, men den kunde dog fra begyndelsen tage
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hensyn til midtjyderne, da Brinkkjaer var medlem
og havde deres forarbejder med. Her kan vi alt
saa roligt omtale det midtjydske forslag i forbin
delse med og til sammenligning med de to tidli
gere.
Midtjyderne startede egentlig med det maal at
lave en lille salmebog med et snævert udvalg af
de bedste og mest kernefulde salmer. Resten kun
de man overlade til sangbøgerne. Men rigdom
men i den danske salmeskat er en levende protest
mod en lille salmebog. De forlod dog dette stand
punkt til fordel for den tanke, at salmebogen
skulde være fælles for kirke, skole og hjem, og
saa kan bogen ikke blive helt lille. De har hele
tiden holdt fast paa det synspunkt, at salmebogen
i praksis er den danske menigheds dogmatik. Den
maa kun indeholde udtryk for den rene lutherske
lære. Reformationstidens salmesang er forbilled
lig i sit indhold. Den taler nøgternt og troværdigt
om Gud og menneske. Gud er midtpunktet i for
kyndelse og salmesang. Senere tider har lært at
skrive mere formfuldendte vers, men i indholdet
har man fjernet sig fra reformationstiden. Men
nesket er kommet mere i centrum, menneskets
følelser, oplevelser og beslutninger. Først i den
sidste tid lyder kaldet om at vende tilbage til
Luther, og paa hans vægt maa alle salmer i en
ny salmebog vejes.
Det viser sig da i praksis, at der ikke er noget
i vejen med Kingos salmer, og Grundtvigs salmer
frembyder heller ikke i dogmatisk henseende no
get stort problem. Det store problem er Brorson.
Men under salmebogskommissionens arbejde
fremkom Brinkkjær dog flere gange med den ud
talelse: »Brorson er mere »evangelisk«, end man
skulde tro, naar man kun kender ham fra salme
bøgerne.«
»Evangelisk« var paa den tid i tidehvervssprog
et yndet synonym for »den rene lære«. Luther var
altsaa mesteren, Kingo og Grundtvig gode lærlin
ge. Brorson var problembarnet, som maatte rettes
eller udelades, hvis han ikke for en gangs skyld
sagde det rigtige, for det kunde ogsaa han. De
andre kom i »brokkassen« til særlig undersøgelse.
Den prøve blev fint bestaaet af Aastrup.
Det, som er galt hos Brorson, er naturligvis
hans pietisme. Det bibelske billede af Kristus som
brudgommen og menigheden som hans brud bli
ver undertiden brugt om forholdet mellem Kri
stus og den enkelte sjæl, og man kan da ikke næg
te, at Brorson kan finde usmagelige udtryk for
dette. Men skal man udelade alle kærlighedssan
ge til Kristus? Der er andre meget slemme ting.
Naar han spørger:

Har hans naades straalers kraft
i din sjæl sin virkning haft?
Kan du i dit hjerte finde,
at der er et lys derinde?
Saa er det lige saa forfærdeligt som at paastaa,
at man kan (eller bør?) have personlig frelses
vished. Man udelukker da ogsaa Paul Gerhardts
salme »Er Gud for mig, saa træde«, som Brorson
har oversat. Eller er Paul Gerhardt heller ikke
rigtig lutheraner? Man bekæmper »skellet« mel
lem troende og vantro og maa ikke synge »Ak
vidste du, som gaar i syndens lænke«, for man
maa ikke »fra de sikredes side se ned paa dem
udenfor«. Maa man heller ikke byde dem inden
for? Det er et spørgsmaal, om det her er Tide
hverv, der har den »rene lære«. Naar Brorson
synger:
Jesus, han er syndres ven,
vil du kun saa sandt forsage,
saa stiller han altsaa betingelser op for Guds naa
de. Den slags ting maa naturligvis renses ud af
Brorsons salmer. Hvordan dette kan gøres, har
Aastrup vist i en række omdigtede brorsonsalmer,
som forslaget har optaget, »Elendig her jeg van
ker«, »Hvordan takker vi vor Herre« og »I dag
er naadens tid«, vel ikke just i haab om, at de
kan optages i stedet for Brorsons egne, men for at
demonstrere, hvorledes Brorson maa lutres, før
han slipper ind i en rettroende salmebog.
Men paa den anden side siger Tage Severinsen
i forordet til forslaget, at Brorson mange steder
kan sige det rigtige stærkere end nogen anden af
vore digtere, men saadanne stærke vers er ofte
udeladt i KH, og f.eks. en salme som »Vor tro er
den forvisning paa« kan man næsten ikke mere
kalde Brorsons, som den staar i salmebogen. Nog
le af Brorsons yndede salmer bør altsaa udelades,
og andre skal renses for pietistiske pletter og de
stærke udtryk for den sande tro skal fremdrages
af den taage, salmebogsredaktører har skjult
dem i.
Paa samme maade maa man passe paa hele
salmebogen igennem. Man maa da ikke lære bør
nene at synge i deres aftenbøn:
Har i dag jeg, kære Gud,
syndet imod dine bud.
Det bør jo hedde:
Jeg i dag, o kære Gud,
syndet har mod dine bud.
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For den rene lære er det da ikke tvivlsomt, at
ogsaa børnene er syndere. Man skal passe paa
smaatingene, ogsaa pietistiske ord som »skat«,
»sød« og »min Jesus!«. Man skal være forsigtig
med at tale om »kærlighed til Gud og næsten«,
kun om »kærlighed til næsten«, og det skal man
tale meget om. Det er der i hvert fald et afsnit
om i det midtjyske forslag, men der mangler et
om »kærlighed til Gud«, for naar mennesker ta
ler om det, er det uægte.
Men hvad skal man gøre med et rart menne
ske som Ingemann? Alle elsker jo i hvert fald
hans morgen- og aftensange og den idylliske ver
den, de tegner for os. Det er maaske dem, der
gør mindst skade, og da midtjyderne ikke vil have
ord for at være Ingemann-ædere, har man opta
get flere af dem, end der hidtil har været optaget
i salmebøgerne, »Lysets engel gaar med glans«,
»Bliv hos os, naar dagen hælder«, »Den skønne
jordens sol gik ned« og »I fjerne kirketaame
hist«. Men af egentlige salmer, som er elsket og
meget sunget har man udeladt »Dejlig er jorden«,
»Den store mester kommer«, »Frelseren er mig en
hyrde god«, »Jeg lever og ved«, »Julen har bragt
velsignet bud«, »Lyksalig, lyksalig« og endnu 12
andre, hvoraf kun de fire kan kaldes svagere.
Man kan undre sig over, at de mere lyriske mor
gen- og aftensange er optaget, og de mere kriste
lige salmer er udeladt, men hvis der er nogen me
ning i det, kunde det være den, at man skylder de
kristelige salmer en strengere prøvelse, mens det
kan være mindre væsentligt med de sange, der
formentlig »kun« skal synges i skolen. Men for
holdet er saa urimeligt, at man ikke kan fritage
midtjyderne for det grimme ord, man har sagt
om deres forhold til Ingemann.
De gamle salmer, som er ældre end pietismen,
er mere »rigtige« end de nyere, og selv om man
ikke kan tænke sig, at de vil blive meget sunget,
maa en del af dem bevares, ikke af historiske
grunde, men fordi de taler sandt om »hvad det
er at være menneske«. Blandt disse er nogle fra
den gamle nordslesvigske salmebog (N), som søn
derjyderne selv har udeladt i SS.
Fra pietismens tid udelukker man med særlig
omhu salmer om den falske kærlighed. (Det er
den falske kærlighed, at jeg elsker Jesus; det er
den sande kærlighed, at Jesus elsker mig). Altsaa
bort med »Dig vil jeg elske, du min styrke«, »Je
sus, Jesus, Jesus sigter«, »Jesus, kom dog nær til
mig« og »Vil du have ro, min sjæl«. Maaske hø
rer »Drag, Jesus, mig« og »Et helligt liv, en salig
død« ogsaa til denne uheldige kategori. Det er
synd for baade Simeon og Brorson.
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I »brokkassen«, hvor alle de andre findes, har
Tage Severinsen som nævnt fundet nogle gode
gamle, men fra det kedelige 19. aarhundrede var
der meget kassabelt. Fire af Oldenburgs, »Dybe,
stille«, »Et suk igennem verden gaar«, »I Herrens
hus er godt at bo«, »Livsalig er den tale«. Begge
Schj ørrings »Kærlighed fra Gud« og »Herrens
venner ingensinde«. Oehlenschlågers eneste »Lær
mig, o skov, at visne glad«. Boye har mistet »Bliv
hos mig, mester«, »Himlen aabnes«, »Sin menig
hed har Kristus kær«, »Naturen holder pinsefest«
og »Hvor blev Guds jord et dejligt sted«, selv om
den sidste taler om den eneste for os tilladelige
kærlighed, nemlig til næsten. Chr. Richardt mi
stede »Altid frejdig«, »Et kors det var det haarde,
trange leje« og »Du, som freden mig forkynder«,
mens »Du, som vejen er og livet« fik lov at kom
me med, efter at »vort haandslag« og de »smaa
kræfter« var erstattet af noget mindre. Blandt
mange andre har man udeladt P. Gerhardts »Gak
ud, min sjæl, betragt med flid«, Grundtvigs »Vel
signelse, al jordens tarv«, Wexels’ »Tænk naar
engang«, Holms »Hvor salig er den lille flok«,
Julius Lassens »O Gud ske lov, det hjemad gaar«,
Gjerdings »Den er slet ikke af Gud forladt« og
Paullis »Jert hus skal I bygge«. Alt dette og me
get mere fik lov til at blive liggende i brokkassen.
En optælling viser, at der ialt er optaget 312
numre af Grundtvig, 128 af Kingo, 96 af Brorson,
som muligvis ikke vilde godkende rettelserne. Til
gengæld for den store udelukkelse af de nyere sal
mer, er der optaget 31 af de allernyeste, nemlig
af Aastrup, som herved rykker op blandt de stør
ste. Med rette bevarer Hans Christensen Sthen
en god plads med 19 salmer, hvorved han distan
cerer Ingemann, som ogsaa bliver noteret for 19,
men i dette tilfælde er det falsk varebetegnelse,
idet man har medregnet 7, hvori Ingemann ved
sit gennemsyn af salmebogen i 1855 har ændret
enkelte linjer. Af resten er de 8 morgen- eller af
tensange, og kun 4, siger og skriver fire, af Inge
manns salmer er optaget. Heraf er den ene en
morgensalme, en anden er ret ukendt, en tredje
er et helt ukendt vers, der er føjet til en ældre.
Alene tilbage staar »Til Himlene« og rækker til
Himlen med sin bøn om barmhjertighed!
Det midtjyske forslag er ikke bange for at op
tage gamle salmer, hvis hele sprogtone virker no
get antikveret, men det strider mod en anden
tendens, der er lige saa aabenbar, nemlig at man
moderniserer sproget. En gammel form som »han
nem« gaar ikke an. Man afskaffer nogle steder
verbernes flertalsformer, men dog ikke alle steder,
og det kan nok ikke være anderledes. Men man
behøver ikke at omdigte »Den yndigste rose« for
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at slippe af med »Som tidsler ej mere kan due
end kastes i brændende lue«, for det baade rimer
og lyder bedre end ændringen »Som tidsler til
andet ej duer end kastes i brændende luer«. Man
er paa jagt efter det gamle »hvo«, som man vil
erstatte med »hvem«, hvad man ikke altid kan,
f.eks. »Hvem paa Gud tror«. Sjældne ord som
»lak og lyde« maa naturligvis forsynes med en
fodnote, men mon det er nødvendigt at forklare,
at »vaade« betyder »ulykke«, at »æt« betyder
»slægt«, at »fule« betyder »hæslige«, at »i løn«
betyder »i det skjulte«, at »favr« betyder »skøn«
og »svar« betyder »tung«. Men det er maaske af
hensyn til skolen og konfirmanderne.
Af økonomiske grunde har man undladt at op
trykke teksten i de salmer, som man vil optage i
samme form som KH, blot med en note, hvis der
er smaating, som bør ændres.
De to tidligere forslag har kun korte forord,
men her er et 24 sider langt indledende kapitel
med principielle betragtninger og udførlig omtale
af det, man har gjort og begrundelse derfor. Det
er just i dette tilfælde paa sin plads. Det hedder
her om salmebogens ordning, at man helst vilde
have ordnet den efter kirkeaaret. Det kunde man
gøre i gamle dage med de salmer, som dengang
fandtes. Men det store salmestof, som nu maa
findes i en salmebog, kan ikke uden vidtløftighed
indordnes i kirkeaarets ramme. Det er rigtig set,
og det er sjældent udtrykt saa klart.
Efter salmerne i bogen følger et afsnit med
»sange«, som fører tanken hen paa Højskolesang
bogen. Efter sangene kommer forslag til salmer,
som kunde anbringes i læsedelen. Det er mere
vidtgaaende end det tilsvarende sønderjydske.
Her er salmer om de 10 bud, trosbekendelsen og
Fadervor. Derefter Kingos passionssalmer og hans
salme »Sorrig og elendighed« og Grundtvigs »I
kvæld blev der banket« og »O dejlige land«. I
denne læsedel blomstrer de forklarende noter.
Hele bogen begynder med et stort noteapparat.
Først det nævnte forord. Derefter melodihenvis
ninger til nærmere uddybelse af de korte henvis
ninger, der i forslaget er sat over salmerne. End
videre noter om vore mange tidligere salmebøger
til forklaring af de korte signaturer, som under
hver salme antyder dens historie. Saa kommer en
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oversigt over salmedigterne og numrene paa de
salmer, de har faaet optaget i forslaget. Endelig
en fortegnelse over de stykker af Bibelen, som er
gendigtet i salmer i forslaget og disses numre.
Der er altsaa her leveret et arbejde, der er præ
get af omhu trods hastværket, teologisk dygtighed
og betydelig salmehistorisk kundskab. Men det er
ogsaa præget af teologisk ensidighed. Der kunde
samles en smuk og fyldig salmebog af stof, som
her er forkastet eller omdigtet, og der kunde dig
tes salmer over bibelord, som ligger udenfor dette
forslags horisont.
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Døden, Opstandelsen og det evige
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S ALM E BOGS KOMMISSIONEN
Kommissionen nedscetles.
Da det sønderjydske udvalg havde udgivet sit
forslag 1943 og det grundtvigske udvalg sit i 1944,
maatte man endnu afvente krigens afslutning,
men sidst paa aaret 1945 begyndte det grundtvig
ske udvalg gennem pastor Schiøler at røre ved sa
gen og foreslog, at de tre udvalg i fællesskab hen
vendte sig til kirkeminister Carl Hermansen om
nedsættelse af et officielt udvalg. Paa midtjyder
nes vegne bad pastor Brinkkjær om endnu en
ventetid, til deres forslag var færdigt. Men det
lykkedes dog Schiøler at overtale midtjydeme,
saa resultatet blev, at alle tre udvalg i fællesskab
sidst i december 1945 bad kirkeministeriet om at
nedsætte det endelige salmebogsudvalg.
Ved det normale bispemøde i januar 1946 talte
kirkeminister Carl Hermansen sammen med bi
skopperne om denne henvendelse, og formodent
lig kom man ogsaa ved denne lejlighed ind paa
udvalgets sammensætning. Der var mange hensyn
at tage, og der var mange ting, som skulde afvejes i forhold til hinanden.
Følgende skrivelse er dateret 29. jan. 1946:
»Efter at de forskellige Kredse, der i en Aarrække under Betegnelsen »Det sønderjydske Sal
mebogsudvalg«, »Det grundtvigske Salmebogsud
valg« og »Midtjydsk Salmekonvent« har arbejdet
paa at forberede en ny Salmebog for hele Landet,
i en Fællesskrivelse har henstillet til Ministeriets
Overvejelse at nedsætte et officielt Udvalg, som
med Støtte i det udførte forberedende Arbejde
kunde fremsætte endeligt Forslag til en fælles
Salmebog for hele Landet, har Ministeriet beslut
tet at nedsætte et Udvalg som foreslaaet, hvori
man har tænkt sig, der skulde indtræde en Re
præsentant for hver af de fornævnte tre Arbejds
grupper, to af Landets Biskopper og 4 eller 5 an
dre af Ministeriet udnævnte Medlemmer. Med
Henvisning hertil skal man herved udbede sig
Forslag til en Repræsentant for »Det Sønderjyd
ske Salmebogsudvalg« som Medlem af det Ud
valg, der paatænkes nedsat af Ministeriet.«
Hermansen / Detlefsen.«

Det sønderjydske udvalg holdt møde allerede
2. febr. og besluttede at foreslaa Malling som dets
repræsentant, idet man dog i det stille haabede,
at biskop Noack som den eneste af landets biskop
per, der havde været med i det forberedende ar
bejde, vilde komme med som den ene af biskop
perne.
Igen blev sagen vendt og drejet i ministeriet,
og Kristeligt Dagblad meddelte den 24. januar, at
man havde spurgt kirkeministeren, som ventede
udvalget nedsat i løbet af 14 dage. Men det va
rede dog endnu fire maaneder, inden det skete,
og under hensyntagen til de kirkelige retninger og
til de tre udvalgs repræsentation var antallet af
udvalgets medlemmer vokset til 11.
Den officielle skrivelse om udvalgets nedsættel
se er dateret 29. Maj 1946 og lyder saaledes:
»Paa Ministeriets derom nedlagte allerunder
danigste Forestilling har det den 29. Maj 1946
behaget Hans Majestæt Kongen allemaadigst at
bifalde, at der nedsættes et Udvalg bestaaende af:
Biskop over Roskilde Stift Axel Rosendal som
Formand,
Biskop over Haderslev Stift Carl Wulff Noack,
R. af Dbg. Dgmd.,
Sognepræst for Brøns Menighed i Ribe Stift An
ders Christopher Malling,
Præst for Valgmenigheden for Tømmerup og Om
egn Uffe Hansen,
Sognepræst for Vammen, Lindum og Bigum Me
nigheder i Viborg Stift Carl Aage Brinkkjær,
Lærer ved Tønder Statsseminarium, doctor philo
sophiae Niels Møller,
Sognepræst for Tølløse Menighed i Roskilde Stift
Gudmund Schiøler,
Rejsepræst for Kirkelig Forening for den indre
Mission i Danmark Johannes Kristian Pedersen,
Sognepræst for Faarup og Sabro Menigheder i
Aarhus Stift Niels Otto Martin Jensen,
Sognepræst for Rødding Menighed, Provst for
Tøminglen Provsti Anton Westergaard-Jacobsen
og
Sognepræst for Borup og Kimmerslev Menigheder
i Roskilde Stift Helge Dahn
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til at udarbejde Forslag til en ny fælles
Salmebog for hele Landet.
Hvilket herved meddeles (Dem til Efterret
ning).«
Man kan med rette sige, at udvalgets sammen
sætning var vel afbalanceret. Der var to biskop
per, en grundtvigsk, som var formand, da han
havde højest anciennitet, og en missionsmand.
Derefter var der en repræsentant for hvert tid
ligere udvalg og udpeget af dette. Med hensyn til
de kristelige retninger passede de ogsaa ind i
mønstret. Den ene var vel ikke missionsmand,
men blev dog ofte puttet i den skuffe, den anden
var grundtvigianer og den tredje tidehvervsmand.
Ministeren valgte to grundtvigianere, to missions
folk, en mand fra Kirkeligt Centrum og en tide
hvervsmand.
Med hensyn til de foregaaende udvalg var der
ogsaa en vis balance. Tre af de valgte havde væ
ret medlemmer af det sønderjydske udvalg, lige
ledes tre fra det grundtvigske, men kun en fra det
midtjyske, som var privat og havde nedsat sig
selv. Hvert af de tre udvalg havde nu faaet støtte
af et medlem, som var valgt af ministeren. Kirke
ligt Centrums mand kunde støtte hvem han vilde.
Ingen af grupperne havde flertal alene. Skulde
der være afstemning maatte mindst to grupper
gaa sammen, eller grupperne skulde ganske sim
pelt opløses i enkeltpersoner.
Udvalgets officielle navn var »Udvalget af 29.
maj 1946«. Det blev i almindelighed kaldt Sal
mebogskommissionen eller i bestemte sammen
hænge blot kommissionen, saaledes ogsaa her i
det følgende.
Helge Dahn, som stod Kirkeligt Centrum nær
og var valgt som dettes repræsentant, skyndte sig
da ogsaa at indmelde sig blandt de organiserede
medlemmer. Han blev udvalgt som sekretær, for
modentlig efter aftale mellem kirkeministeren og
biskop Rosendal, som kunde ønske at have en so
lid medarbejder i nærheden af Roskilde. Han re
fererede omhyggeligt hvert møde dag for dag, og
disse referater er en støtte og en huskeseddel i det
følgende. Han traadte straks i funktion ved det
første møde.
Da saa mange præster skulde mødes fra hele
landet og samtidig passe søndagens gudstjenester,
var det fra begyndelsen planlagt saaledes, at mø
derne skulde vare fra tirsdag til fredag, hvorved
der blev to hverdage til ud- og hjemrejse. Det
var nødvendigt under de uhyre vanskelige trafik
forhold efter krigen. Man samledes paa Chri
stiansborg i et af de store udvalgsværelser, da
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hver skulde have rigelig plads til sine papirer og
mange bøger. Frokost og kaffe kunde man faa i
snapstinget.
Det første plenarmøde.
Det første møde i salmebogskommissionen be
gyndte tirsdag d. 8. okt. 1946 kl. 10, hvor biskop
Rosendal bød velkommen til arbejdet. Rundt reg
net, sagde han, bliver salmebogen fornyet hvert
50. aar. I denne omgang er jo ikke opstaaet en ny
digter, som gør en ny salmebog nødvendig, men
maaske kan man netop i bølgedalen bedømme og
vurdere, hvad vi har. Der var allerede i det kirke
politiske udvalg en salmebogsdrøftelse, hvor man
pegede paa »dødt stof« i salmebogen og ønskede
nyt stof med, f. eks. til ungdomsmøder og af hen
syn til Sønderjylland, og det mundede ud i en
resolution til kirkeministeriet, som maaske maa
regnes for udgangspunktet for dette udvalg. Det
aktuelle udgangspunkt er naturligvis de tre salme
bogsudvalgs fælles henvendelse.
Det kommissorium, som vi af Kirkeministeriet
har faaet som grundlag for vort arbejde, siger, at
den kommende salmebog væsentlig skal have sam
me størrelse som KH. Videre siger det, at vi skal
være færdige om to aar, men mod dette har jeg
gjort indsigelse, og ministeren har sagt, at det
skulde forstaas »cum grano salis«.
Mange vilde gerne have været med i arbejdet.
Det teologiske fakultet har tilbudt sig, men det
blev til, at man skulde kunne tilkalde sagkyndig
bistand, om det var nødvendigt.
Materialet er de tre foreliggende forslag, men
desuden er det jo ogsaa meningen, at vi skulde
gøre et selvstændigt arbejde, hvor til kommer be
dømmelsen af indsendte forslag. Det er, som om
der er en higen efter at komme ind i det Mauso
leum, som salmebogen er.
Det er en betydningsfuld opgave, vi gaar ind
til. Jeg vil haabe, at medlemmerne ikke møder
med lutter ultimata i lommen, men selvfølgelig er
det ønskeligt, at standpunkterne kan komme klart
frem. Men vi maa jo dog have vilje til forhand
ling. At vi har taget sæde her, er et løfte om for
handlingsvilje. Gud velsigne vort arbejde, som vi
nu skal udføre for at tjene vort folk.
Det næste punkt paa dagsordenen var drøftelse
af en forretningsgang. Man vedtog her,
1. at biskop Noack blev næstformand,
2. at møderne begyndte kl. 9 og efter frokost
pausen kl. 14,30.
3. at afgørelser træffes ved simpelt flertal, hvis
enighed ikke opnaas. (Her fremdrog Otto Jensen
et forslag af Aastrup om, at man skulde kunne
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nedlægge veto). Man havde ogsaa drøftet mulig
heden af at udskyde afgørelsen, men Uffe Han
sen pegede paa, at man saa kunde blive nødt til
at træffe afgørelsen i en akut situation, saa det
var bedre at gøre det nu.
4. at sekretæren efter møderne tilstillede med
lemmerne et referat, desuden at man af og til
sendte en bulletin til offentligheden,
at de enkelte medlemmer nok maatte lade sig
interviewe, og saa maatte det overlades til deres
takt, hvad de vilde sige, og
at alt gerne maatte siges til de andre medlem
mer af de tre hidtidige salmebogsudvalg,
5. at Skaars salmehistorie kunde anskaffes til
formanden, og at Malling i udvalgets værelse de
ponerede en samling salmebøger, som han havde
i dublet.
Næste punkt var beretninger om arbejdet i de
tidligere udvalg. Malling fortalte om det sønder
jydske udvalg, som er omtalt i det foregaaende.
Schiøler berettede om det grundtvigske. Der var
i de grundtvigske kredse arbejdet meget med sal
mer og tillæg, og sidst kom »Salmer 1935«, men
den var jo beregnet for valg- og frimenigheder, og
man syntes ikke, at man kunde bruge denne sam
ling som det grundtvigske forslag til en fælles
salmebog. De mødtes 4 gange om aaret, tre dage
hver gang og arbejdede fra middag den første
dag, tre gange tre timer anden dag og til middag
tredje dag.
Uffe Hansen gav et supplement til Schiølers
beretning som den, der havde forberedt arbejdet
ved møderne i det grundtvigske udvalg. Hans
metode blev optaget i salmebogskommissionen og
vil derfor blive nærmere omtalt senere.
Brinkkjær aflagde beretning om det midtjydske
udvalg. Hans interesse for salmer blev vakt, da
Sandbæk i 1933 havde opfordret ham til at være
med til at redigere en sangbog, som udkom 1934
under titlen »Salme og Sang«. Senere havde man
forgæves søgt at faa Skive-konventet til at tage
initiativet til et salmearbejde. Da Sandbæk kom
med i deres l’Hombre-konvent til erstatning for
den bortrejste fjerdemand, og de gik over til at
arbejde med salmerne i stedet, kunde de jo lige
saa godt, ja vel bedre, være fem, og derved kom
Kofoed med. Fra 1937 til 1940 holdt de et møde
om maaneden, men i maj standsede bilkørslen, og
de forsøgte at holde møder i KFUMs dagligstue
i Viborg, men da det ikke gik saa godt, gik de
over til at holde flerdagsmøder i hjemmene, ind
til Gestapo standsede og spredte dem. De begynd
te igen 1945 og sluttede af med et 10 dages møde
hos Ilving ved Grenaa.
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Begyndelsen havde de gjort ved at udskyde sal
mer i KH. Derefter havde de fordelt stoffet, som
det tidligere er omtalt. Saa gennemgik de N, som
ingen af dem havde haft lejlighed til at bruge i
praksis, men de havde glæde af at arbejde med
den og havde taget meget derfra med i deres for
slag.
De havde gennemgaaet de tre store salmedig
tere, og f. eks. havde de læst hele »Sangværket«
op for hinanden. Videre havde de gennemgaaet
de to tidligere forslag, hele Ingemanns produk
tion, Luther, Aastrup og Vilstrup. De havde ikke
set det som deres opgave at finde nye salmer.
De vilde helst have haft en lille salmebog, min
dre end KH, men en saadan lille salmebog var
blevet umulig paa grund af Grundtvigs vældige
produktion. Deres forslag blev paa 737 numre, og
begyndelsen blev forevist i korrektur. Fra det søn
derjydske forslag havde de optaget tanken om at
medtage Kingos passionssalmer i læsedelen og der
til føjet nogle katekismussalmer, Kingos »Sorrig
og elendighed« og Grundtvigs »De levendes land«.
De havde ikke optaget nogen salme, som ikke
alle var enige i. Det, som skal være til gudstjenst
ligt brug, skal alle kunne være med til. Det sær
lige har ogsaa sin berettigelse, men maa henvises
til sangbøgerne. Der skal ikke være for mange sal
mer i salmebøgerne, da gentagen brug er heldig.
De havde prøvet at skelne mellem salme og sang.
Det første beregnet til gudstjenesten, dog ogsaa til
husandagt. I afsnittet »Sange« havde de kun op
taget 11 numre.
Vi har ord for at være Ingemann-slagtere, sag
de Brinkkjær, men det er vi ikke. Der er større
problemer end Ingemann.
Alt stof er vi kommet igennem to gange, det
væsentligste tre gange. Siden er det forelagt for
flere præster, hvis mening har faaet indflydelse
derpaa.
Afslutningen maatte ske hurtigere, end vi havde
ønsket, af hensyn til det officielle udvalg. Vi lagde
saa det grundtvigske forslag til grund, lod det fæl
les staa uden debat og drøftede ved forskellig
hederne, om vi vilde fastholde vort eget eller an
tage GF. Hos Ilving (altsaa ved sidste møde) fik
vi slettet 40 salmer, siden flere.
Om redaktionen blot dette: Længden syngelig.
Har indført korte epistelsalmer, som kan støtte
den oplæste tekst. Sproget kan ikke altid moder
niseres, men vi har udryddet »hannem« og »ha
ver«. Mange ord maa forsynes med noter. Vi vil
gerne nærme os originalen. Ved »I dødens baand
vor Frelser laa« har vi forladt Grundtvig for at
komme nærmere til Luther. Vi vil ikke gerne af

478
vige fra originalen, uden at der er tvingende
sproglige eller dogmatiske (ikke æstetiske) grunde
dertil.
De vilde helst have ordnet salmebogen efter
kirkeaaret, men var bange for, at det ikke kunde
lade sig gøre og havde saa ordnet forslaget som
GF. De havde ikke rørt ved det liturgiske eller
læsedelen, men vilde senere stille forslag derom.
Af hensyn til økonomien havde de ikke trykt tek
sten, hvor de var enige med KH. Deres melodi
angivelser var udarbejdet af dr. phil. Jens P. Lar
sen. De havde optaget enkelte salmer, som ikke
havde melodi. De vilde have noter under salmer
ne, ikke aarstal.
Dahn gjorde rede for »Salmetillæg af 1938«.
Ved præstemødet paa Vallekilde højskole i okto
ber 1937 forelagde Schiøler ideen om et tillæg,
der samlede det efterhaanden anerkendte stof
udenfor KH og plukkede det bedste ud af den
nye rigdom, som var givet med de frie menighe
ders »Salmer 1935«. Der nedsattes en redaktions
komité (Niels Petersen, Schiøler, Dahn, senere
Hillgaard som repræsentant for Kirkeligt Sam
fund af 1890), der med udgangspunkt i »Salmer
tgSS« udarbejdede et tillæg med 226 numre,
nemlig særstoffet i »Salmer«, som udgør 205
numre, hvoraf 135 blev optaget. Dertil 51 numre
fra KH, som var blevet forbedret i »Salmer«. En
delig 40 numre, som ikke findes i »Salmer«. Her
er for første gang optaget salmer af Vilstrup og
11 salmer af Aastrup. Ved brugen har det vist sig,
at der ikke er saa meget brug for Vilstrups sal
mer, men der er brug for Aastrups nye og sær
prægede tone. Grundtvig har overvægten med ca.
100 salmer.
Rosendal stillede det spørgsmaal til Johs. Pe
dersen: Hvorfor har Indre Mission ikke givet sig
af med salmearbejde? Han svarede: Vi har ingen
særmeninger; vi er ortodokse og holder os til det
evangelisk-lutherske; vi er konservative. Vi har
været godt tilfreds med KH. Flere af vore folk er
bange for at faa en ringere salmebog end den, vi
har nu. Jeg ved godt, at vi kan faa en bedre ved
at skyde det døde stof ud og faa noget nyt og le
vende. Vi holder os til det fælleskristelige i sal
mebogen, og det vi der ud over har særligt kær,
tager vi fra sangbogen. Vi bryder os ikke om aandelige sange i salmebogen, før de har faaet en
særlig patina og føles som salmer.
Har vi en særinteresse, saa er det Brorson, men
det lægger vi ogsaa vægt paa og er rede til at tage
en kamp for, at Brorson kommer godt med, men
det synes jo, at der er forstaaelse derfor. Jeg har
taget den bestemmelse at staa sammen med de
tre sønderjyder om at værne om det, der er i le
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vende brug i den sønderjydske salmebog. Det vil
de være en forbrydelse at lave en salmebog, som
sønderjyderne ikke kan være glade for.
Rosendal takkede for disse beretninger og gik
over til at tale om arbejdets tilrettelæggelse. Skal
vi nu alle staa paa hovedet i alle disse detailspørgsmaal? Nej, vi maa udnytte den sagkund
skab, som her er til stede. Jeg foreslaar, at vi gi
ver salmerne en første behandling i to udvalg A
og B, det ene ledet af Malling, det andet af Uffe
Hansen, hver med to fra de andre udvalg. Saa
kan de gaa alfabetisk frem og hver behandle et
vist antal salmer. For det andet er jeg klar over,
at vi maa vedtage salmebogens ordning i denne
omgang. For det tredje er der spørgsmaalet om
udskydelse af dødt stof. Den statistik, der ligger
paa bispekontorerne er nu forældet. Man kunde
maaske igen spørge præsterne, eller man kunde
spørge andre om, hvilke salmer der kan undvæ
res.
Noack mente, at man hurtigt kunde blive enig
om salmebogens ordning. Vi har i de foreliggen
de forslag omtrent de samme rubrikker. Stor eller
lille salmebog er heller ikke svært at afgøre; de
som ønsker en stor, er villige til at gaa ned paa
800, og de som ønsker en lille, er oppe paa 737.
Man begyndte at drøfte arbejdsmetoden. Der
fremkom flere forslag, og flere den næste dag,
men det hele var foreløbig ret uklart.
Onsdag, den 9. okt. ig^G.
Som den gode mødeleder havde Rosendal plan
lagt at faa de forskellige udvalgsmedlemmer til at
udtale sig om deres arbejde eller om emner, som
laa dem nær, for at de derved kunde blive præ
senterede for hinanden. Han havde desuden fore
slaaet at lægge titlerne »pastor« og »biskop«, fpr
at samtalen kunde forme sig friere. Han havde
nu bedt (dr.) Møller om at sige noget om »Salme
og sang«.
Møller begyndte med at sige, at hans udtalelser
stod for egen regning, og at han altsaa ikke talte
som medlem af det grundtvigske udvalg.
Baade fællesskab og ensomhed skaber sang.
I ordet salme ligger der en arv, som bestem
mer begrebet. Der er i det gamle testamente kult
salmer, lovsange og mange andre arter. De havde
betydning for dagliglivets helligelse.
Faste salmer ved gudstjenesten, f.eks. epistel
salmer, bevirker, at der er en salme mindre til
frit valg.
Hvad der staar i salmebogen nedfælder en be
vidsthed om, hvad der er salme. Men der er dog
visse ydre og indre kendetegn.

SALME OG SANG

A. Ydre kendetegn.
1. Salmer er sangbare. Herved udgaar ikke blot
den uregelmæssigt opbyggede poesi, men der sæt
tes ogsaa spørgsmaalstegn ved læsesalmer.
2. Salmer er poesi, ikke tanketør fremstilling,
men rene, klare billeder, som udgør en helhed,
en samlet, afgrænset tankerække.
3. Salmen er altid bibelsproget.
B. Indre kendetegn.
1. Salmen skal være kristen, men her maa man
huske, at der er noget, som hedder kristenlivets
aldre. Ogsaa barnelivets kristendom har sin ret.
»Jeg saa ham som barn«. Ingemann.
2. Salmen skal tale om virkeligheden, ikke fan
tasi. »Mellem disse grønne høje« er ikke salme.
3. Det menneskelige maa ikke brede sig. »Man
siger, at livet har bange kaar« har salmetone i v.
6, 7 og 8, men i de første vers er det, hvad »man«
siger og »hvad vor hu staar til«.
4. Salmen rummer det fælles, hvad enten der
staar »vi« eller »jeg«. Digteren skal ikke stille sig
formanende udenfor, som det sker i læredigtene,
»Tvang til tro osv.«, »Mig blegned alle roser« er
saa følelsesbetonet og saa Jesuspræget, at man
næppe kan sige, det er alment. Gode tanker kan
ogsaa trækkes saa langt ud, at formen bliver svag.
Historiske digte skal kun med for saa vidt, som
de angaar teksten, »Blomst kan visne«.
Men saa kommer det folkekirkelige til, brugen
af salmerne, som ofte fremkalder uheldige for
hold. »Kærlighed fra Gud«. Tankerne i den er
gode og kristelige, men det folkekirkelige virker
saaledes, at den bruges til bryllup, hvor den ikke
har noget at gøre. Det svarer ganske til, om man
ved et dyrskue vilde synge »Hyrden er én og saa
hans hjord« (Møller blev ganske forbavset, da jeg
sagde til ham, hvordan salmen var opstaaet. Han
havde altid troet, at den kun handlede om det
første bud).
Skal vi tage det halvgode med i salmebogen?
Ogsaa hvor vi ikke har det bedre? Der er jo visse
afsnit, som er svage, diakoni, mission osv. Jeg me
ner, at vi maa vedkende os den danske menig
heds arv, baade dens rigdom og dens fattigdom.
Westergaard-]acobsen talte om Salmebogens
brug. I kirken er salmebogens opgave at være paa
linje med kirkens funktion. Den skal være ordets
tjener og forkynde om dom og frelse. Den skal
ogsaa spørge, ikke med usmagelig bedreviden,
men ordet spørger, og digteren er selv ramt.
Salmebogen skal ogsaa være ordets ekko i
syndsbekendelse, lovsang og glæde over fællesska
bet i vore hjerter. Saa har vi en salmebog, der er
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brugbar i kirke, hjem og skole. De bibelhistoriske
sange fylder for meget i salmebogen i forhold til
deres brug, men de hører hjemme i skolesangbo
gen. Salmebogen skal bruges i konfirmandstuen,
og salmerne skal læres og synges; det er det, de
husker bedst fra konfirmandundervisningen. Ved
husbesøg aabner folk lettere salmebogen end bi
belen. Den kan ofte blive nøglen til de gamles og
syges hjerter. Til personlig andagt kan ogsaa de
salmer, der er »højt oppe« eller »langt nede« fin
de anvendelse i givne situationer. Salmebogen skal
være for begyndere, da det er den bog, man let
test faar lukket op. Men der er salmer til forskel
lige lejligheder, der er for særlige i forhold til de
res brug. I ungdomssange og fædrelandssange er
der vist næppe nok af dette: Ordets tjener og
ekko.
N. Otto Jensen talte om principper for udvæl
gelsen af salmer til salmebogen. I og for sig hav
de han hellere set paa, hvad andre lavede og saa
kritiseret bagefter, men naar vi dog gik med til
at træde ind i dette udvalg, kommer vi let i strid
med det, vi før har sagt. Vi er enige om dette, at
salmen skal være ordets tjener og ekko, men
uenigheden begynder nok, naar vi skal til at tale
om, hvad ordets indhold er.
Med støtte i Aastrups »Breve til Salmebogs
kommissionen«, som i en række numre af »Tide
hverv« havde været offentliggjort, mindede han
om, at salmebogen nutildags er kirkens bekendel
sesskrift. Man maa hellere udelukke 1000 retfær
dige salmer end godkende 2 uretfærdige. Der maa
derfor være vetoret for kommissionens enkelte
medlemmer. Ved tillæg kunde der bødes paa sav
net af de salmer, som enkelte gerne vilde have
med. Men skaden ved, at afgudsaltre var rejst i
Herrens tempel, lader sig ikke afhjælpe. Derfor
bør flertallet imødekomme de mindretal, der ta
ger afstand fra enkelte salmer.
I reformationstidens aarhundrede var salmen
jævnstillet med bibelordet, fastknyttet til litur
gien og ikke blot et anhang. Men i nutiden vil
salmebogen ikke kunne blive rent evangelisk
luthersk, naar den skal være et frivilligt udtryk
for den brogede mangfoldighed i folkekirken.
Men salmebogen skal ikke tilfredsstille ethvert re
ligiøst behov. Vel skal den være universalistisk og
henvende sig til alle typer og udviklingstrin, men
med det samme evangelium. Ved at tage alt for
meget med risikerer man at faa aandeligt bugvrid (som Laub sagde om »Menighedens melo
dier«) . En alt for stor salmebog vil føre til, at hver
retning vælger sin part og lader resten ligge brak.
Wallin sagde, at salmebogen skal være »alt for
alle«, men evangeliet er netop dette, at vi skal
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have den tro - ikke til folket, men til evangeliet
- at hvis de forstaar sig selv, vil de helst have det
lødige, selv om praksis ofte synes at vise det mod
satte. Intet frygter jeg mere end en salmebog, der
er saa »ren«, at den for det kirkefremmede men
neske føles uvedkommende. Der skal være en reel
tale om menneskelivet, som han kan kendes ved.
Salmebogen skal forkynde evangeliet uafkortet
for den, der møder det forudsætningsløst, ikke
stille betingelser og kræve forudsætninger. Bort
med de salmer, som stiller betingelser. Men hvis
vi ikke kan faa dem ud af salmebogen, saa skal
der ved siden af staa andre salmer, som taler
Roma midt imod og gør folk opmærksomme paa,
at de maa være lige saa skeptiske overfor salme
bogens forkyndelse som overfor præsternes. Til
slut en understregning af L. J. Kochs ord om, at
hvis man vil have alting med, saa formindsker vi
kemesalmernes mulighed for at blive sunget ind.
Efter disse tre foredrag fortsatte man den drøf
telse af arbejdsmetoden, som begyndte igaar.
Hvor mange forberedelsesudvalg skulde man ha
ve, og hvilket af dem skulde gøre hvad? Det gav
stadig ikke nogen klarhed.
Endelig kom man til at drøfte Vajsenhusets
privilegium paa udgivelse af salmebøger. Fra menighedsraadsforeningens bestyrelse havde Malling
sammen med apoteker Høst Madsen faaet den
opgave at drøfte denne sag med kirkeministeriet,
og spurgte derfor de øvrige udvalgsmedlemmer,
hvad de mente om privilegiet. Det viste sig, at
alle var modstandere af privilegiet, og Rosendal
havde vist ogsaa tænkt paa at bringe det paa
tale. Man vedtog at tage denne sag op. Dels var
et saadant privilegium meningsløst i nutiden; Vaj
senhusets understøttelse var nu en social opgave.
Dels var det et spørgsmaal, om Vajsenhusets
ukendte fortjeneste fordyrede salmebøgerne uri
meligt. Udgivelsen af salmebøger burde gaa over
til bibelselskabet eller overgaa til kirkeministeriet.
Rosendal havde berørt sagen for ministeren, men
denne havde ment, at det næsten var ugørligt at
røre ved et kongeligt privilegium.
Torsdag, den 10. okt. 1946.
Mødet begyndte med andagt, og det blev siden
skik.
Da Rosendal var forhindret om formiddagen,
overtog Noack ledelsen. Da der havde været saa
mange forskellige meninger om arbejdsmetoden
foreslog han, at vi uforbindende prøvede i prak
sis at gennemgaa de første salmer i det midtjyske
forslag, som forelaa i korrektur, saa vilde meto
den maaske klare sig.
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Vi kom derved til at drøfte salmernes længde,
brugen af udraabstegn, ældre verbalformer, uku
rante gloser og indførelsen af nye Grundtvigsalmer. Vi prøvede, hvorledes flertalsafstemning vir
kede. I visse tilfælde blev det en klar afgørelse,
i andre tilfælde ikke. F. eks. behandlede vi »Giv
mig, Gud, en salmetunge«, hvor Midtjydske For
slag havde alle 9 vers. Malling foreslog at udela
de vers 7 og et af de to slutningsvers, helst det
sidste. Johs. Pedersen vilde kun have de fem før
ste vers og det syvende. Kombinationerne blev
flere og flere. Og da man ved en række flertals
afstemninger var kommet gennem sagen, blev re
sultatet saadan, at flere sagde, at de vilde have
stemt anderledes, hvis de havde vidst det. Det er
nu ganske vist et meget indviklet tilfælde.
Formiddagen sluttede med, at vi blev fotogra
ferede. Det foregik i rigsdagens fællessal. Om ef
termiddagen saa vi prøvebillederne. De var ikke
særligt fremragende.
Om eftermiddagen fik vi besøg af kirkemini
steren Carl Hermansen, som gerne vilde hilse paa
udvalget. Rosendal bød ham velkommen, og mi
nisteren tilsagde os al den støtte, han kunde yde
os, saa længe han var minister. Han nævnte, at
udvælgelsen af medlemmer havde vakt en del
kritik. Præsteforeningens Blad havde beklaget, at
der ikke var en af menighedens kvinder med, an
dre at der ikke var lægfolk nok med, og navnlig
var der i stiftsprovstekredse en udbredt utilfreds
hed, men det havde han taget sig let. Han havde
set det som det vigtigste, at der kom folk med,
der havde forstand paa det.
Efter ministerbesøget blev der hurtigt nedsat
et Bedømmelsesudvalg bestaaende af Rosendal,
Schiøler og Dahn til at gennemgaa de salmer, som
kommer til udvalget udefra med anmodning om
optagelse. Selv om det meste af den slags ikke
dur, skylder vi det dog en gennemgang, og ud
valget har fuldmagt til at sende tilbage, hvad der
ikke dur, og kun forelægge plenarudvalget den
lille smule, som er værd at overveje.
Derefter gik man over til at drøfte visse pro
blemer om retskrivning, flertalsformer og lignen
de. Uffe Hansen mente, at vi i vid udstrækning
skulde beholde Grundtvigs udraabstegn, desuden
flertalsformerne, hvor det i de gamle salmer var
med til at præge deres karakter. Der skulde alt
saa moderniseres saa lidt som muligt. Heller ikke
skulde man rette »synlig« til »synligt«. Men i vir
keligheden kunde man kun afgøre sagen i hvert
enkelt tilfælde.
Man drøftede de mange noter i det midtjydske
forslag. Mange af dem burde slettes. Men paa
den anden side var det ogsaa godt at beholde de
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gamle malende udtryk, f.eks. »i skok«. Eller skul
de man have en kirkesalmebog uden noter og en
skolesalmebog med et fyldigt noteapparat, som
ogsaa kunde tjene lærerne, naar man kunde træf
fe en salmehaandbog med en helt forkert forkla
ring paa linjen: »er tit dog i hans fødestavn den
store ubekendte«. Man skulde kunne købe en sal
mebog uden noter eller med noter. Man skulde
kunne købe en med noter ved teksten eller med
noter bagi. Der var egentlig saa uendelig meget,
man skulde kunne.
Fredag, den 11. okt. 1946.
Det vigtigste, som skete paa denne sidste mø
dedag var nedsættelsen af de udvalg, hvis antal
og form man nu flere gange havde diskuteret.
Her tog Rosendal teten og plæderede for sit op
rindelige forslag, som han dagen i forvejen nær
havde forladt, altsaa to parallelle arbejdsudvalg.
Han »bad indtrængende« om, at dette maatte
ske, og dermed var i virkeligheden al videre drøf
telse af dette udelukket.
Han foreslog udvalg A med Malling som for
mand og Niels Møller og Otto Jensen som med
lemmer, og udvalg B med Uffe Hansen som for
mand og Brinkkjær og Westergaard-Jacobsen som
medlemmer. Derved vilde »sagkundskaben blive
rationelt udnyttet«, og saa kunde man til næste
møde i februar se, om en anden metode (med
kun ét forberedende udvalg) vilde være bedre.
Udvalg A skulde behandle de salmer, som be
gyndte med A, og udvalg B skulde begynde med
B og fortsætte med lidt af D, idet danske salmer
ikke mere begynder med C. Disse to udvalg skul
de forberede næste plenarmøde. De salmer, som
man da blev enige om, var færdige i første om
gang.
De salmer, som man ikke blev enige om, skulde
saa behandles paany af udvalg C, som ikke skulde
bestaa af sagkyndige, men kun af fornuftige men
nesker, nemlig alle de andre, Rosendal, Noack,
Johs. Pedersen, Dahn og Schiøler. Naar de havde
behandlet salmen, skulde den gaa tilbage til et af
underudvalgene til en rent teknisk behandling og
derefter til plenarmødet.
Da dette nu var i orden, gik man over til at
tale om »læsedelen«. Her var Uffe Hansen afvi
sende. Selve salmebogen var vor opgave, mens
vi ikke var kompetente med hensyn til alterbo
gen. Og forøger vi læsedelen ud over alterbogen,
vanskeliggør vi optagelsen af nye salmer, og vi
vilde dog gerne optage flere, end vi har, (hvorved
han jo tænkte paa de grundtvigske). Desuden op
regnede Uffe Hansen de registre, som salmebo
gen maatte indeholde:
31
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1. Indholdsregister, dvs. en udførlig disposition
over salmebogens stof.
2. Et alfabetisk register over salmerne.
3. Et bibelcitatsregister.
4. Et salmevalgsregister, fyldigere end det i det
grundtvigske forslag.
5. Et forfatterregister, hvor ogsaa alle de sal
mer nævnes, som denne forfatter har skrevet eller
oversat eller bearbejdet.
6. Et melodiregister, hvis melodierne ikke skal
anføres over salmerne.
7. Noter om salmernes historie, samt ordfor
klaringer, hvis disse noter ikke skal anføres under
selve salmerne.
Rosendal sluttede mødet med tak for samarbej
det.
Uffe Hansen, Brinkkjær og Malling skulde mø
des i Fredericia 28. okt. for at drøfte fælles signa
turer. Underudvalg A skulde mødes i Brøns 3.
dec. og beregne tre eller fire dage dertil.
Underudvalgene.
Det kommissorium, som biskop Rosendal gan
ske kort hentydede til i indledningen til det før
ste plenarmøde, var udsendt af kirkeministeriet 4.
sept. 1946. Her opridser ministeriet forhistorien
og nævner siden de tre foregaaende udvalg og
nedsættelsen af kommissionen, hvis opgave det nu
maa være »at foretage en Gennemgang af de al
lerede foreliggende Salmebogsforslag fra de for
nævnte tre private Salmebogsudvalg og derefter
paa Grundlag heraf og ved Udvalgets eget Ar
bejde at naa til Fremsættelse af det endelige For
slag til en ny, for hele Landet fælles Salmebog,
der kan afløse de nuværende autoriserede Salme
bøger.
Idet bemærkes, at Ministeriet iøvrigt ikke fin
der at burde angive nærmere Retningslinier for
Udvalgets Arbejde, skal man dog fremhæve det
allerede i Skrivelse herfra af 29’ Maj 1946 til De
res Højærværdighed og de øvrige Medlemmer af
Udvalget udtalte, at Ministeriet maa ønske, at
Udvalgets Arbejde saa vidt muligt bringes til Af
slutning inden Udgangen af Aaret 1948. Det til
føjes, at man har tænkt sig, at den nye Salmebog
skulde være af væsentlig samme Omfang som
»Salmebog for Kirke og Hjem«.«
Tilsidst er der en bestemmelse om, at der til
kommer udvalgsmedlemmerne diæter i henhold
til loven om statens tjenestemænd, som skal fast
sættes paa finansloven efter indstilling af finans
ministeren, men da en saadan indstilling ikke har
fundet sted, bliver det foreløbig efter tjeneste
mandsloven af 1931, hvilket er 8 kr. pr. mødedag
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i diæter, hvortil for udenbys medlemmer kommer
12 kr. pr. møde- og rejsedag i godtgørelse for fra
værelse fra hjemmet.
Naar man altsaa holdt møde i København, fik
hvert medlem 20 kr. om dagen til kost og logi,
hvilket ikke tillod benyttelsen af de finere hotel
ler. Naar der blev holdt møder i underudvalgene,
foregik det for det meste paa skift i præstegaardene, hvor man havde de nødvendige salmebøger
og haandbøger, og saa kunde værten forære sin
kone sine 8 kr. om dagen for at berede festmaaltiderne og gæsteværelserne i de tre dage, som mø
det varede.
Foruden de allerede nævnte udvalg til bedøm
melse af indsendte forslag og arbejdsudvalgene A
og B, blev der efterhaanden nedsat andre udvalg,
især naar visse salmegrupper for helhedens skyld
krævede det, f.eks.:
Udvalg for missionssalmer, Uffe Hansen, Johs.
Pedersen og Malling.
Udvalg for svenske salmer, Brinkkjær, Dahn og
Schiøler.
Udvalg for norske salmer, Brinkkjær, Dahn og
Møller.
Da man først overvejede at optage alle Kingos
passionssalmer til andagtslæsning, men senere op
gav det, blev der nedsat et udvalg til at behandle
disse salmer med henblik paa en ret fyldig opta
gelse i sangdelen. Det kom til at bestaa af Otto
Jensen, Johs. Pedersen og Schiøler.
Et underudvalg udarbejdede ret tidligt et fore
løbigt forslag til salmebogens disposition.
Det første underudvalgsmøde blev allerede
holdt 28. okt. 1946 i Fredericia, hvor Uffe Han
sen, Brinkkjær og Malling mødtes for at aftale en
ensartet arbejdsform for udvalg A og B og fælles
signaturer for navnene paa de forskellige salme
bøger og tillæg. Vedtaget blev paa Uffe Hansens
forslag, at Guldbergs salmebog skiftede navn fra
G til Gb, da man ofte havde brug for G som en
forkortelse for Grundtvig. F for Grundtvigs Fest
salmer, og for de forskellige aflæggere deraf, FK
for Jakob Knudsens og Brikkers »Salmebog for
Kirke og Hjem« 1890, FA for Salmebog, samlet
og udgivet af flere Valgmenigheder, Aarhus 1918
osv. Widdings, Severinsens og Ludwigs’ tillæg til
KH, som Malling hidtil havde kaldt LSW skifte
de navn til KHT, idet T ogsaa andre steder bru
ges for tillæg til en eller anden hovedsalmebog.
Der blev udarbejdet en liste over alle forkortel
ser. Dette nævnes her, fordi det ikke blot havde
betydning for kommissionens arbejde, men ogsaa
for fremtidige salmehistoriske arbejder, at de bru
ger samme forkortelser for de samme salmebøger
og tillæg, jvf. »Dansk salmehistorie«, bd. I og VI.

TO ARBEJDSUDVALG. KARTOTEKSSEDLEN

Fra Uffe Hansen stammer ogsaa formen for de
betænkninger, som baade udvalg A og B afgav til
plenarmøderne, hvor alle endelige vedtagelser
fandt sted. Paa ensartede kartotekssedler i kvart
format skrev man:
1) salmens eller oversættelsens oprindelige be
gyndelseslinje,
2) salmens historie, forfatter, aarstal, oversæt
ter, aarstal, versantal, de forskellige salme
bøger, hvori den var optaget, evt. hvor den
skiftede form. Ved bibelske gendigtninger
sættes bibelstedet først,
3) salmens melodi,
4) forslag til historiske noter under salmen,
evt. ordforklaringer,
5) forslag til salmens anbringelse i salmebogens
rubrikker,
6) forslag til en bestemt tekst og dag i salme
valgsregistret,
7) forslag fra underudvalg A eller B om sal
mens optagelse eller udeladelse, maaske
med ændringsforslag, maaske fælles indstil
ling, maaske særvota, gerne med udførlig
begrundelse.
Forud for underudvalgsmøderne gjorde med
lemmerne notater til en saadan seddel, som blev
endeligt vedtaget paa mødet, derefter af forman
den renskrevet og indsendt til Roskilde bispekon
tor, hvor sedlerne blev mangfoldiggjort og ud
sendt til alle kommissionsmedlemmer, som ved
hjælp af disse kartotekssedler kunde forberede sig
til plenarmødet.
Sammenligner man sedlerne fra A og B, er der
gennemgaaende en vis forskel paa dem. A har
ikke lagt særlig stor vægt paa en enstemmig ind
stilling og har afgivet mange differentierende vota.
B har mange enstemmige indstillinger, maaske
fordi medlemmernes indstilling ogsaa var mere
ens.
Der var ogsaa en anden forskel mellem de to
underudvalg. Af forskellige grunde kunde mø
derne i udvalg A ikke gaa paa skift og holdtes
mest i Brøns. Malling havde kartotek fra det søn
derjydske udvalgs arbejde og kunde derved for
berede sedlerne og paa maskine renskrive dem,
inden de gik videre til Roskilde. I udvalg B lod
det sig gøre at skifte arbejdssted i præstegaardene, Uffe Hansen og Brinkkjær havde hver sit kar
totek fra deres tidligere udvalgsarbejde og kunde
derfor dele arbejdet med at udforme sedlerne,
og Westergaard-Jacobsen havde maskine og kun
de renskrive dem til bispekontoret. Det var en fin
arbejdsdeling.

A- OG B-SEDLER

Underudvalg A tog altsaa fat paa alle salmer,
som i registeret begyndte med A, og udvalg B tog
dem, der begyndte med B, men da der ikke var
saa mange af dem, og da der ikke var danske sal
mer, som efter moderne retskrivning begyndte
med C, fortsatte udvalg B med bogstav D, hvoraf
der var mange. Inden udvalg B var færdig med
bogstav D, hoppede udvalg A over og tog bogstav
E og F, og saaledes blev de ved til enden af alfa
betet. Det samlede resultat er blevet, at udvalg A
har faaet A, E, F, I, J, K, M, N, T, U, V, Æ, 0,
og udvalg B har faaet B, D, G, H, L, O, P, R
og S.
Helt nøjagtigt er det dog ikke blevet, fordi en
salme kan optræde med forskellige begyndelser,
og skønt man gjorde forsøg derpaa, var det dog
umuligt at overse paa forhaand, under hvilket bog
stav hver salme skulde behandles. Enkelte salmer
blev ogsaa siden optaget af særlige udvalg og be
handlet af dem.
Det er ikke meningen her at gennemgaa de to
underudvalgs arbejde. Det vilde være det samme
som at gennemgaa hele salmebogen og dertil det
dobbelte antal numre, som blev udeladt. Her skal
kun nævnes nogle faa eksempler for at se lidt paa
arbejdet ved en mellemstation. Det begyndte med
de tre forslag SF, GF og MF, men standser først
i plenarmødet.
Vi begynder med at »Udvalg A tillader sig at
henstille til Formanden og Medlemmerne, at der
paa næste Plenarmøde optages en almindelig De
bat om Ordningen af Salmebogens Indhold, saa
Underudvalgene, der ogsaa skal stille Forslag om
Salmernes Anbringelse i Rubrikkerne, ved, hvilke
Rubrikker, der eksisterer. .. Det vil ligeledes væ
re praktisk at tage en Debat om Verbernes Entals- eller Flertalsformer, da visse Retningslinier
her ligeledes er en Forudsætning for Underud
valgenes Arbejde.«
Derefter blader vi lidt i de tilsendte 73 A-salmer, som udvalg A samtidig har sendt til Ros
kilde. Ved et særvotum af Malling har Jensen
gjort den bemærkning: »Det er den falske
Jesus kærlighed«. Malling spurgte: »Hvad er saa
den ægte?« Jensen svarede med et citat af Et
trofast hjerte, Herre min: »Den kærlighed, du
har til mig, har os tilsammen bundet«. Malling
sagde: »Det er vi enige om, men er det synd eller
løgn at have nogen genkærlighed?«
Ved »Ak vidste du, som gaar i Syndens Læn
ke« lyder Jensens særvotum: »Udelades, fordi den
fra de sikredes Stade er rettet formanende til
dem udenfor«. Møller siger: »Hvis den skal med,
saa som SF -i- v. 6«. Den kom med ved plenar
mødet.
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Ved »Alle vegne, hvor jeg vanker« siger Jen
sen: »Finder det sproglige Udtryk saa overdre
vet, at Tankegangen bliver Løgn, men bøjer mig
for Salmens Indsungethed.« Den sidste sætning
er karakteristisk saavel for Jensen som for kom
missionens medlemmer i det hele taget.
Særligt for Møller var hans betænksomme be
mærkninger og motiveringer for hans stillingta
gen, som undertiden medførte nye forslag, saa
ledes f.eks. »Arbejd, thi natten kommer«, som i
den gængse form blev enstemmigt udeladt af
udvalg A, men senere bearbejdet af Møller og
optaget efter fornyet forelæggelse i et af de an
dre udvalg.
Da man kom til salmen »At komme, Jesus, dig
i hu«, blev man nødt til at udarbejde en seddel,
som omfattede alle de salmer, som var opstaaet
af samme rod og var repræsenteret i forslagene
og salmebøgerne:
Du er vor Skat, o Jesus sød,
Jesu søde Hukommelse,
O Jesu, din Hukommelse,
Paa dig jeg tænker, Frelser, nu,
Saa liflig lyder intet Ord,
Vor Herres Jesu Mindefest.
Disse blev noteret paa samme seddel med hen
visning til alle vedkommende salmebøger, for at
man kunde overse, hvilke forekomster, uddrag
eller sammensætninger man kunde foreslaa op
taget. Samme metode brugte man ogsaa enkelte
andre steder, hvor man stødte paa en saadan stor
salmefamilie.
Naturligvis er det meget almindeligt, at man
kommer frem til et fælles forslag fra udvalg A
(AF), men ikke saa sjældent er der afgivet sær
votum. Malling har næsten 8, Jensen og Møller
næsten 5 hver. Naar der maa noteres »næsten«
og ikke noget nøjagtigt tal, er det fordi disse
vota ofte er betingede af visse ændringer eller
visse hensyn. Men det er i hvert fald bevis for, at
man ikke skjulte modsætningerne, og det var ikke
nødvendigt at blive enige, før plenarmødet skul
de sige det afgørende ord.
Naar man forlader A-sedlerne og kommer til
de ret faa B-sedler og det meget store antal Dsedler, som blev udarbejdet af udvalg B, møder
man et andet billede. Der er et kort »Udelades«
eller »Optages som« (GF eller MF og noget sjæld
nere SF), men ret ofte ændringsforslag, som vid
ner om samvittighedsfuldt arbejde. Enten man
nu foreslaar udeladelse, optagelse eller ændrin
ger, er udvalg B altid enig om forslaget. Man
maa have stræbt mere efter en enig indstilling til
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Plenarmødet, og man maa vel ogsaa have været
mere ens. Man kommer langt hen i D-salmerne,
før man finder et særvotum, der kort og godt
lyder saaledes: »W-J ønsker den optaget«. Ser
man nærmere paa sedlen, »Dig vil jeg elske, du
min styrke«, læser man, at den er foreslaaet hen
vist til rubrikken »Sange (om muligt et Afsnit
»Kødelige Sange«, denne er i hvert Fald ikke
»aandelig«)«. Jeg kan ikke som ved udvalg A
støtte mig til mine egne erindringer, men kan
forstaa, at tonen ogsaa kunde være skarp (spø
gefuld?) i udvalg B. Men fra den bedste kilde
har jeg hørt følgende: Da Brinkkjær og Uffe
Hansen var blevet enige om at udelade »Dig vil
jeg elske, du min styrke«, sagde WestergaardJacobsen: »Har De et reb?« - »Hvad vil De
bruge det til?« - »Til at hænge mig! For naar
jeg kommer hjem til Sønderjylland uden den sal
me, saa bliver jeg hængt alligevel.«
Disse udpluk af kartotekssedlerne fortæller om
vore diskussioner, naar vi holdt møde, men ikke
noget om, hvorledes vi havde det sammen. Først
maa jeg forudskikke den bemærkning, at det var
trange tider i efterkrigsaarene. Koks til vort cen
tralfyr kunde vi ikke faa; det var forbeholdt by
erne. Paa landet maatte man nøjes med tørv,
hvis man ikke boede paa en skovegn, og det gjor
de vi ikke. Men tørvene var saa dyre, at vi ikke
kunde betale dem, og jeg maatte derfor sammen
med to af mine døtre cykle 20 km til tørvemo
sen, grave en hel dag og cykle hjem igen. Bilen
var jo ogsaa forbudt.
Da vi 3. dec. 1946 skulde holde det første un
derudvalgsmøde hos os, maatte Otto Jensen kom
me aftenen før, da toggangen var saa elendig.
Han havde kørt hele dagen fra Aarhus over Kolding-Bramminge til Brøns i et uopvarmet tog.
Vi havde forudset dette og havde i anledning af
mødet købt en flaske snaps, og det kvikkede op.
Men vi var ogsaa enige om, at dr. Møller var
saa from en mand, at han sagtens ikke drak
snaps, saa vi fik nok ikke noget den næsten dag.
Dr. Møller kom fra Tønder næsten morgen, det
var ikke saa lang en tur.
Da vi skulde spise til middag opdagede vi, at
min kone havde noget paa bordet, hvortil en
snaps vilde være særdeles passende. Jensen og
jeg saa paa hinanden og forstod stiltiende, at vi
var nødt til at røbe for Dr. Møller, hvad vi havde
ment om ham. Det blev han meget forbavset
over, og derefter kunde vi med glæde drikke
snapsen i fællesskab.
Vi var parret godt sammen, for vi var meget
forskellige, som det ogsaa var meningen. Møller
er grundtvigianer fra sit hjem, ellers er man ikke

DET ANDET PLENARMØDE

rigtig grundtvigianer. Han er i høj grad til at
tale med, naar man ikke ophidser ham til stædig
hed. Paa plenarmøderne kunde han enkelte gan
ge blive heftig, især hvis nogen ikke tog et spørgs
maal alvorligt, men behandlede det noget non
chalant eller med for mange vittigheder. Han
var dygtig til at finde og udtrykke hovedsagen
ved en salme.
Otto Jensen er en stiv Barthianer, eller rettere
tidehvervsmand, skarp og haard, naar han har
pennen i haanden, men i personligt samvær er
han elskværdig og morsom. Vi kunde godt ram
le sammen, som jeg ovenfor har bemærket, men
han kan meget godt gaa fra sine principper og
skaane en salme, naar den er folkekær og ind
sunget, især i Sønderjylland. Gang paa gang sat
te han sig til klaveret og spillede »Tak og ære
være Gud«, som han ikke havde kendt før, men
hos os havde fundet i Prahl og Heinebuchs ko
ralbog.
Det blev til mange møder i Brøns, hvor vi
havde alle de nødvendige bøger; foreløbig be
stemte vi det næste i København i forbindelse
med næste plenarmøde, men da det paa grund af
isvinteren blev udsat, holdt vi det i Brøns og
undgik Storebælt, men ikke kulden.
Det andet plenarmøde.
6 -9. maj 1947.
Mødet begyndte paa Roskilde bispegaard og
fortsatte de næste dage paa Christiansborg. Mø
derne aabnedes med andagter af Rosendal,
Noack, Malling og Møller.
Efter henstilling fra udvalg A drøftede man
verbernes flertalsformer og salmebogens disposi
tion.
Næsten alle havde ordet under det første
punkt, og der var næsten lige saa mange menin
ger, og det endte med, at formanden sagde, at
man maatte henvise spørgsmaalet til detailbe
handling, og hvad han mente med det, er maa
ske ikke helt klart, men formodentlig at man
kunde tage emnet op i de enkelte tilfælde, der
gav særlig anledning dertil.
Ogsaa om salmebogens ordning var der man
ge meninger. Dahn fremsatte et forslag, som var
sat sammen af de tre foreliggende. Noack vilde
hellere bruge ordet »forjættelserne« end »ad
vent«, og han vilde ikke have en rubrik med
»aandelige sange«. Uffe Hansen mente, at et af
snit om »kristenlivet« førte bort fra trosbeken
delsens linje. Tro, bøn og kærlighed til næsten
kan samles under »De helliges samfund« og re
sten under »Syndernes forladelse«. I spidsen bør
der ikke blot staa »Lovsange«, men ogsaa »Daab«
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og »Nadver« bør høre med til den stærke optakt.
»Jesu liv og gerning« kan ordnes efter kirkeaaret
eller efter Ny Testamente; det sidste er det bed
ste. Tager man sange med, maa de have et sær
ligt afsnit, ellers falder de underlødige ud. Jensen
sagde, at nogle salmer vilde vi i udvalg A kun
have med, hvis der blev et afsnit for »Sange«.
Malling sagde, at man ikke kunde have alle sakramentsalmeme med i spidsen. En rubrik
»Kristenlivet« vilde blive overbelastet og uover
skuelig. »Menneskelivet« bør staa under den
første trosartikel.
Formanden fandt anledning til at sige, at for
slagsstillerne ikke skulde føle sig bundet af deres
tidligere forslag. Nu er vi et nyt udvalg og maa
lære af hinanden. Schiøler kritiserede den frem
trædende placering af »Menneskelivet« i SF.
Møller mente, at sakramenterne udpræget hørte
med under 3. artikel. Selv om denne synes at faa
overvægt, maa vi ogsaa her have underafdelin
ger om tidens gang, fædreland o.l. Noack synes,
at disse afsnit maa staa i slutningen; det vilde
være bedre end i SF. Johs. Pedersen sagde, at
Ordet og Sakramenterne skulde før Mission og
Reformation, der ellers svæver i luften. Maaske
ogsaa her i Kirkeafsnittet kunde rubrikker om
»Kirke og Hjem«, »Kirke og Folk« finde plads.
Westergaard-Jacobsen mente at første artikel bli
ver for tynd, hvis »Menneskelivet« flyttes, med
mindre »Sorg og Trøst« anbringes sammen med
»Forsynet«.
Det endte med, at formanden foreslog et un
derudvalg af Malling, Uffe Hansen og Dahn.
Det blev vedtaget.
Udvalget fandt lejlighed til at holde et møde
i en af pauserne, men da Uffe Hansen og Mal
ling begge fastholdt deres syn paa gudstjenesteog sakramentssalmernes plads, blev divergensen
forelagt plenarmødet 8. maj. Her foreslog Schiø
ler, støttet af formanden, at stille gudstjeneste
salmerne forrest, men lade sakramentssalmeme
blive indenfor trosbekendelsens skema. Malling
vilde gaa med til at flytte »Menneskelivet« ba
gest i salmebogen, da man saa kunde undgaa
»Sange«. Noack, Westergaard-Jacobsen og Møl
ler ønsker et indledende afsnit med lovsange. Ud
valget vedtog at holde nyt møde 4. juni.
Paa dette nye møde holdt Uffe Hansen stejlt
paa traditionerne fra Festsalmer med gudstjene
sten, derfor ogsaa daab og nadver, ja endog skriftemaal og konfirmation i begyndelsen af salme
bogen. Malling holdt paa trosbekendelsen som
hovedinddeling. Den har faaet en saadan stilling
i vor kirke, at salmerne næsten synes at ville
skynde sig ind bag bekendelsens ord som passen
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de overskrifter. Mod dette indvendtes, at salme
bogen begyndte svagt med de salmer om »Tidens
gang«, som er puttet ind under første trosartikel.
Det endte da med et kompromis, nemlig trosbe
kendelsesskemaet, men hæftet bag paa dette et
afsnit med det timelige liv, aaret og dagen osv.
Det kunde han gaa med til, men fandt sig ikke
tilfreds med en ordning af underafsnittene, der
ikke var saa god som i det sønderjydske forslag.
Med dette sidste er vi gaaet videre frem end
det andet plenarmøde, som vi nu vender tilbage
til.
Her begyndte gennemgangen af de salmer,
som udvalg A og B foreløbig havde indsendt, ialt
167, nemlig 76 A-salmer og 46 E-salmer fra ud
valg A og 23 B-salmer og foreløbig 22 D-salmer
fra udvalg B. Af dem blev i første omgang op
taget 86, nogle dog med spørgsmaalstegn. Bror
sons førnævnte »Ak, vidste du« blev optaget med
undtagelse af v. 6, som Møller foreslog det. Op
taget blev et par Kingo-vers, »Gud er Gud, før
Jorden skabtes«, som MF havde fundet frem.
En særlig glæde var det, at tre sønderjydske sal
mer blev optaget, den gamle oversættelse af Ag
nus Dei, »O du Guds lam uskyldig«, der har den
gode gamle melodi, men ord og melodi er ble
vet trængt ud af Grundtvigs, der er gaaet ind i
nadverritualet. Endvidere »O du store Sejervin
der« og »Et fornødent er, det ene« med den skif
tende rytme. Den var i SF delt i to dele, og Ro
sendal spurgte bekymret, om vi kunde nøjes med
den første, hvad vi var ret villige til.
Listen over de 57 udeladte gav grund til flere
beklagelser: »Bliv hos os, mester, dagen hælder«,
»Dagen gaar med raske fjed«, »Den er slet ikke
af Gud forladt«, »Eet jeg ønsker frem for alt
hernede« og »En dalende dag«. Men de kom alle
ind igen. Det er et tegn paa, dels den kurs, kom
missionen fulgte de første aar, dels paa, at der
skete en afgørende ændring.
En mindre portion af de tilsendte salmer skul
de have en ny behandling i de fornuftiges ud
valg C. En enkelt blev henvist til et eventuelt se
nere udvalg for svenske salmer. En anden blev
henlagt til senere samlet overvejelse af missionssalmerne.
Det tredje plenarmøde.
26.-2g. august 1947.
Møderne holdtes paa Christiansborg. Morgen
andagter ved Dahn, Schiøler, Westergaard-Ja
cobsen og Uffe Hansen.
Der var en kort forhandling om det resultat,
som vi var kommet til med hensyn til salmebo
gens disposition, og formanden opfordrede til at
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bruge dette forslag som en foreløbig arbejdshypo
tese. Man gik derefter over til de salmer, som
udvalg C havde behandlet. Derefter fra udvalg
A i A-salme, 12 E-salmer og 55 F-salmer, og fra
udvalg B 99 D-salmer. Deraf blev ca. 100 opta
get, nogle udskudt til senere behandling og 74
udeladt. Dahns officielle referat indeholder kun
de nøgne tal og titler. Det er særdeles diploma
tisk, for min dagbog siger en hel del mere; jeg
tillader mig at citere fra tirsdag, den 26. august,
dog med enkelte senere bemærkninger i paren
tes:
»Derefter forelagde Sekretæren de Salmer,
som var blevet behandlet i Underudvalg C. »En
Rose saa jeg skyde« blev saaledes optaget med
Laubs to Vers uden Uffe Hansens eller andres
Tilføjelser (men det er altsaa senere lykkedes
Uffe Hansen at faa et af dem med). Vilstrups
Tekst, som jeg paany anbefalede, kunde ikke
gennemføres, da Vilstrup selv i et Brev til Otto
Jensen har røbet, at han ikke selv troede paa
den, fordi Laubs var indsunget, og han vilde
ikke gerne konkurrere med sin gamle Lærer.
Otto Jensen havde spurgt ham, om han kunde
tænke sig at føje et nyt Vers til sin Oversættelse.
Vi tog saa fat paa E-salmeme, hvor vi var kom
met til »Est du modfalden, kære Ven«. Der skete
ikke noget opsigtvækkende, før vi kom til »Et
Kors det var det haarde, trange Leje«, hvor Møl
lers Forslag om at udelade Vers 2 og 3 gik igen
nem. Og uden dette Forslag var Salmen nok fal
det (senere er det dog lykkedes at faa alle vers
med). »Et Suk igennem Verden gaar« var ogsaa
i Farezonen, men Dahn indbragte et Forslag
om at tage Originalens Vers 4, 5, 3, hvilket æn
drede Stillingen, men da det alligevel ikke rigtigt
kunde overses, gik Salmen til ny Behandling paa
næste Plenarmøde.
Vi gik saa over til D-Salmerne, som vi ogsaa
var begyndt paa sidste Gang, saavidt som Udvalg
B var kommet med dem. Da mistede vi jo des
værre »Dagen gaar med raske Fjed«. Husker jeg
ret, var det kun Noack og mig, som holdt paa
den. Ligeledes mistede vi »Den er slet ikke af
Gud forladt« med to Stemmer mod alle. I Dag
begyndte vi paa »De nioghalvfems saa roligt laa«,
som naturligvis gled ud. Udvalg B havde ikke op
daget, at »Den onde Levemaade« fandtes i SF.
Som følge deraf blev det overladt Møller og mig
at stille Forslag til to Salmer af den, da jeg holdt
paa, at det mest karakteristiske ved Salmen var
de kraftige Farvel-Vers, som vi havde optaget.
Mærkeligt nok havde Udvalg B, hvor Uffe
Hansen og Brinkkjær ellers er haarde ved Inge
mann, stillet Forslag om at optage »Den skønne
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Jordens Sol gik ned«, for at bevise, at de ikke
var haarde ved Ingemann. Den blev virkelig op
taget med et Spørgsmaalstegn, for, som jeg
sagde: Den kunde jo senere bruges som Bytte
middel for noget lødigere og mere kristeligt af
Ingemann, som de vilde udelade. De havde og
saa foreslaaet at udelade »Den store Mester kom
mer«, men den blev dog optaget med 4 Stemmer
imod. Deres Forslag om at dele »Den Tro, som
Jesus favner« i to vandt Tilslutning, men det var
vist Møller, som foreslog at gøre dette paa en
anden Maade, nemlig at lade Formen i KH være
uberørt og saa lave en anden salme af de ude
ladte Vers. Saaledes gik det. »Den ypperligste
Vej« blev forlænget med nogle Vers. Jeg er ban
ge for, at det vil skade den. Og med et Brag
faldt Ingemanns »Der er et helligt Værge«,
skønt jeg stred tappert for den. Der var kun tre
Stemmer mod seks. Jeg begriber det egentlig slet
ikke. Det var et ganske ulogisk og usagligt An
greb, der blev rettet imod den, og det kan ikke
forklares paa anden Maade end Modvilje mod
Ingemann.
Om Eftermiddagen foreslog Johs. Pedersen en
lille Kaffepavse. Det kunde Rosendal ikke til
stede. Men Johs. P. sagde, at han havde en tør
Plet i Halsen. Det blev da til, at vi skulde se, om
vi kunde faa Snapstinget til at servere 01 paa
Udvalgsværelset. Da der spøgefuldt blev spurgt,
hvor mange Øller, vi skulde have, sagde JP:
Naar man faar en 01, bliver man et nyt Menne
ske, og saa skal det nye Menneske da ogsaa have
en 01. Vi fik dog kun en hver, og jeg kom til at
svede mere. Det var dundrende varmt.
Onsdag, den 27. Aug. i<J47Begyndte med »Der sad en Fisker« og fortsat
te med D. Der var Diskussion om »Det er saa
svært det ene Punkt«, som Brinkkjær kaldte en
daarlig Brorson-Imitation. Den faldt. Man var
ogsaa imod Sentimentaliteten i Vers 5 i »Det
skal ej ske ved Kraft og Magt«, men den lykke
des det dog at redde, ogsaa med det omstridte
Vers.
Men da vi kom til »Dig vil jeg elske, du min
Styrke«, som UH og CB vilde have udeladt, men
WJ holdt paa, kom det til et meget heftigt Ord
skifte. Rosendal drev nemlig meget hurtigt Sagen
til Afstemning, og da den var faldet med 5 Stem
mer mod 5, hvoriblandt Formandens, som gjorde
Udslaget, kunde Westergaard-Jacobsen og jeg
ikke tie, men pegede paa det manglende Frisind
hos Barthianere og Grundtvigianere, som dog i
det mindste kunde unde os de Salmer, vi holdt
af, selv om de ikke selv vilde bruge dem. Da Ro
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»Du, som Freden mig forkynder« i Fare og blev
kun reddet ved en ændring, som Noack foreslog:
»Derfor hører vi to sammen«.
Man er ordentlig paa Jagt efter »det sentimen
tale«, det »uægte«, det »selvoptagne«, og det kan
jo være meget godt, hvis der i Virkeligheden
ikke var Tale om et Sind, der vil forbyde, hvad
andre vil have Lov til at synge. Man er glad nok
for de Brorsonsalmer, man selv finder frem, og
er egentlig ikke saa meget paa Jagt efter ham
som efter de mindre Aander af samme Støbning.
I Dag har det i hvert Fald været pinligt at være
med.
Det er stadig meget varmt. Men vi var i Dag
syv, som foretrak Kaffe for 01. Selv om Kaffen
ikke var fremragende, var den dog bedre i Var
men.«

sendal tydeligt nok var flov ved at lade Afstem
ningen gaa om igen, lovede han, at Sagen senere
kunde tages op. »Maaske var der ogsaa andre«.
Forinden dette havde Striden været meget hef
tig. WJ, JP og jeg sloges for Salmen. Møller vil
de unde os den og stemte med os. Jeg kan ikke
huske, om Noack var Femtemand. Barthianeme
sagde, at Salmen var for højt oppe, og jeg min
dede Otto Jensen om, at jeg i Underudvalgsmø
det i Anledning af en anden Salme havde spurgt
ham, om man da ikke maatte elske Jesus, hvortil
han havde sagt, at det maatte man nok, men
man maatte ikke tale om det. Det vilde han ikke
indrømme at have sagt. Brinkkjær støttede ham
ved at sige, at der var forskellige Maader, hvorpaa man kunde tale om sin Kærlighed til Jesus.
Rosendal havde det at indvende mod Salmen, at
den kun saa Sagen fra den fortabte Søns Stand
punkt, og han vilde ikke kunne synge »Saa lang
en Tid var du mig fremmed«, hvortil vi svarede,
at det var jo lykkeligt at have det saaledes, men
det udelukkede dog ikke, at den fortabte Søns
Standpunkt var bibelsk, og at den Kristendoms
type ogsaa maatte have sine Salmer. Johannes
Pedersen blev stærk i Munden og sagde, at det
var, fordi de ikke elskede Jesus (hvad han dog
senere gjorde Undskyldning for), og jeg ligesaa,
at det var en Indsnævring af Evangeliet. Jeg
mindede om Ev.Chr.Sbg., som ogsaa var blevet
skaaret til efter en teologisk Moderetning, og at
Resultatet var blevet ulideligt, naar denne Ret
ning var forduftet. Naar Barthianismen om en
Snes Aar var dampet bort, vilde man bebrejde
os, at vi havde faaet en snæver Salmebog.

De to følgende dage skete der ikke noget saa
nervepirrende. Det er jo nærmest komisk, at ver
sene i »Du Herre Krist« skulde optages som MF,
der har byttet versene om for at undgaa et kæt
teri hos Sthen. Naar verset »Da ved jeg vist«
kommer efter »Jeg være vil«, kunde det se ud,
som om Guds naade var betinget af vor lydighed.
Man bruger den tætte kam for at komme af med
alle lusene. »Far dog fort« gled ud. Det var og
saa vor skyld. Vi havde ikke optaget den i SF,
fordi vi ikke troede, at den var levende, men det
viste sig dog flere aar efter. »Fortæl det gamle
budskab« gled ud, og »Fra Grønlands hvide Bræ
er« blev ikke optaget. Det gjorde »Fred hviler
over land og by« heller ikke, men det skal der
nok blive lagt mærke til.

Da vi gik fra Formiddagsmødet, sagde WJ til
mig, at det var den Slags, som gjorde, at man
somme Tider havde Lyst til at »smide det hele«.
Det er egentlig det første ret pinlige Sammen
stød, vi har haft, og i hvert Fald er Rosendal
ked af, hvad han har været med til. Derimod er
OJ, CB og UH ganske haardhudede paa det
Punkt. De fortsætter ganske uanfægtet. Om Ef
termiddagen fortsatte de med at smide »Du ban
ge Sjæl, hør Trøstens Bud« ud, som vi ogsaa ger
ne vilde have haft, da den dog er en Del indsun
get i Sønderjylland, 3 Stemmer mod 5. De havde
ogsaa overset, at vi i SF har »Du Folk, som
Kristne kaldes vil« med en lidt anden Begyndelse.
Møller vilde ikke uden videre af med den, som
de foreslog, og det viste sig, at han vilde have
de samme Vers, som vi havde i SF. Dette styr
kede Sagen, saa den Salme blev reddet. En Bon
desalme, som af Aastrup blev oversat fra Svensk,
blev optaget med Spørgsmaalstegn. Den minder i
Anslaget om »Der dukker af Disen«. Derimod var

I det første aar efter salmebogskommissionens
nedsættelse var der ro om dens arbejde, som folk
foreløbig ikke kendte meget til. Der havde været
lidt kritik af dens sammensætning. Der var ti teo
loger og kun en lægmand, og han var oven i kø
bet doktor i salmehistorie. Naar Rosendal under
tiden baade offentligt og i vore møder understre
gede: »/eg er lægmand!« har man jo nok smilet,
men i kommissionen forstod vi, at der var en
sandhed deri. Han havde naturligvis sin grundt
vigske teologi, men var heller ikke deri dogma
tisk. Han var vel ikke særligt teologisk interesse
ret, og da slet ikke i den barthianske som UH,
tværtimod! Han kunde slet ikke se noget værdi
fuldt i Aastrups salmer; de var jo bare versifi
ceret prosa. Han repræsenterede den folkekirke
lige grundtvigianisme og forstod den jævne
mand. Han havde en kvik hjerne og en hurtig
replik og styrede vort lille samfund med rask
haand.
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Efter det tredje plenarmøde begyndte der at
sive noget ud om det, som salmebogsudvalget
foretog sig. En journalist ved Nationaltidende
(Max) havde allerede 7. aug. været fremme med
en artikel, hvori han slog til lyd for nogle af de
kendte engelske salmer, som var hans særlige in
teresse; han kom ogsaa til at sige lidt om Inge
mann og opdagede derved, at dette emne var
»godt stof«. Da saa Westergaard-Jacobsen i et
interview med Kristeligt Dagblad 30. aug. lige
efter plenarmødet bl. a. udtalte: »Ja, jeg maa jo
sige, at vi næsten alle er temmelig kritiske over
for Ingemanns Salmer; men vi vil da ikke have
ham helt udryddet. De bedste af hans salmer
kommer med, bl. a nogle af hans Morgen- og
Aftensange«, saa var der lagt ved paa et baal,
som i den følgende tid blussede højere og høje
re. Rosendal og Dahn søgte at strø sand paa. Den
berømte satiriske verseskriver »Ærbødigst« skil
drer, hvorledes salmedigterne er oppe til eksa
men.
Forlængst har Grundtvig jo bestaaet,
og Kingo har Eksamen faaet,
og Brorson med, det mangled blot.
Ja, man har tilmed kunnet gi’ dem
et stort Laudabilis et quidem
egregie. Det var jo flot.
Men tegneren »Jus« har anbragt den lille for
sagte Ingemann i diplomatfrakke og med kalot
ten paa sine hængekrøller udenfor døren, hvor
der hænger et skilt: »Salmebogsudvalget«.
Censorerne er meget strenge,
og de voterer særlig længe!
De kan jo ikke lægge Skjul
paa, at der var lidt svage Toner
i flere af hans Præstationer.
Det gælder navnlig »Glade Jul«.
Men hvis Censorerne jeg kender,
de efter Frokost næppe nænner
at gøre Kandidaten ondt.
Naar de en dejlig Bøf har faaet,
vil de erklære ham bestaaet
med et beskedent Haud secund.
Paa denne baggrund henvender »Max« sig til
Rosendal, som »pynter i Bispernes Kreds« . .,
»den største Prælatskikkelse, vi har haft siden
Jacob Erlandsens og Jens Grands Dage«, og faar
et interview, hvori Rosendal siger, at det jo slet
ikke kunde gaa an at udelukke de meget yndede
salmer, hvortil de fleste folkekirkemedlemmer
har knyttet saa værdifulde barndomserindringer.

FJERDE PLENARMØDE

Man skal kunne finde sig hjemme i kirken, ogsaa
selv om man kun kommer der nu og da. Med
en teaterhentydning, som er karakteristisk for
københavneren Rosendal, siger han: »Vi skulde
ikke gøre det sværere for Larsen at finde Melo
dien, som var blevet væk.«
Det fjerde plenarmøde.
11.-14. nov. igqj.
Rosendal indledte med andagt, og derefter
drøftede man den store offentlige debat, der
havde været om udvalgets arbejde, især om In
gemanns salmer. Selv om der er kommet megen
ukyndighed og dumhed til orde, kan det nok ikke
undgaa at sætte spor til gunst for Ingemann.
Resultatet blev ogsaa, at de enkelte medlem
mer i udvalget fik større frihed til at udtale sig
i bladene om hele stillingen, men naturligvis saa
ledes, at man ikke drager offentligheden ind i de
stridsspørgsmaal, som maa afgøres inden døre.
Fra diakonihusene forelaa der en skrivelse med
anmodning om at optage 4 diakonisalmer. En
lignende skrivelse var tidligere kommet angaaende missionssalmer. Iøvrigt blev det besluttet, at
Malling skulde føre protokol over salmernes for
deling i de enkelte rubrikker, at Schiøler skulde
træde ind i udvalget til bedømmelse af tilsendte
salmer, at henlægge behandlingen af svenske sal
mer til det samme tremandsudvalg, at udsende et
officielt referat efter hvert møde, og endeligt at
overdrage til formanden at forelægge udvalgets
ønske om afløsning af Vajsenhusets privilegium
og eventuel oprettelse af et salmebogsselskab til
udgivelse af kommende salmebøger.
Saa begyndte salmegennemgangen. Ved »Det
koster megen kamp og strid« voldte den anden
linje i første vers nogen vanskelighed, da den
gængse form ikke er god og den foreslaaede for
bedring heller ikke. Den gav anledning til den
misforstaaelse af ordet »blive«, at det skulde be
tyde omvendelse. Malling foreslog da, at man i
lighed med søstersalmen af Richter skulde skrive
»en himmelsindet kristen at forblive«, saa meget
mere som den anden linje i de to salmer er ens
i originalen. Det vandt bifald, og dermed blev
salmen reddet.
Der var ingen, som turde være med til at smi
de »Glade Jul« ud, men halvdelen af stemmerne
ønskede den anbragt under sange. Dette blev ikke
afgjort. Noack slog meget kraftigt paa, at den
burde under salmer, for han havde stadig det
haab, at vi overhovedet ikke fik noget særligt af
snit med sange. Ingemanns »Glæd dig, Sion, glæd
dig jord« blev ogsaa reddet. Malling sagde, at de
sang den med stor glæde i hans kirke og andre
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steder i Sønderjylland. Melodien var storartet,
og lidt festlyrik skulde vi da ogsaa have med i
salmebogen. »Glæden hun er født i dag« blev op
taget med fem vers, skønt baade Rosendal og
Dahn var meget imod at tage to nye vers med,
som var fulde af »middelalderlig skolastik«. De
fleste var her enige om at KH kun havde med
taget det ordinære og almindelige, mens det sær
egne og værdifulde var udeladt. Nogle stod paa
vippen, f. eks. Johannes Pedersen, men da vi
havde sunget et vers for ham, blev han saa glad
for melodien, at han syntes, at fem vers ikke var
for meget. Ved »Glæderig og underfuld« drøftede
man det andet vers, som kom med, men i anled
ning af ordene »til og fra« pegede WestergaardJacobsen paa, at den var anvendelig ved vielse
af fraskilte, især hvis præsten saa talte over tek
sten: »Jeg saa en anden engel«. »Gud, du fra dine
de herlige højeloftssale« blev udeladt. Malling
vilde godt have haft den med. Den er ikke saa
slem, som man vil gøre det til, især hvis man
tager alle vers med, men KH har her som sæd
vanligt udeladt det særegne. Mallings salme
»Gud, kom tilbage« blev ikke optaget. Udvalg B
havde foreslaaet den udeladt, og det gik glat
igennem, skønt Møller bemærkede, at den vel var
tidspræget, men ellers kraftig.
Samværet var godt og fornøjeligt. Man spiste
frokost i Snapstinget og morede sig over Johs.
Pedersens utallige anekdoter. Derefter arbejdede
vi videre til kl. 17.30.
Onsdag, den 12. nov.
Dagen begyndte med andagt af Johs. P. og
»Guds godhed vil vi prise«, som blev optaget i to
skikkelser, nemlig baade den gamle i N og
Grundtvigs. Hvis det kommer til at knibe med
plads, skal vi i anden omgang udelukke en af dem
eller sammensmelte dem. I »Gud skal alting
mage« fik vi ikke verset om Jonas med, og det
andet vers blev lavet lidt om for at fjerne et an
stød. I »Har haand du lagt« fik vi alle vers med,
ogsaa det om »Brandmanden«, skønt den dog vist
har lettere ved at vinde indgang med de tre vers
i KH. De »stolte blokke« er magthaverne, og
Luefavn er kætterbaal. Vi diskuterede Krebsgan
gen, som Schiøler gerne vilde have haft med, men
Noack sagde, at for krebsene var krebsgang livets
vej, hvorefter Jensen foreslog, at vi skrev: For os
er krebsgang dødens vej! I »Her kommer, Jesus,
dine smaa« blev verset »Al verden stod i Satans
pagt« taget med uden væsentlige indvendinger.
»Herre, jeg vil gerne tjene« gled med paa diako
nissestiftelsens forbøn. Udvalg Bs forsøg paa dog
matiske rettelser blev forkastet. Derimod blev
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»Herre Jesus, stærk og mild«, som Missionsraadet har bedt om, og som udvalg B vilde have
udeladt, henvist til en samlet behandling af Missionsraadets salmer. Aastrups salme »Herrens
kirke er paa jord«, som var optaget i SF og MF,
gled ud. Den blev heftigt angrebet af Johannes
Pedersen, der stemplede den som kættersk, en
forvrængning af Amos, og Rosendal sagde, at
Herrens kirke aldrig kunde være fattig. Ved
»Herrens røst, som aldrig brister« viste Uffe
Hansen os Grundtvigs korrektureksemplar af
Festsalmernes 8. udgave, hvori Grundtvig havde
slettet vers 7 og tilskrevet vers 8. Der var nogen
tale om at udelade vers 7, men de fleste var trods
alt tilbøjelige til at holde paa den nu indsungne
tekst. Ved »I al sin glans« vilde Brinkkjær ikke
have vers 7 med (som sole vi gaa op og ned),
men alle andre vilde. Med de faa andre I-salmer, som vi i dag behandlede, gik det ogsaa som
foreslaaet.
(Brinkkjær har skrevet G-sedlerne, Uffe Han
sen H-sedlerne).
Torsdag, den [g. nov.
Der var en diskussion om »I kvæld blev der
banket paa Helvedes port«. Johs. P. sagde, at det
var den, som fik Bjørnson til at forlade kristen
dommen, og det var den, der var aarsag til skils
missen mellem Peder Larsen Skræppenborg og
den vestjydske Indre Mission. Der var ikke me
get af evangeliet i den, men rigeligt af nordisk
og angelsachsisk mytologi. Resultatet blev, at den
ikke blev optaget under sange, men kun i læse
delen, hvis en saadan blev vedtaget.
Det var en haard dag for Ingemann. Udeladt
blev »I fjerne kirketaarne hist«, »I glans for Her
rens trone staar«, »I Gud jeg vil mig glæde«, »I
mørkest fængsel er vi fri« og »Jeg som et barn
mig glæde vil«. Men »I underværkers land jeg
bor« slap igennem med 5 stemmer mod 4, og
»Jeg lever og ved« blev vedtaget med 5 stemmer
mod o. Ingen turde altsaa lade den falde.
Det var kedeligt, at »I skal være verdens lys«
ikke blev optaget. Den fik kun to stemmer mod
alle, skønt Missionsraadet havde bedt om den, og
vi har ikke mange salmer om arbejdet. »Jeg er
fremmed« gled ud, og »Jeg er i min Jesus glad«
fik et stort spørgsmaalstegn og blev en del for
kortet. De vil blive savnet i visse kredse i Sønder
jylland, hvis de glider ud. »Jeg kommer, Herre,
til dit alter«, som var meget anvendelig til kon
firmandaltergang, blev udeladt. Det samme skete
med en salme for de gamle »Jeg haver været rank
og ung«; det var nu ikke noget tab, men det gav
Johs. P. anledning til at sige, at hans 85-aarige
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far ikke vilde regne sig for gammel, og at det i
det hele taget var tvivlsomt, »om der var nogle
gamle«, og i saa fald var det jo overflødigt, ja
maaske saarende at have et saadant kapitel i sal
mebogen. Næsten mod forventning, med 4 stem
mer mod o, kom »Ingen er saa tryg i fare« ind
i salmebogen.
Fredag, den 14. nov. skete der ikke noget sær
ligt bemærkelsesværdigt ud over, at »Jert hus
skal I bygge« blev optaget uden afstemning. Fler
tallet var sikkert imod den, men turde ikke lade
den falde, da vi nu er kommet under offentlig
hedens opsyn.
Om eftermiddagen havde jeg et interview med
Kristeligt Dagblad, som ikke vilde lade sig nøje
med den korte officielle Ritzau-meddelelse, men
vilde have mere nøjagtigt at vide, hvad der var
udeladt. Da vi nu havde faaet friere hænder,
fulgte jeg formandens eksempel og gav dem hele
listen, men søgte at berolige folk ved ogsaa at
meddele det vigtigste af det, der var optaget. Det
gav jo ikke nogen god balance for den folkekære
Ingemann, men dog for Grundtvig og Brorson.
I det hele er barthianerne ikke saa meget imod
Brorson, fordi han som sagt er »mere evangelisk,
end man skulde tro, naar man kun kender ham
fra salmebøgerne«. Møller er desuden en ven af
Brorson, saa han kommer ofte godt med i en ori
ginal tekstform.
Umiddelbart efter plenarmødet fortsatte vi
med underudvalgsmøde i A. Vi gennemgik paa
tre dage resten af J-salmerne fra »Jesu« til
»Kristne, som har frelse fundet«, hvilket skulde
give 100 indstillinger. Det er den normale takst
for hvert underudvalg forud for hvert plenar
møde. Det gik let og smertefrit. Nu kender vi jo
efterhaanden hinanden, og vi er ret hurtigt klar
over, hvor langt vi kan trække hinanden med, og
er der ikke nogen mulighed for enig indstilling,
er vi nødt til at give forskellige vota. Det sker
ganske vist meget hyppigere hos os end i udvalg
B. Møller spurgte en dag, mens vi spiste, om det
maaske var, fordi Uffe Hansen kujonerede dem.
Det er jo muligt. Men han er stærkt paavirket
af Barthianismen og derfor i mangt og meget
enig med Brinkkjær, og saa er Westergaard-Ja
cobsen ikke fast nok. Han gemmer i hvert fald
sine dissentierende vota, til der er noget, som
ligger ham stærkt paa sinde. Saadan gør vi ikke
her. Vi er forskellige og med hensyn til stædig
hed omtrent lige stærke, men Jensen var dog ved
at komme i tanker om, at han vist skulde spare
paa sine særvota. Han er langt den skarpeste i
sin dom, men naar han først har sagt sin egent
lige mening, er han meget elskværdig og stem
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mer for noget andet af hensyn til salmens ind
sungethed eller lignende, som egentlig efter hans
principper er uvedkommende hensyn. Mandag
arbejdede vi fra 9 til 9, blot med to korte spisepavser i Snapstinget. Det er en lang dag med
den slags intens arbejde. Og vi gaar jo og bliver
hjemme i Rigsdagsbygningen. Det er paa mange
maader dejligt at arbejde her. Telefon og man
ge andre ting er saa rart ved haanden. Men man
kommer jo til at savne mange bøger.
Det femte plenarmøde.
10.-13. februar 1948.
Udvalget samledes fuldtalligt. Dahn holdt an
dagt. Man begyndte med at diskutere Aastrups
salme »Det er paa jord Guds kirkes sag«. Flere
fandt den fattig og negativ. Biskop Rosendal kan
slet ikke se, at der er andet i Aastrups salmer
end konstruktioner. Andre holdt stærkt paa den,
f. eks. Brinkkjær, som vilde have den med som
noget af det mest karakteristiske fra Aastrups
side, og den tanke sejrede, at naar man skulde
have den slags med, skulde det være i den krasseste form, og det blev da som MF.
Onsdag, den ri. febr.
I gaar lagde vi til side »Guds riges evangeli
um«, fordi vi ikke kunde blive enige om en sam
mensmeltning af Vilstrups ændring af begyndel
sen med det følgende i første vers. Det sad vi nu
og digtede paa i en hel time. Ellers gik arbejdet
ogsaa i dag nogenlunde let. Naturligvis gik det
ikke altsammen efter mit hovede. Jeg beklager
egentlig mest, at vi mistede to vers i begyndelsen
af »Hil dig, Frelser og Forsoner«. Men Uffe Han
sen gav mig ret i min forstaaelse af tegnsætnin
gen i det sidste vers, hvis anden linje staar i
apposition til den første.
Torsdag, den 12. febr.
I dag begyndte vi med »Hvor er saadan en«,
som blev henlagt fra i gaar, for at vi kunde over
veje den nærmere. Mit forslag blev ikke fulgt,
derimod et nyt forslag fra Dahn, men resultatet
blev vist godt, og vi fik reddet en sønderjydsk
salme, Brorsons yndlingssalme. »Jesus, giv sejer«
blev ogsaa foræret sønderjyderne, skønt de fleste
ikke brød sig om den. Vi havde en varm debat
om »Jesus, han er syndres ven«, hvor MF vilde
udelukke verset om forsagelsen, fordi den blev
opstillet som en betingelse. Det blev dog ogsaa
reddet. Desuden kom det originale vers 4 med
paa Johs. Pedersens forslag. Længe drøftede vi
ogsaa »Jesus, Jesus, Jesus sigter«, som blev ved
taget med en del af Uffe Hansens ændringer. Op
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taget blev »Jesus Kristus er til stede« paa Brinkkjærs energiske forestillinger. »Jesus, mit liv« gik
ogsaa igennem, væsentlig med sønderjydsk be
grundelse. Udeladt blev »Juleaften, du er skøn«.
Optaget blev »Julebudet«; det var et godt bytte.
Der var megen debat om »Julen har englelyd«,
om man skulde have Grundtvigs form eller KH.
Det blev en blanding. »Kirkeklokke« gik igennem
med alle vers. Det vil nok i nogen grad slaa den
ihjel, men hensigten var at forhindre dens brug
som begravelsessalme. Naturligvis blev »Konger
nes konge, ene du kan« ikke optaget. Jeg havde
heller ikke ventet andet, selv om jeg var enig med
Møller om at foreslaa den. Men det er alligevel
komisk, at man den ene gang efter den anden
udelader sange, som virkelig er i folkemunde og
optager rene museumsstykker, som ingen vil bru
geFredag, den 13. febr.
I dag sluttede plenarmødet uden nævnevær
dige begivenheder. Vi kom til L, og dermed er
vi færdige med mere end halvdelen af stoffet ved
første gennemgang. Rosendal takkede for godt
samarbejde, og Johs. P. fortalte, at han og WJ
om aftenen forud havde set en film fra Austra
lien, hvor en meget ivrig og dygtig kvægdriver
med sin pisk havde drevet en stor hjord over fast
landet. Det havde mindet ham om Rosendal.
Paa dette møde mistede Ingemann »Guds Søn
jeg ser i purpurklæder«, »Jesus græder, verden
ler« og »Kast mørkets taagedragt, min aand«.
Nogle sønderjydske salmer gled ud: »Hos dig,
o Jesus, sent om nat«, »Lad os ile« (men de to
kom ind igen), »Helligste Jesu«, »Himlens Gud
og drot paa jorden«, »Hjerte Fader, straf mig
ej«, »Jesus, du min glæde«, »Jesus er mit haab,
min trøst«, »Jo større kors, des bedre bønner«,
»Kom, hedningstammers Frelsermand« og flere
andre.
Vi kunde have faaet et par store digtere bedre
repræsenteret, men det skete ikke, idet »Hvad
vindes paa verdens det vildsomme hav« (Stub)
og »Hvorhen, fortvivlede, hvorhen« (Ewald) beg
ge blev udeladt.
Efter plenarmødet fortsatte Jensen, Møller og
jeg med et underudvalgsmøde 14.-17. febr. Vi
var i grunden trætte, og det hele gik lidt trevent,
men vi kom da igennem det forberedte stof, fra
»Kristne, som har frelse fundet«, til »Nu bede vi
den Helligaand«, ialt 101 salmer at indstille, for
uden de andre, som vi har set paa.
Men den 17. febr. suspendere vi mødet en halv
time for at se kong Haakons indtog. Hele udval
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get stod paa Storkespringvandets kumme, og
gardehusarerne saa jo fine ud i galla. Men det
var ikke guldkareten, som det var blevet forudsagt i bladene.
Folkeafstemning om Ingemann.
Den 20. febr. 1948 udkom endelig det midt
jyske »Forslag til Salmebog« fra trykken og blev
loyalt anmeldt af enkelte blade, især paa grund
lag af det udførlige forord. »Information« siger,
at »Sabotør-Konventet har udarbejdet ny Salme
bog«, hvilket her er en hæderstitel, og nævner
blandt de salmer, der er gaaet ud, »Glade Jul«
og »Altid frejdig«. Andre tilføjede deres forun
dring over, at netop dette konvent »kunde næn
ne det!« Man nævner, at der er 31 nye salmer
af Aastrup og 3 af Jakob Knudsen. Af Grundtvig
er der 312, 128 af Kingo og 96 af Brorson, hvoraf
51 er bearbejdet.
At antallet af Ingemanns salmer ser ud af
mere, end virkeligheden svarer til, har man ikke
opdaget, men det er dog klart, at flere af de fol
kekære er gaaet ud, og det bidrager til at øge
utilfredsheden med salmebogskommissionen, for
di man mistænker den for at ville gøre ligesaa,
og adskillige enfoldige indsendere i bladene skel
ner slet ikke mellem dette forslag og kommis
sionen. Antallet af protester forøges kendeligt.
Et højdepunkt naar Nationaltidende. Man har
undertiden med titlen »Maanedens Spørgsmaal«
holdt afstemning blandt læserne, og nu har man
fundet øjeblikket inde til at tage fat paa salme
bogskommissionen og dens forhold til Ingemann.
Maanedens Spørgsmaal lyder den 15. april 1948:
1) Bør Ingemann gøres til Genstand for en
radikal »Udrensning«?
2) Er det forkert, at der ikke sidder alminde
lige kirkelige Lægfolk i Kommissionen?
Hvert af disse spørgsmaal skal besvares med
Ja eller Nej, og til redaktionens underretning un
derskrives sedlen med navn, stilling og adresse.
Malling skyndte sig at skrive til bladets kirke
lige redaktion (Max), at afstemningens formu
lering var misvisende. Ingen i kommissionen vil
de være med til en radikal udrensning af Inge
mann. Man skulde ikke stemme om noget, der
ikke forelaa. Ingen af de salmer, som hører til den
populære betegnelse »Ingemanns salmer«, var
i fare. Der var kun fare for nogle af Ingemanns
Højmessesalmer, som folk ikke kendte. Hvis man
vilde stemme om dem, vilde det være nyttigt for
kommissionen, og dermed fulgte en fortegnelse
over Ingemanns højmessesalmer i KH. Det nytte
de ikke noget. Afstemningen kunde ikke ændres.
I en lang tospaltet artikel den 9. maj medde
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ler redaktionen afstemningsresultatet. Maanedens
spørgsmaal har denne gang faaet flere besvarel
ser end nogensinde, nemlig 786, hvoraf kun 20
ønsker Ingemann udrenset, og 28 finder det i sin
orden, at der ikke sidder lægfolk i kommissionen.
Men mange indsendere havde sendt bemærknin
ger med, og bladet har derved faaet en spænden
de artikel ud af det. Blandt de 20, der vil af med
Ingemann, er der fortrinsvis organister og akade
mikere, og flere af dem synes, at det er i sin or
den, at der kun er fagfolk i kommissionen. En
vilde have Hans Brix med, andre Oscar Geismar.
Men de fleste motiverer naturligvis deres kærlig
hed til Ingemann. En skibsfører skriver, at de
kendte salmer praktisk talt er de eneste, der bli
ver sunget i vore sømandskirker i udlandet. En
skoleinspektør siger, at Ingemanns salmer hører
til alle danskes bedste erindringer fra skole og
kirke. En husmoder er vred paa L’hombre par
tiets præster, der ikke kan fatte, hvad menig
heden elsker, og beder Nationaltidende blive ved
med at skrive derom. En kendt kunstner skriver,
at Ingemann har skrevet magtfulde ting, der for
staas og elskes af voksne og børn. Kun synes spe
cialister i salmebogsspørgsmaal og teologer, hvis
hjerner rummer sære infiltrationer af dogmatiske
spidsfindigheder, her at have en alvorlig brist. En
nationaløkonom siger, at Gejstligheden burde er
kende, at salmesangen er den en langt bedre for
bundsfælle end dens lærdom og prædikener.
Sjette plenarmøde.
27.-30. april 1348.
Mødet begyndte med andagt af Uffe Hansen.
Mødet gik roligt uden større sensationer. »Et
suk igennem verden gaar« blev optaget med alle
vers. »Har vi toppet« blev optaget som to salmer;
det er lidt rigeligt af den. »Hvad ere de kristne
dog glimrende smukke«, havde en uheldig begyn
delse. Brorsons oprindelige begyndelse »Som lili
ens hjerte« var meget smukkere, men af den
kendte vi kun de to første linjer fra A.D. Jørgen
sen. Vi blev da alle sat til at digte to linjer, som
kunde forene de to første linjer med slutningen
af verset. »Hvor lifligt er det dog at gaa« blev
optaget i tre former, nemlig baade Kingos og
Grundtvigs og Grundtvigs slutning paa den første
bearbejdelse af Kingos. Det var ogsaa lidt rige
ligt. »Hvor ser det ud i verdens ørk« blev delt i
to, en om kærligheden, en om menigheden. »Hør,
min sjæl, den gode hyrdes stemme« kom med for
sønderjydernes skyld.
Der var en længere drøftelse om »I kristne, I
som kaldes vil«, som vi havde ment burde ude
lades i den hidtidige form. Uffe Hansen havde
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da leveret en ny bearbejdelse. Om den sagde
Johs. Pedersen, da han havde læst den, at han
ikke vilde saare nogen, men han var dybt rystet
over Uffe Hansens afsvækning af salmen; den var
saa rationalistisk, at den kunde have staaet i Ev.
kr.Salmebog. Rosendal indskød til Uffe Hansen:
Maa han sige det?« »Ja, han maatte saamænd
gerne sidde paa mit knæ og sige det!« Modsæt
ningen mellem udvalgets højeste mand og udval
gets mindste, som havde plads ved siden af hin
anden, forøgede den komiske virkning af det kvik
ke svar.
Der faldt ogsaa en pudsig bemærkning om en
kone, som ved sin mands begravelse havde øn
sket, at man skulde synge »Mindes vi en fuldtro
ven«. Begyndelseslinjen paa en salme er meget
vigtig.
28. april.
I dag holdt Johs. P. andagt, og vi begyndte
arbejdet med »Kæmp alvorligt, nu Guds naade«.
Brinkkjær vilde have det 7. vers med om »at
lægge den gamle Adam ned« (slaa ham ud),
som vakte nogen munterhed, men Brinkkjær paa
stod, at han mente det alvorligt, og Jensen foreslog
da en note: Brinkkjær mener det alvorligt. »Kær
lighed fra Gud« gik igennem uden afstemning.
Modstanderne var klar over, at de ikke turde
udelukke den. »Livsens krone at erholde« fik vi
ikke med, da WJ og Noack ikke vilde stemme
for den. Det blev da kun Møller og mig. Møller
har faaet stor kærlighed til de sønderjydske sal
mer. Naturligvis blev der ogsaa debat om »Lyk
salig, lyksalig«, som jeg forsvarede ved at sige,
at der ikke var noget forkert i den, og man kun
de ikke udelade en god og yndet salme, fordi
nogle misbrugte og nogle misforstod den. Det blev
hævdet, at man med »Guds fred« tænkte paa
døden. Resultat 4 stemmer for, 1 imod dens op
tagelse. Igen det samme: man vil ikke stemme
for, og man tør ikke stemme imod. Den eneste,
som turde, var WJ. Men ved »Lær mig, o skov«
var jeg den eneste, som stemte for dens optagel
se. Ellers var der ikke mange sensationer under
arbejdet i dag.
Om aftenen var der møde i Ny theologisk For
ening, hvor Noack indledte om »Er der en dog
matisk Linje i salmebogsarbejdet?«, hvad han
sagde ja til, for det skal være en evangelisk-luthersk salmebog. Men man kunde jo trække
grænserne snævert og kun ønske en trosbeken
delse paa vers, og man kunde trække dem meget
vidt, saa f. eks. ogsaa »Nærmere Gud til dig« og
»Lær mig, o skov« kunde komme med. Han men
te, at vi fulgte en midterlinje. Prof. Bergmann
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gjorde sig til talsmand for livet og poesien og
mente, at dogmet maatte være det sekundære.
Noget lignende sagde Søren Holm, og privat
sagde han til mig, at vi var nogle barbarer i sal
mebogskommissionen, naar vi vilde udelade »Lær
mig, o skov«. Jeg var forbavset over denne stem
ning paa mødet. Olesen Larsen var den eneste,
som var paa den anden linje.
ag. april.
Efter andagt ved Brinkkjær fortsatte mødet i
dag uden særlige begivenheder. Vi blev færdige
med M og fik begyndt paa N.
30. april.
I dag begyndte vi med andagt af Jensen og
fortsatte med N. Ved »Min Jesus, lad mit hjerte
faa« var Jensen lige ved at faa gennemført sit
forslag om at faa Aastrups omdigtning optaget
ved siden af den gamle, men det blev da kun til,
at vi skulde overveje den paany i anden omgang.
Der var ogsaa en del tale om »Naturen holder
pinsefest«, hvortil der var indgribende ændrings
forslag, men man enedes dog om at lade den
staa, som den var. Vi fik begyndt paa O og fik
»O dejlige land« med foruden »O kristelighed«.
Det mente jeg egentlig var overflødigt, da de,
som ikke har Højskolesangbogen eller De unges
sangbog, alligevel ikke forstod den. Jeg vilde godt
have bevaret Hjorts børnesalme »O gode Gud,
jeg takker dig«, men det lykkedes ikke. Der var
mærkeligt nok ogsaa modstand mod Melanchtons
salme om englene »O gode Gud, vi takker dig«
men den blev da optaget. »O Guddoms-sol« fik
nogle flere vers sat til i begyndelsen. »O Gud,
fornuften fatter ej« blev optaget som to salmer
paa grundlag af MF. Det lykkedes ikke at be
vare Timms »O Gud, min Gud, det bange hjer
te«. Noacks oversættelse »O kom, du lysets kæm
pe« blev optaget efter ombytning af nogle vershalvdele. Saa kom vi ikke længere.
Bagefter havde jeg et lille møde med journa
listerne fra Kr. Dagblad (Langhof), Nationalti
dende (Max Lybeck Sørensen) og Berlingeren
(Frederiksen), som vilde have mere at vide om
mødet, end der staar i det gennem Ritzau ud
sendte officielle referat. Det blev siden fast skik.
En salme gled ud.
Under denne titel skrev prof. Søren Holm
nogle faa dage senere en kronik i Nationaltidende
i anledning af, at kommissionen havde udeladt
»Lær mig, o skov«. Han angriber kommissionen,
fordi den i højere grad anser det for sin opgave
at lave kirkens salmebog end folkets salmebog.
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Man vil lave en evangelisk-luthersk salmebog,
men ogsaa begrebet evangelisk-luthersk er kon
junkturbestemt. Salmebogens opgave er ikke at
give folk den rigtige teologi. Ingen protestantisk
kristen kan gøre sig til af at sidde inde med den.
Salmebogen skal imødekomme et kristeligt folks
religiøse behov. En af mine universitetslærere
talte engang om muligheden af at skrive en dog
matik ud fra salmebogen. Jeg vilde anse en sal
mebog, der ikke kunde danne grundlag for mindst
et dusin dogmatiker, for en misforstaaelse. En sal
mebog skal være til opbyggelse, trøst og husva
lelse for de flest mulige. I et land, hvor næsten
alle er barnedøbte, er det betænkeligt at ville skel
ne mellem dem, der hører til kirken, og dem, der
ikke gør det, de saakaldte kirkefremmede. (Sam
me argument, som Tidehverv bruger for det mod
satte salmebogsideal). Men hermed kommer vi
atter tilbage til Oehlenschlagers kondemnerede
salme. Det hævdes, at det særlig er de »kirke
fremmede«, der holder saa meget af »Lær mig, o
Skov«. De vil altid have den sunget ved begra
velse. Det er sikkert rigtigt. Men hvorfor skulde
de dog ikke have lov til det, naar alle andre og
saa gerne vil have deres yndlingssalme sunget ved
den lejlighed. Det er en ubegribelig intolerance
eller kristelig besserwissen, naar man vil hindre
dette ved at lade salmen glide ud. Man drager
ikke derved de kirkefremmede nærmere. Man
skulde hellere spørge, hvem der føler sig hjem
me indenfor kirken, og har mennesker denne rod
følelse, er det præsternes og salmebogens sag at
styrke denne følelse. Man skal ikke gaa rundt
med en gartnerkniv og skære formentlige vildskud
af. Salmer er de religiøse oplevelser og tanker
omsat til poesi. »Vi tro, vi alle tro paa Gud« er
ikke et mønster for nutidens salmebog, men lige
saa lidt som man skal kaste en saadan gammel
salme ud, fordi den er upoetisk og dogmatisk, skal
man kaste »Lær mig, o skov« ud, fordi den er for
frøetisk og udogmatisk.

FORFATTERRET OG SALMEBOG.
Formanden for Dansk Forfatterforenings Lyri
kergruppe Anders W. Holm skrev d. 9. dec. 1947
et indlæg i »Politiken«, hvori han krævede, at
forfatterloven af 1933 skulde anvendes med hen
syn til den nye salmebog, som var under udar
bejdelse, kort sagt, at alle salmer skulde optages
nøjagtigt som originalteksten.
Uffe Hansen svarede med en artikel i Kriste
ligt Dagblad 15. dec., hvori han roligt og venligt
gjorde opmærksom paa, at salmebogskommissi
onen tog særligt hensyn til originalteksten og i
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mange tilfælde netop førte salmerne tilbage til
denne form. Men i enkelte tilfælde var det dog
nødvendigt at ændre lidt. Naar Brorson skrev
»ak, søger de nedrige steder«, vilde det nok let
blive misforstaaet. Ordet »sød« har skiftet valør.
Saadanne og lignende smaating vilde vel blive
ændret, men ikke ret meget af dogmatiske grun
de.
Men Anders W.Holm lod sig ikke berolige. Der
skulde altsaa pilles lidt hist og her, og adskillige
vers skulde udelades. Den daværende undervis
ningsminister Hartvig Frisch vilde være med til
at værne om forfatternes »aandsret«.
Forfatterne har efter loven forskellige rettig
heder. De økonomiske rettigheder varer til deres
død og endnu i 50 aar til deres arvinger. Deres
»aandsret« bestaar i to dele. Den ene er retten
til at hævde deres navn i forbindelse med vær
ket. For salmebogen vil dette betyde, at navnet
nævnes ved salmen, (»droit å la patemité«). Den
anden del (»droit moral«) bestaar i, at forfatte
ren kan modsætte sig alle ændringer i sit værk.
Denne ret ophører ved forfatterens død og overgaar til undervisningsministeriet og gælder sta
digt, ogsaa for de forlængst døde forfattere.
Dansk Forfatterforening holdt generalforsam
ling 2. april, hvor det blev kendt, at Lyrikergrup
pen d. 26. febr. havde sendt følgende resolution
til undervisningsministeriet:
»Dansk Forfatterforenings Lyrikergruppe an
moder Undervisningsministeriet om overfor den
siddende Salmebogskommission i videst muligt
Omfang at benytte sin Ret ifølge Forfatterlovens
§ 9, 4. og 5. Stykke, til at beskytte de afdøde Sal
medigteres Aandsret, saaledes at Salmernes Hel
hed af Aand og Kunst ikke lider Skade, idet
Paragraffernes Begrænsning om Ændringer »som
ikke anses at være en væsentlig Forringelse af
Værket«, skønnes at maatte bortfalde overfor Ly
rik, der danner en ubrydelig Helhed, som der
ikke uden Skade kan gøres Indgreb i.«
Forfatterforeningen er delt i grupper, hvori
medlemmerne kan indmelde sig, hvis de vil, men
gruppen har ikke nogen taleret udadtil; den maa
henvende sig til offentligheden gennem forenin
gens bestyrelse, hvilket altsaa her var sket.
Kristeligt Dagblad spurgte 4. april prof. Tor
ben Lund, der var medlem af »droit moral«udvalget, om salmedigternes rettigheder. Han
nævnte, at loven var blevet anvendt ved salmer
til begravelser og bryllupper, hvor teksten var
forvansket. Man har henvist til, at tekst og forfattemavn kunde anføres efter de autoriserede
salmebøger. Dermed har man anerkendt salme
bøgernes tekst med de ændringer og udeladelser,
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der er foretaget. Det har man en bekendtgørelse
om, som er udformet i samraad med kirkemini
steriet og biskopperne. Og biskop Rosendal har
da ogsaa udtalt, at salmebogskommissionen maa
bøje sig, hvis »droit morak-udvalget skulde gaa
imod kommissionens udformning af en salme.
Det var jo ret besindige ord. Enhver vil finde
det alt for morsomt, hvis Grundtvigs »Kirkeklok
ke« bliver ændret: »Mens som barn i Svendborg
hun var hjemme«.
Men Malling ærgrede sig over Lyrikergruppens
resolution, som han maaske havde kunnet forhin
dre. Han havde været medlem af forfatterfor
eningen i 17 aar paa baggrund af de fem digtsam
linger, han udgav i sin ungdom. Da han med bo
pæl i Sønderjylland ikke havde lejlighed til at del
tage i foreningens møder, havde han ikke meldt
sig ind i gruppen. Det gjorde han nu; maaske var
der endnu noget at gøre; han tilbød i hvert fald
at holde foredrag i gruppen om salmer og salme
bog. Anders W. Holm anerkendte hans indmeldel
se, men svarede kort, at sagen fra gruppens side
var afsluttet.
Da Malling i forbindelse med plenarmødet var
i København, gik han 26. april op paa forfatter
foreningens kontor og sagde til bestyrelsen, at
gruppens resolution var taabelig og kun viste, at
de ikke forstod, hvad de talte om. Man opfordre
de ham da til at uddybe sagen nærmere i med
lemsbladet »Forfatteren«. I maj maaned hvæs
sede han sin pen og skrev til medlemsbladet om
»Forfatterret og Salmebog«, som blev optaget i
juninummeret, og da han syntes, at sagen ogsaa
burde belyses nærmere for et større publikum,
skrev han yderligere en kronik om »Vore salmedig
teres Aandsret«, som blev optaget i Berlingske Af
tenavis 12. juni.
Disse to artikler skal ikke refereres her. Det maa
være nok med et par eksempler paa, hvad loven
om digternes aandsret vilde føre til, om den skul
de gennemføres i sin strenghed, blot for vore tre
største salmedigtere. Vil man optage Kingos »Nu
kom her bud fra englekor,« maatte man ikke ude
lade:
Liffsaligste blant Qvinde-Kiøn,
Gud vil dig høyt begave,
Thi Guds Enbaarne kiære Søn
Skal Vaaning i dig have,
Og i dit Lives Jomfru-skriin
En sted for sin
Undfangelse vil lave.
Vil man optage det vidunderlige vers af Kingo
»Skriv dig, Jesu, paa mit hjerte«, saa maa man
ikke udelade de andre 27 vers i den samme salme.
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Vil man ikke undvære det vers af Brorson, »Det
er en liden tid, saa har jeg vunden«, maa man
ogsaa have det med, hvori Brorson lover den onde
verden, at den skal lægges ned i salt og HelvedLage:
Det er jo ret nok til
De Svine-Lemmer
Som Jorden have vil
Og Himlen glemmer,
Som Verdens Lysters Mad
Og Mask udvælge,
Og Himlens Engle-Fad
For intet sælge.
Hvis man ikke vil undvære Grundtvigs salme
»Paa Jerusalem det ny«, er man nødt til ogsaa at
medtage følgende:
Marmor godt har Kongen kiøbt,
Huset staaer, som det var støbt,
Liv og Aand er Balken,
Trængsler gaae for Rasp og Fiil,
Blanke-tøi er Engle-Smiil,
Alt forener Kalken!
Sikken en brander at faa med i salmebogen!
De digtere, hvis aandsret nu skal beskyttes, har
overtraadt samme ret ved at omdigte andres sal
mer. Her er Grundtvig storforbryderen frem for
alle. Han var uheldig med at omdigte Brorson,
men har skabt store kunstværker med Kingo som
forbillede eller modbillede. Det beklager vi ikke.
Sagen er den, at salmedigtning er et »kommuni
stisk« foretagende. Den som skriver en salme og
derved ikke har til hensigt at ære sig selv, men at
tjene Gud og hans menighed, lægger en gave i en
fælles pulje af lovsang, som af og til forvaltes af
en salmebogskommission paa menighedens vegne.
Da Malling næste gang var i København til ple
narmøde og gik op til Forfatterforeningens kontor,
blev han særdeles venligt modtaget af formanden,
Dumreicher og kontorchefen. Bestyrelsen var klar
over, at den ikke burde have ladet lyrikergruppens
resolution nyde fremme. Men hvad var der nu at
gøre? Hvorledes vilde undervisningsministeriet be
handle sagen? Vilde man nedsætte et udvalg?
Hvis der nu kom forhandlinger mellem »droit mo
rak-udvalget og salmebogskommissionen, og hvis
Forfatterforeningen maaske skulde være repræ
senteret i et saadant udvalg, saa kunde bestyrelsen
vælge Malling til Forfatterforeningenes repræsen
tant. Malling forstod godt, at det ikke blot var en
foræring til ham, men samtidig en reprimande til
Anders W. Holm, som ikke syntes at være særlig
æstimeret. Det kunde blive spændende!
Men det kom ikke dertil.
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Syvende plenarmøde.
24.-37. august 1948.
Rosendal indledte med andagt, nogenlunde re
stitueret efter en eksamen, som kaldes prostaticum, som det hed i en af provsternes lykønsknin
ger.
Derefter oplæstes en skrivelse fra kirkeministe
riet, som havde faaet en skrivelse fra undervis
ningsministeriet, som havde faaet en henvendelse
fra Forfatterforeningens lyrikergruppe osv.
Kirkeministeriet, 6’ August 1948
Undervisningsministeriet har den 30’ Juli 1948
tilskrevet nærværende Ministerium saaledes:
»Fra Dansk Forfatterforenings Lyrikergruppe
har man modtaget den i Afskrift hosfølgende Hen
vendelse af 2’ Februar d.A. om, at nærværende
Ministerium i videst mulige Omfang overfor den
siddende Salmebogskommission vil benytte sin Ret
ifølge Forfatterlovens § 9, Stk. 4 og 5 til at be
skytte de afdøde Salmedigteres Aandsret, saaledes
at Salmernes Helhed af Aand og Kunst ikke lider
Skade.
I denne Anledning skal man, idet man iøvrigt
henviser til den ligeledes i Afskrift vedlagte fra
Droit-moral-Udvalget indhentede Erklæring af
4’f.M. herved anmode Kirkeministeriet om at vil
le paalægge Salmebogskommissionen i hvert enkelt
Tilfælde, hvor der maatte opstaa Spørgsmaal om
at fravige den Form, i hvilken en Salme er op
taget i den gældende Salmebog, at forelægge Sa
gen for Undervisningsministeriet med Henblik
paa Afgørelse af, om den paatænkte Ændring kan
anses for forenelig med Bestemmelserne i Forfatterretslovens § 9, Stk. 4.«
Hvilket herved meddeles Deres Højærværdig^
hed som Formand for Salmebogskommissionen,
idet man udbeder sig en Udtalelse efter den An
ledning, Sagen dertil giver.
P.M.V. E.B.
sign. Louis Petersen.
Droit-moral-udvalgets skrivelse opfordrer ret
indtrængende undervisningsministeriet til at tage
sagen op, men faktisk kun saadan, som det er sket.
Reahteten er, at den gældende salmebog er et fast
led i skolens undervisning og kirkens gudstjeneste,
og det, der derved er kendt af hele befolkningen,
maa have en vis autorisation, men afvigelser der
fra maa prøves efter forfatterlovens § 9, stk. 4.
Undervisningsministeriets forlangende vakte en
vis bestyrtelse paa plenarmødet, man drøftede forskellige svar, og navnlig overvejede man paany at
faa en litterær konsulent, Brix eller Geismar, om
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ikke fordi det vilde gøre indtryk paa undervis
ningsministeriet, saa dog for offentlighedens skyld.
Iøvrigt nedsatte man et udvalg af Noack, Uffe
Hansen og Malling, som skulde udarbejde et
svar, naar konsulentspørgsmaalet var afgjort. Det
blev det en af de følgende dage. Vi vilde ikke
have nogen litterær konsulent. Saa skulde det da
være et medlem af droit-moral-udvalget, sagde
Malling, og vedkommende kunde altsaa sidde her
og som en anden Molotov sige Nej hvert øje
blik. Iøvrigt maatte man være opmærksom paa, at
undervisningsministeriet ikke havde krævet nær
saa meget, som lyrikergruppen havde foreslaaet,
men det var jo nok til at give os en forfærdelig
ulejlighed, hvis alt, hvad vi havde vedtaget og se
nere ville vedtage, skulde censureres.
Malling skrev et udkast, som der var tilfreds
hed med. Uffe Hansen havde ogsaa skrevet et
udkast, som var særdeles skarpsindigt og sigtede
paa at vise, hvilke taabeligheder, man vilde føres
til af de stillede krav. Det var morsomt, men man
var ikke i den situation, at man skulde »drille dy
rene«. Man vilde da lægge Mallings forslag til
grund, men stille det op i punkter som Uffe Han
sens. Derefter blev Mallings forslag omarbejdet
ved indførelse af nogle punkter fra Uffe Hansen,
hvor brodden var taget af.
Da Malling imidlertid den næstsidste mødedag
skulde have en samtale med departementschefen
i en anden anledning, benyttede han lejligheden til
at spørge om kirkeministeriets hensigt med at sen
de sagen til salmebogskommissionen. Han var
medlem af udvalget, som skulde forme svaret.
Hvad ønsker ministeriet af os? Saa kom der efter
nogen tøven et klart svar: Vi ønsker, at salmebogs
udvalget skal forsyne kirkeministeriet med argu
menter overfor undervisningsministeriet. Malling
havde jo disse argumenter rede og regnede dem
op. Departementschefen noterede: Det juridiske
maa vi rykke lidt længere ned, fordi vi staar sva
gere, og det der maa vi rykke lidt længere op.
Efter mange tilløb fik kommissionens svar da
følgende form, redigeret af udvalg C i september:
»Til Kirkeministeriet.
Det høje Ministerium har under den 6’d.M.
(J.Nr.4 x 373) udbedt sig en Udtalelse fra Sal
mebogskommissionen i Anledning af Undervis
ningsministeriets Skrivelse af 30. Juli d.A., hvori
dette Ministerium, foranlediget af en Henvendelse
fra Forfatterforeningens Lyrikergruppe, anmoder
Kirkeministeriet om at paalægge Salmebogskom
missionen i hvert enkelt Tilfælde, hvor der maatte
opstaa Spørgsmaal om at fravige den Form, hvori
en Salme er optaget i den gældende Salmebog, at

SALMEBOGSKOMMISSIONENS FRIHED

forelægge Sagen for Undervisningsministeriet med
Henblik paa Afgørelsen af, om den paatænkte
Ændring kan anses for forenelig med Bestemmel
serne i Forfatterretslovens § 9, Stk. 4.
Salmebogskommissionen er taknemlig for at
have Lejlighed til at udtale sig om denne Sag, in
den en Afgørelse træffes, idet Opfyldelsen af Un
dervisningsministeriets Henstilling vilde være en
alvorlig Hindring i vort Arbejde, og vi tillader os
derfor at bemærke følgende:
1. Det maa principielt hævdes, at en Salmebog
ikke er en religiøs Antologi, hvis første Formaal er
at være tro mod de originale Tekster, men der
imod et saadant Udvalg og en saadan Bearbej
delse af den kristne Menigheds Lovsang, som skøn
nes bedst tjenlig til Opbyggelse i Kirken, Skolen
og Hjemmet.
2. Gennem Udgivelse af en lang Række af au
toriserede og uautoriserede Salmebøger har Kir
ken Aarhundreders Hævd paa at forvalte vor
store Salmeskat, og det efter andre Linjer end
dem, der med Rette kan gøres gældende for den
almindelige Litteratur.
3. Forfatterretslovens § 9 Stk. 4 og 5 tager ty
delig Sigte paa en saadan merkantil Udnyttelse
af Digterværker, som ikke vil tage hensyn til For
fatterens Aandsret, men det har dog vist ikke
været vore Lovgiveres Tanke dermed at ramme
en af Kirkeministeriet lovformeligt nedsat Salme
bogskommission. En saadan har fra gammel Tid
været det naturlige Organ for Forvaltningen af
Kirkens Salmeskat.
4. Ved Nedsættelsen af den siddende Salme
bogskommission har Kirkeministeriet taget tilbør
ligt Hensyn ogsaa til de litterære Krav, der kan
stilles til Salmebogen, idet alle Medlemmerne er
akademisk uddannede Mænd og der blandt dets
11 Medlemmer findes en Dr.phil. i Litteratur
samt et Medlem af Forfatterforeningens Lyriker
gruppe.
5. Vi har med Glæde bemærket, at Undervis
ningsministeriet har været opmærksom paa Sal
mernes Særstilling, idet man paa Forhaand har
godkendt de Afvigelser fra Originalteksterne, som
findes i den gældende Salmebog.
6. Som gældende Salmebog« maa ikke blot an
ses »Salmebog for Kirke og Hjem«, autoriseret
1897, men tillige »Den sønderjydske Salmebog«,
autoriseret 1925, samt formodentlig et Tillæg ud
arbejdet af Biskop Ludwigs og Præsterne Severinsen og Widding, vistnok autoriseret 1913, hvor
til kommer at det stadig er tilladt at bruge bl. a.
Kingos og Roskilde Konvents, som endnu er i
Brug.
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Det er Salmebogskommissionens Ønske at brin
ge Orden i dette store Virvar. Det vil i hvert Fald
heraf fremgaa, at der er en Mængde forskellige
Salmetekster at tage Hensyn til, og det vil være
ugørligt at optage Forhandling med Undervis
ningsministeriet i hvert enkelt Tilfælde. - I lovlig
Brug er desuden: (her anføres de vigtigste Til
læg).
7. Det maa ogsaa erindres, at det høje Kirke
ministerium i sit Kommissorium af 4’ September
1946 til Salmebogskommissionen har paalagt den
ne at arbejde paa Grundlag af det sønderjydske,
det grundtvigske og det midtjydske Salmebogs
forslag, navnlig med det Formaal at forene »Sal
mebog for Kirke og Hjem« med »Den sønder
jydske Salmebog«, hvis Tekster i de fleste Tilfæl
de er forskellige og kun undtagelsesvis stemmer
med Originalteksten.
8. Det har ved Salmebogskommissionens hidti
dige Arbejde vist sig, at der er en overvejende
Stemning for at fjerne sig fra de gængse Salme
bøgers mere eller mindre tilfældige Ændringer og
i Stedet nærme sig til Originalteksten, hvor dette
er muligt, og Kommissionen har stadig haft for
Øje, i Overensstemmelse med Forfatterretslovens
Hensigt, at Salmernes Indhold af Aand og Kunst
ikke lider Skade.
9. I mangfoldige Tilfælde vil det være meget
vanskeligt at skønne over, hvem der har Aandsret
ten til en Salme, idet Salmerne er vokset til det,
de er i Dag, under mangfoldige Hænders Behand
ling. En stor Gruppe af vore bedste Salmer er
blevet til paa samme Maade som Perler, der efter
haanden har dannet sig om et Sandskorn. Det vil
i saadanne Tilfælde være umuligt at afgøre, hvor
Forfatterretten ligger.
10. Det maa endelig nævnes, at Salmebogskom
missionens Arbejde er saa vidt fremskredet, at Be
handlingen af selve Teksterne nærmer sig Afslut
ningen, hvorfor det maa anses for meget uprak
tisk nu at henvende sig til Undervisningsministe
riet angaaende hvert enkelt Tilfælde, hvor der er
paatænkt en Afvigelse fra de gældende Salmebø
ger eller fra Originalteksten.
Vi tillader os at vedlægge et Par Artikler fra
Forfatterforeningens Medlemsblad og fra »Berl.
Tid.«, hvori et af Salmebogskommissionens Med
lemmer nærmere omtaler en Del af de Vanske
ligheder, som knytter sig til den her omhandlede
Sag.«
Saa vidt salmebogskommissionens udtalelse til
Kirkeministeriet. Hvad dette har tilføjet til Un
dervisningsministeriet vides ikke, og om dettes sid
ste og afgørende beslutninger mener vi ikke at
have hørt noget.
3a
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Tirsdag, den 24. aug. 1Q48.
Efter det foregaaende kunde man tro, at hele
det 7. plenarmøde var optaget af svaret paa un
dervisningsministeriets krav, men det var slet ikke
tilfældet. Den normale mødetid gik som sædvan
ligt med salmegennemgang, og de mange udkast
til kommissionens svar blev lavet i pauserne eller
var natarbejde.
Vi havde en lang debat om »Saa gaar nu sjæ
lens højtid an«, hvor det gik nogenlunde som ud
valg A havde foreslaaet. »Saa tag mig da ved
haanden» gik under hovedrysten fra de andre
igennem paa sønderjydernes indstændige forlan
gende. Johs. P. vilde have Vaages oversættelse, og
de fleste vilde vel i grunden helst ikke have den,
og det forstaar man i og for sig godt, naar man
ikke kender dens stilling i Sønderjylland.
Til min store forundring viste der sig en mu
lighed for at faa optaget »Saa vide om land«, som
udvalg B havde udeladt. Jeg pegede dog paa, at
vi maatte have nogle ungdomssange, og helst
»Ungdommens Frelser«, men kunde vi ikke faa
den, saa dog denne. De andre foreslog spøgefuldt
en handel, men jeg forbeholdt mig min stilling
ogsaa til den sidste. Vi maatte nøjes med Brandts
»Se, døden alle dage» i stedet for Tomassons
»Som yndig urt i Vange«.
Derimod fik vi reddet »Hvad ere de kristne dog
glimrende smukke«, og det var en helt spændende
historie. Ud fra Brorsons oprindelige begyndelses
linjer, som vi gerne vilde bruge i forbindelse med
den følgende tekst, havde vi paa det tidligere
møde besluttet at »digte« lin. 3-4 som brugeligt
forbindelsesled, men resultatet var ikke blevet til
fredsstillende. Man var da lige ved at antage tek
sten i KHT, men saa opstod der større enighed
om teksten i IMS, da det dog var saadan, at nogle
holdt af at synge den. Men endelig fandt Brink
kjær i sine papirer Severinsens optegnelse fra
Rigsarkivet, Generalkirkeinspektionskollegiet, Pak
ke 1, hvor man havde Brorsons oprindelige første
vers, ikke blot de to første linjer:
Som Liliens Hjerte kan holdes i Grøde,
skønt Solen de yderste Blade har brændt,
saa ere de Kristne ej indvortes døde,
skønt Livet for Verden er ikke bekendt.
Hvad ingen besinder,
langt mindre befinder,
har de saa livagtigt i Sjælen befundet
at være som Lyset i Mørket oprundet.
Vi drog et lettelsens suk. Saa behøvede vi ikke at
have digtet, naar Brorson selv havde fuldendt hele
verset. Det endte med, at vi indsatte Brorsons fire
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linjer i Indre Missions tekst. »I dag skal alting
sjunge« fik tilføjet slutningsverset paa grundlag af
Mallings oplysning om, at »fløj« var en gammel
imperativ. Af »Nu Gud ske lov, at stunden« kom
kun det ene vers med. Dagen sluttede med en
lang debat om »Nu har jeg fundet det, jeg grun
der«, ikke om optagelse, men om versudvalget,
hvorved alle blev saa møre, at afgørelsen blev ud
sat til
Onsdag, den 25. august,
da man besluttede at optage salmen med 8 vers,
og ikke to salmer med 4 vers i hver, fordi forsyns
tanken og forsoningstanken udfylder hinanden og
ikke maa adskilles. »Nu skal du min sjæl dig
smykke« vilde jeg gerne have haft med; der er
nogle meget smukke vers i den, men det lykkedes
ikke. Vi havde en indgaaende debat om »Nu ve
lan, et frejdigt mod«, hvor det lykkedes at redde
7 vers, men det tredie maatte vi af med. Jeg var
stædig og vilde ikke give mig. Jeg mindedes en
dejlig gammel sønderjydsk kone, hvis yndlingssal
me det var, og især det tredje var saa dejligt med
dets gentagelser. Min stædighed nyttede ikke no
get med »Nærmere, Gud, til dig«, som faldt med
to stemmer mod alle.
Torsdag, den 26. august.
Det var nær gaaet galt med »O Gud ske lov,
det hjemad gaar«. I »O Helligaand, mit hjerte«
havde udvalg B foreslaaet Brorsons oprindelige
tekst, som blev vedtaget. Ingemanns »O Herre,
kommer sorgens stund hernede« gled ud, skønt
jeg nævnte, hvor meget den var blevet brugt i
Sønderjylland under den første verdenskrig. Det
var ogsaa nær gaaet galt med »O Herre Krist, din
stjerne staar«, skønt vi trænger til missionssalmer.
»Sidder rolig i Jerusalem« slap vi ikke for; den
blev vedtaget med 6 stemmer mod 5. »Sin Me
nighed har Kristus kær« var nær gledet ud, men
jeg tror, at mine anstrengelser for at redde den
lykkedes. »Slip os arme ej« fik vi med. Ligeledes
»Tak og ære være Gud«. Derimod gjorde man
grin med »Taled jeg om Himmerige«. Johs. P.
sagde, at det var et »Kaaseri« (forfatteren hedder
Kaas) over 1. Kor. 13 og UH grinede ad »lod min
sidste Hvid jeg springe«. Kun Dahn og jeg stem
te for den. I »Talsmand, som« lykkedes det os at
redde noget af den sønderjydske tradition.
Fredag, den 27. august.
I morges begyndte vi med at drøfte mit udkast
til kirkeministeriet, og der var selvfølgelig lige saa
mange meninger, som der var medlemmer i ud
valget. Resultatet blev, at der blev indføjet et par
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ændringer i skrivelsen, hvorefter Rosendal fik den,
vilde tygge paa den, sende den ud til medlemmer
ne, som kunde indsende deres bemærkninger,
hvorefter den endelige skrivelse kunde gaa til
kirkeministeriet, en langsom forretningsgang og et
stort arbejde!
Og saa tog man fat paa salmerne igen. Det lyk
kedes at redde »Til Naadens store Aandefest«,
der ligesom alle Ingemanns Højmessesalmer stod i
fare. Rosendal vilde gerne have haft »Til vor lille
gerning ud«, men jeg var den eneste, som stod
med ham, og det var for lidt. Boyes »Trillende vo
ver« og »Til Sion drager Kristus frem« gled begge
ud. Noacks bearbejdelse af »Triumf, Triumf« kun
de være gaaet igennem, hvis han ikke selv havde
sagt, at han havde tabt lysten til den. »Tunge
mørke natteskyer« kom ind. »Tænk naar engang«
slap igennem trods megen modvilje. »Tør end
nogen ihukomme« fik 8 vers. »Udbryd hver sjæl i
sejerssang« gled ud. Rosendal vilde gerne have
haft »Udrundne er de gamle dage«, men navnlig
Uffe Hansen slog den ned. Han vilde ikke have
»Under dine vingers skygge« med, men han og
andre modstandere turde dog alligevel ikke slaa
til for alvor. Jeg bad dem om at forære KFUM
»Ungdommens Frelser«, men da baade Noack og
WJ mente, at den var paa retur i ungdomskredse,
blev jeg ene om at stemme for den, skønt min
pæne bøn vist oprindelig gjorde indtryk. Johan
nes Pedersen vilde hellere have »Jeg saa ham som
barn«, og da saaledes vennerne svigtede, gik det
ikke.
Vi sluttede som sædvanligt plenarmødet kl. 12,
og i munterhed over Johannes Pedersens historier
spiste vi frokost sammen.
Underudvalgsmøde 28.-31. august.
Bogstaverne fra V og alfabetet ud. Det satte
ikke lidenskaberne i kog. Vi var vist lidt matte og
trængte til at holde søndag. Vi var enige om at
indstille »Velkommen igen, Guds engle smaa«
med alle 8 vers. Hverken Møller eller Jensen vilde
have »Verdens børn har mange venner«, saa den
falder jo nok. Det gaar haardt ud over Timm.
Den gamle trossalme var de ogsaa begge imod, da
trosbekendelsen er gaaet ind som et fast led i
gudstjenesten, men den burde dog vist blive staaende i salmebogen af pietetshensyn.
Mandag fortsatte vi med »Vinde og tabe«. Vi
tog lang tid om »Vor Gud han er saa fast en
borg«, men gjorde ikke noget forsøg paa at naa til
enighed om bestemte forslag, da saadanne allige
vel vilde blive trevlede op ved plenarmødet. Vi
nøjedes med at pege paa svaghederne i teksten i
KH og henvise til forskellige løsningsforsøg. Der
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var enighed om at foreslaa Brorsons »Vor klippe
vi slippe umulig« optaget, ligeledes »Vor tro kan
gennem alle baand«. Forhandlingerne gik fredeligt
og roligt, og naar uenighed opstaar, tager vi det
let og afgiver delt indstilling. Jensen er heller ikke
saa skarp som i begyndelsen. Han siger ofte: »Det
kan jo ikke nytte«. Selv om jeg personligt ofte
lider skuffelser med hensyn til udeladelser og op
tagelser, forekommer det mig, at der efterhaanden har været en vis udvikling i retning af den
brede, folkelige salmebog, som jeg altid har øn
sket. Men der er langt igen. Ved plenarmødet
denne gang har vi mistet tre Ingemann-salmer:
»O Herre, kommer sorgens stund hernede«, »Til
vor lille gerning ud« og »Udbryd hver sjæl i
sejerssang«, og det er ikke lykkedes at faa ung
domssange med, som vi gerne synger, »Nu folder
jeg haand og tanke«, »Skal engang du kunne bin
de«, »Som duggens perler gløde« og »Ungdom
mens Frelser.«
Ottende plenarmøde.
i6.-ig. november
Sammenstød og begyndende kursændring.
Mødet begyndte med andagt ved Dahn. Bi
skoppen meddelte, at vor skrivelse om »droit mo
ral« med kirkeministeriets tilslutning var gaaet til
undervisningsministeriet. Bispemødet havde hen
vendt sig til ministeriet om salmebogens prosadel,
hvorved spørgsmaalet om læsesalmer faldt bort.
Derfor blev der nedsat et udvalg til behandling af
Kingos passionssalmer til optagelse i sangdelen,
Jensen, Johs. Pedersen og Schiøler. Der blev ned
sat et udvalg for missionssalmer, Johs. Pedersen,
Uffe Hansen og Malling. Malling skulde skrive
sedler til en række oversprungne salmer, hvorefter
missionsudvalget for dem skulde virke som indstil
lingsudvalg.
Vi drøftede ordningen af de optagne salmer, og
det blev vedtaget, at Malling skulde have sit for
slag færdigt til i. januar, saa det kunde mangfol
diggøres, hvorefter anden gennemgang af stoffet
kunde finde sted paa dette grundlag.
Derefter begyndte salmegennemgangen. Først
gik det hurtigt, da det drejede sig om »glemte«
salmer, som udvalg A havde samlet op. De fleste
skulde blot lovformeligt kasseres. Først »Jesus,
hvor er du dog henne?« voldte nogle knuder. Den
var flere gange blevet lagt til side, og nye forslag
var kommet til. Den blev nu vedtaget som to sal
mer, en hovedsalme, som væsentlig følger Festsalmerne, og en lille salme paa to vers. Men kun
»Op sødeste sang« vakte en varm, tildels heftig de
bat. Udvalg B havde foreslaaet den udeladt, men
jeg protesterede energisk, hvorefter den gik til af
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stemning og faldt med 6 stemmer mod 4. Da jeg
derefter sagde, at det ikke i saadanne tilfælde
burde komme an paa en flertalsafstemning, men
flertallet burde lade mindretallet beholde, hvad de
holdt af, naar det var i levende brug, begyndte
debatten igen. UH sagde, at en saadan salme var
en plet paa salmebogen, og derfor vilde han være
imod, hvad mindretallet end sagde. Men det end
te da med, at vi fik foretaget en ændring, som
medførte, at vi kunde bevare de fire første vers
af dem, der var optaget i SF. Saa fik grundtvigigianerne til gengæld »Op til Guds hus vi gaa« et
øjeblik efter.
Onsdag, den ty. november.
Andagt ved Noack. I dag begyndte vi med »O
send os ikke ud alene«, som det virkelig lykkedes
at faa optaget med 5 stemmer mod 4, idet jeg
paapegede, at det var vor eneste direkte Indre
Missions salme. Men den blev rigtignok kun paa
tre vers. »O vaagner op af verdens drømme«
faldt med 5 stemmer mod 3, men i den forbindel
se mindede Rosendal om et forslag, han havde
stillet ved mødets begyndelse, at der burde være
kvalificeret majoritet, hvis man vilde udelade en
salme fra KH eller N eller en af de allerede op
tagne, naar vi kom til anden omgang. »Paaskeblomst« kom ind med 6 stemmer mod 4. Jeg me
ner, at det hverken er en salme eller en sang, men
et rent personligt digt. Bagefter drøftede UH og
CB enkeltheder, og UH sejrede over hele linjen,
hvad han var meget tilfreds med. Der var ogsaa
en del spekulation over versudvalget i »Slaar sam
men alle hænder«, og resultatet blev, at den blev
optaget med den uheldige begyndelse om hove
det, der er fløjet ind i himmelen. »Stadig kamp«
blev optaget med versudvalget fra KH. Det er en
sløj salme, og den burde ikke have mere med end
i SF. »Synden gør mennesken blind og lam« gik
med møje igennem. Uffe Hansen slog et slag for
den. I »Søndag er vor Herres dag« vilde Rosen
dal have vers 2 ud, fordi han fandt, at det var lidt
haartrukkent, og det fik han. I »Sørgendes hu
svaler« blev de to første linjer byttet om, hvorved
salmen fik en bedre begyndelse. Der blev ogsaa
ændret ved versudvalget. I »Sørger ej for dem,
der sove« vilde Rosendal have »Gildesfærd« med,
da han fandt, at KH havde kastreret salmen, men
et lille flertal fandt det anstødeligt ved et be
gravelsesgilde.
Torsdag, den 18. november.
Andagt ved Uffe Hansen. Om »Velkommen
igen, Guds engle smaa« mente Noack, at den var
stærkere uden vers 3 og 8, men de kom med.
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»Velkommen morgenrøde« vilde grundtvigianer
ne have haft i den fulde længde, subsidiært i to
salmer, og det lykkedes dem at faa de to første
vers med som en særlig salme, dog med spørgsmaalstegn. »Ve mig, at jeg saa mangelund« blev
paa mit forslag forkortet og fik en anden begyn
delse. »Verdens børn har mange venner«, men det
havde salmen ikke, kun mig. Nogle vilde ikke
have »skellet«, og missionsfolkene sagde, at den
var usand, fordi vi dog ogsaa havde »andre glæ
der«. »Vil du have ro, min sjæl« gik fint igen
nem, bl. a. fordi UH gik stærkt ind for den, saa
der blev ingen uenighed. Af »Vil du kirkens spir
forgylde« fik vi sammenflikket en temmelig lang
salme, fordi nogle vilde have nogle vers, andre
andre vers, og UH forstod at alliere sig med alle,
saa vi fik noget, som egentlig kun han vilde have.
Vilstrups »Vor arv vi kendes ved« blev optaget.
»Vor sejersæle helt og drot« blev optaget i lem
læstet form. »Vor sjæl er dertil født og baaren«
ligeledes.
Om middagen var jeg meget mismodig, og jeg
tror, at WJ og JP var det samme. De inviterede
mig med ud paa »Hebron«, hvor de plejede at
spise, og undervejs drøftede vi sagerne. Vi blev
enige om at mødes privat inden næste plenar
møde og opsætte en liste over salmer og aandelige sange, som vi ønskede optaget, dels af hensyn
til Indre Mission og KFUM, dels af hensyn til
kontakten med det brede folk. Salmebogen var
blevet for grundtvigsk. WJ udtrykte det saadan,
at vi fra vor side havde givet afkald paa det let
tere stof i haab om, at man fra anden side vilde
opgive de salmer af Grundtvig, som vilde være
for tunge og knudrede eller som andre vilde støde
sig paa, men da det sidste ikke var sket, havde
resultatet faaet slagside.
Da eftermiddagsmødet var afsluttet, oplæste
Brinkkjær for nogle stykker af de tilbageblevne en
temmelig latterlig passus af Gunnar Ekstrøms bog
om den nye svenske salmebog. Da jeg netop havde
haft et studieophold i Sverige, gjorde jeg opmærk
som paa, at Ekstrøm gik i barndom, og at man i
Sverige var meget glad for den nye salmebog.
Deraf kom en temmelig bitter diskussion, under
hvilken WJ sagde, hvad jeg ovenfor har citeret, og
hvad Dahn gav ham ret i, mens jeg udtalte min
betænkelighed ved, at vi lavede en salmebog, som
det jævne folk ikke vilde kunne komme til at hol
de af. Jeg tørnede især sammen med Uffe Han
sen, som vidste meget bedre, hvad folk vilde syn
ge, hvortil jeg svarede, at det ikke kunde nytte, at
vi lavede en ny valgmenighedssalmebog, naar In
dre Mission forkastede den, og naar vi tabte for
bindelsen med de brede masser. UH udtalte ret
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haanligt, at de seks-syv salmer, som den slags folk
vilde synge, nok klarede sig uden salmebogen,
mens jeg mente, at vi ikke skulde optræde som pa
ver og bestemme, hvad folk skulde synge, men
tage hensyn ogsaa til, hvad folket elskede i salme
bogen.
Han havde tidligere, naar vi talte om valgme
nighed sagt, at de naturligvis vilde beholde deres
salmebog. Jeg kan ikke forstaa, at naar valgme
nighederne vil beholde deres salmebog, at saa en
valgmenighedspræst skal sidde og diktere, hvad vi
andre maa have lov til at synge.
Mens Brinkkjær og jeg stod og pakkede vore
bøger sammen, undslap den bemærkning mig:
Hvis det skal blive saadan ved, vil jeg ikke mere
være med!
Fredag, den ig. november.
Andagt ved Brinkkjær. I dag gik det noget bed
re. Engang paa formiddagen kom Johs. P. med
en bemærkning om, at man var blevet forfordelt
med hensyn til sange for ungdommen og Indre
Mission. Det var vist, da vi drøftede »Vær priset,
Jesus Krist, Guds lam«. Her sagde man som sæd
vanligt, at den var særlig uheldig. Det saa ud, som
om det var i kraft af vor kroning, at Jesus skulde
være konge. Jeg svarede dertil, at det gang paa
gang var gaaet saadan, at naar vi havde ønsket en
saadan sang, havde man svaret, at saa vilde man
hellere have en anden, som man i forvejen havde
kasseret. Paa den baggrund blev der nu nedsat et
nyt »Udvalg for ungdomssange m.m.«, som skulde
fremlægge forslag om ungdomssange, særlig i In
dre-Missions kredse yndede sange. Medlemmer af
udvalget blev Noack, Westergaard-Jacobsen og
Johs. Pedersen. Mens alle tidligere udvalg havde
været sammensat af medlemmer fra tre forskellige
partier, kom dette altsaa til at bestaa af tre mis
sionsfolk, som tilmed fik en opgave, som tildels
bestod i en ny behandling af allerede kasserede
sange. Det forekom mig at være det første virke
lige tegn paa en kursændring, bort fra den tide
hvervs-kurs, man fra begyndelsen havde anslaaet.
Ved mødets slutning foreslog Noack, at jeg ogsaa
skulde med i dette udvalg, »da jeg havde mate
rialet«. Da andre ikke indvendte noget mod det,
aftalte vi at mødes sidst i januar.
Med hensyn til de enkelte salmer gik det ogsaa
bedre. »Vort kors gør sure miner« blev optaget
som to salmer. »Vor tro er den forvisning paa«
ligeledes, men det sidste holdt haardt. Da Noack
og flere andre holdt paa, at man skulde have alle
vers med, blev resultatet, at man fulgte SF. Det
lykkedes ogsaa at faa »Vor tro kan gennem alle
baand« optaget, skønt UH begyndte at brumme.

UDVALG FOR »DE UØNSKEDE SALMER«

»Vær i korset tro og stille« gled ud, og efter »Vær
priset« kom den diskussion i gang, som førte til
U-Ø-udvalget, hvortil salmen blev henvist. (U
staar for ungdomssange, 0 for økumeniske (en
gelske) sange, eller som Noack sagde: Udvalget
for de u-ønskede sange). Det vakte nogen munter
hed, da jeg sagde, at Brorsons »Vær trøstig, mit
hjerte« var rationalistisk, men den kom med alli
gevel. Og saa brugte vi en del tid til at rette lidt
paa »Vor Gud han er saa fast en borg.«
Missionsudvalget.
Uffe Hansen, Malling og Johs. Pedersen holdt
møde 2. dec. 1948 hos sidstnævnte i Fredericia.
Vi skulde stille forslag til et afsnit med missions
salmer og desuden nogle andre salmer, som i man
gel af bedre var blevet henvist til dette udvalg. Ar
bejdet gik godt og fredeligt, og det blev naturlig
vis den arbejdsivrige Malling, som skulde renskri
ve indstillingen til plenarmødet.
Forslag til ordning af salmerne.
Det store arbejde med at anbringe de enkelte
salmer i de rigtige rubrikker og i en passende or
den i rubrikkerne var blevet overdraget mig, da
vi efter nogen tids drøftelse havde faaet skitseret
en ordning af salmebogen. Et forarbejde med an
bringelse af salmerne var gjort i underudvalgene,
dog tildels før skitsen var kendt. Nu var der ved
taget o. 800 salmer, som skulde anbringes. Paa
enkelte punkter maatte jeg lave om paa disposi
tionen, men maatte indrømme, at den paa visse
punkter, som jeg var utilfreds med, alligevel var
bedre, end jeg i sin tid antog. Dispositionen er
noget tidehvervsk paavirket, og det er vort salme
valg ogsaa, og det medførte visse vanskeligheder,
som nærmere er omtalt i forslaget.
I det store og hele er den tidligere provisoriske
disposition fulgt. Jeg har ligeledes søgt at følge
underudvalgenes placering af salmerne i rubrik
ker. I rubrikkerne har jeg søgt at ordne de enkel
te salmer efter en vis indre sammenhæng, eller
saaledes at den ene dannede en overgang til den
anden. Dette kunde naturligvis gøres paa mange
maader. I den gamle sønderjydske salmebog var
hver rubrik ordnet alfabetisk, og det virkede
egentlig ikke særligt paafaldende. Mit forslag her
er navnlig paa dette punkt kun til overvejelse.
Hvor en salme vanskeligt lod sig indordne i den
nævnte sammenhæng i rubrikken, og hvor den
med lige saa stor ret kunde staa i en anden rubrik,
har jeg ikke fulgt underudvalgenes placering.
I spidsen for hver rubrik har jeg anbragt en
salme, som ved sin egen værdi var vægtig nok til
at staa først, og som anslog hovedtonen i denne
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gruppe, saa at sige dens mærkesalme. Det gælder
dog ikke de indledende lovsange, hvor man fra
anden side har krævet den nu anbragte. Jeg vilde
hellere have sat »Giv mig, Gud en salmetunge« i
spidsen.
De fleste af de under »Sange« placerede er her
indføjet i den saglige sammenhæng, men kan efterhaanden let udskilles, hvis man mener at burde
opretholde et særligt afsnit med sange. Det var
nemlig foreløbigt ret vilkaarligt, hvad der var an
bragt under salme eller sang.
I enkelte tilfælde har jeg vedføjet en bemærk
ning om udeladelse af salmer, som jeg ved dette
arbejde fandt undervægtige i sammenligning med
naboerne og undværlige i sammenhængen og i det
hele taget undværlige. Ligeledes enkelte bemærk
ninger om optagelse af salmer, hvis manglen af
dem har været paafaldende i sammenhængen.
Men dette betyder ikke, at jeg hermed har stillet
mine forslag i saa henseende; det er kun til efter
tanke.
(Der blev dog siden ændret meget paa dette
foreløbige forslag).
U-Ø-udvalget.
Udvalget for ungdomssange og økumeniske sal
mer holdt møde paa bispegaarden i Haderslev 29.
jan. 1949. Biskop Noack havde fra KFUM og
KFUK i Danmark faaet en liste over en halv snes
ungdomssange, som de gerne vilde have optaget.
Det blev overvejet, men man kunde ikke tiltræde
hele listen. Hvad vi deraf mente at kunne anbe
fale, blev indføjet i udvalgets egen liste over ung
domssange og økumeniske salmer. Denne liste
kom til at indeholde 31 sange og salmer, som en
ten hidtil var blevet kasserede eller henlagte. Des
uden havde udvalget paa egen haand overvejet
sange, som bruges af Indre Mission, vækkelses
sange ol. lign. Heraf foreslog udvalget 14. Almin
delige salmer havde udvalget ikke følt sig forplig
tet til at gennemgaa.
Men det var egentlig opmuntrende her at være
samlet med godt haab om at faa noget med, som
man troede var tabt.
EN BOMBE SPRANG

En bombe sprang i Gaar i Salmebogssagen:
Lærere, Præster og Lægfolk vender sig i enig Pro
test mod den siddende Salmebogskommissions
Forsøg paa at ensrette Salmebogen, skrev Natio
naltidende d. 21. jan. 1949.
Minister fru Fanny Jensen, folketingets formand
Julius Bomholt, magister Jens Rosenkjær fra
statsradiofonien, stiftsprovsterne Hee Andersen og
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Pontoppidan Thyssen, kendte skolefolk og andre
har dannet et særligt udvalg, der om kort tid vil
indsende et forslag til kommissionen, indeholden
de en række ønsker, der gaar ud paa at tilveje
bringe en bredt folkekirkelig salmebog med man
ge aandelige sange. Denne kreds, der bestaar af
præster og lægfolk fra alle kirkelige lejre og poli
tiske partier, vender sig imod ethvert forsøg paa at
gøre salmebogen ensrettet og snævert dogmatisk.
Man anerkender fuldt ud kommissionens sag
kundskab, men saa vidt man kan skønne af de ud
sendte meddelelser, har kommissionens flertal ikke
blikket aabent for at skabe en salmebog, der dæk
ker menighedens forskelligartede behov og har
bud til de videste kredse af vort folk. Man savner
repræsentanter for lægfolket og ikke mindst re
præsentanter for skoleverdenen.
Dagen før har udvalget holdt møde. Hee An
dersen har som ordfører lagt sagen frem. Pressen
har været indbudt og har slaaet sagen stort op og
har nævnt 20-30 fine navne med tilføjelse af de
res stilling og hvad de i denne sag repræsenterer.
Det er et saare alsidigt udvalg fra hele landet.
Man kan forstaa, at sagen har været omhyggelig
forberedt gennem længere tid, inden man lod den
bombe springe, at der var dannet en organisa
tion, der højlydt krævede at være et supplement
til den siddende salmebogskommission. Indsende
re i bladene har som enkeltpersoner hidtil prote
steret mod udeladelse af Ingemanns salmer, men
her er dannet en stadigt arbejdende kreds, som er
folkets talerør, og i høj grad har pressens bevaagenhed! Der er endogsaa dannet underudvalg med
særlige opgaver, som tyder paa, at man vil følge
salmebogssagen, til den nye bog er formet, som
man ønsker.
Kristeligt Dagblad er enig med Nationaltiden
de om at slaa sagen stort op. Under overskriften:
»En skarp protest mod salmebogs-kommissionen«
skriver bladet: Den protest, der offentligt og mand
og mand imellem er kommet til orde overfor den
af ministeriet nedsatte salmebogskommission, har
nu manifesteret sig i nedsættelsen af et udvalg af
salmebogsinteresserede mænd og kvinder, som ikke
stiltiende vil se paa, at en selv nok saa fagligt
skolet og indsigtsfuld salmebogskommission bestaaende af to biskopper, otte præster og een læg
mand, der i øvrigt er dr. phil. og salmeekspert,
ene skal afgøre, hvordan den kommende salmebog
skal se ud.
Det fremgaar af referaterne, at Hee Andersen
forud for det afslørende møde havde haft en sam
tale med biskop Rosendal, som venligt havde ud
talt sin interesse for denne kreds af salmebogsin
teresseredes ønsker og havde opfordret kredsen til
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at udarbejde konkrete ønsker, som kunde forelæg
ges paa kommissionens næste plenarmøde.
Mange aar senere har jeg faaet nærmere oplys
ninger om Kredsen af Hee Andersen, og enkelte
ting fik jeg allerede at vide af redaktør Lybeck
Sørensen, som var en af de tre redaktører, som
jeg med Rosendals tilladelse gav noget udførligere
referater efter hvert plenarmøde.
Det var egentlig Lybeck Sørensen, som tog ini
tiativet. Hans særlige interesse var engelske sal
mer, især de mest berømte, som han af og til
skrev om. Mere tilfældigt kom han til at nævne
Ingemann og opdagede, at de første oplysninger
om udeladelse af Ingemanns salmer var »godt
stof«, og saa slog han paa den kile. Senere blev
han opmærksom paa nogle avisartikler af Hee An
dersen, hvori denne havde udtalt en frygt for, at
den nye salmebog vilde blive for teologisk og arkaistisk præget. Lybeck Sørensen ringede Hee An
dersen op, og de blev enige om at indbyde nog
le faa stykker, Jens Rosenkjær, Høst Madsen og
nogle flere. Det var vist ved nytaarstid 1949. Hee
Andersen husker ikke alle deltagerne. De havde
ingen protokol.
De besluttede at indbyde en større kreds. De
nævnes alle 25-30 i Nationaltidende 21-1-1949.
Det var Lybeck Sørensen, som samlede »denne
Noahs ark, som var en sjove forsamling«. Det
viste sig, at de var forbavsende enige i hovedlin
jerne, men efterhaanden blev teten taget af dem,
der var lidt mere inde i tingene. Hee Andersen
blev formand og havde hovedansvaret. Det var
minister Fanny Jensen, som gav forsamlingen
navn. De sad og talte lidt om »frivilligt salmebogs
udvalg« eller lignende, men saa sagde hun: »Kred
sen af salmebogsinteresserede kvinder og mænd«,
derfor kom kvinderne først.
Der blev nedsat et forretningsudvalg bestaaende af Hee Andersen, formand, sekretær Jørgen
Larsen, Bethesda, som ogsaa var sekretær i for
retningsudvalget, apoteker, dr. phil. Høst Madsen,
der var formand for Københavns menighedsraadsforening, magister Jens Rosenkjær fra statsradio
fonien, redaktør Lybeck Sørensen, Nationaltiden
de, redaktør Ernst Er. Hansen, Kristeligt Dagblad,
og kommunelærerinde Marie Jensen.
Blandt de mest aktive kan nævnes:
Kommunelærer Børge Larsen, København, var
meget aktiv.
Fru rigspolitichef Begtrup-Hansen var »uroen i
forsamlingen«, og hun skrev meget skrappe ind
læg i aviserne.
Realskolebestyrer M. Buhi fra Tørring var en
meget værdifuld medarbejder.

»KREDSEN« CONTRA »KOMMISSIONEN«

Apoteker Høst-Madsen blev kasserer. Han
havde en mærkelig evne til at skaffe de penge,
som Kredsen skulde bruge, fra gode venner.
Kommunelærerinde Marie Jensen, der var næst
formand i Københavns kommunelærerforening.
Landstingsmand, forpagter Johs. Krarup,
Eskildstrup.
Lektor Svend Norrild var formand for religionslærerforeningen. Han var ret passiv i begyndel
sen, fordi han havde for travlt, men da han kom
ind i det, blev han meget virksom.
Skoleinspektør Olav Petersen var virksom i
slutningen. F. eks. tog han ind fra ferien for at
være med til foretræde hos Hermansen.
Hejselbjerg Paulsen var slet ikke paa linje med
de andre i ønsket om en folkelig salmebog, men
enedes med de andre i den fælles kritik.
Kredsen holdt i aarenes løb vel 5-6 plenarmø
der. Bredsdorf gik ud af kredsen, fordi han ikke
mere sad i Sønderjylland. Folketingsmand Simon
From gik ogsaa ud. Det saa ud til, at Kredsen
havde samlet paa sønderjyder.
At »Kredsen af salmebogsinteresserede Kvinder
og Mænd«, for kortheds skyld kaldet »Kredsen«,
saaledes traadte frem med brask og bram, vakte
naturligvis opmærksomhed landet over. Særlig
maa noteres et par indlæg fra grundtvigsk side.
Magister Jens Rosenkjær, som var medlem af
Kredsen, bad i et interview paa vore udvandrede
landsmænds vegne om, at man vilde bevare alle
de folkekære salmer.. Sognepræst Halvdan Helweg skrev i Kr. Dagbi., at det lettede en tung sten
fra hans hjerte, da han læste om den nye selv
bestaltede salmebogskommission. Vi maa have en
folkelig salmebog.
Niende plenarmøde.
22.-25. febr. iQ4g.
Man drøftede først en række skrivelser om for
skellige spørgsmaal. Formanden oplæste en skri
velse fra undervisningsministeriet til kirkemini
steriet af 18. jan. 1949, hvori man vedgik, at man
ikke fra undervisningsministeriets side kunde stil
le krav om en forhaandsdrøftelse af salmernes
form; ministeriets forslag var et tilbud, men man
maatte fastholde retten til en senere prøvelse af
udvalgets forslag. Kirkeministeriet kunde i sit svar
af 27. jan. ikke imødekomme undervisningsmini
steriets ønske om i forvejen at drøfte salmeformer,
der afveg fra de oprindelige eller hævdvundne,
men tilbød dette ministerium sagen til gennem
syn, naar udvalget havde afsluttet sit arbejde.
I den forbindelse nævnte Malling muligheden af
en blandet kommission fra salmebogsudvalget og
droit moral udvalget, og at forfatterforeningen
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ikke dækker lyrikergruppens formand. Schiøler
spurgte, hvorfor man ikke har interesseret sig for
baptisternes salmebog, der forvansker vore daabssalmer. Man enedes om at tage kirkeministeriets
skrivelse til efterretning og lade Uffe Hansen un
dersøge forfatterretsloven og de rigsdagsforhand
linger, som undervisningsministeriet havde paaberaabt sig.
Angaaende Vajsenhusets privilegium oplæste
formanden en skrivelse til kirkeministeriet af 3.
febr. 1948, hvori salmebogsudvalgets forslag om et
salmebogsselskab til udgivelse af salmebøger fore
bragtes, samt en skrivelse fra Vajsenhuset af 15.
febr. 1949, hvori man hævdede, at salmebogskon
cessionen, der udløber ved udgangen af 1955, var
af afgørende betydning for Vajsenhuset. Malling
mente, at Vajsenhuset havde misbrugt privilegiet
ved at udsende daarlige udgaver af SS. Man ene
des om at bede om kirkeministeriets støtte til, at
forlagsretten til den nye salmebog ikke blev over
draget til Vajsenhuset, og overdrog det til Noack
og Schiøler at føre forhandlinger derom.
Angaaende melodierne oplyste Schiøler, at or
ganist Jul. Foss gerne vilde bemyndiges til at ud
give en ny koralbog. Men udvalget kan ikke be
stemme, at der skal være en autoriseret koralbog,
hvad vi ikke før har haft. Derimod maa vi indføje
melodiangivelser og kan næppe nøjes med henvis
ning til en koralbog, men maa ogsaa opgive en
salme som mønster. Vi maa ikke diktatorisk prø
ve at ensrette det frie melodivalg, og det gør ud
arbejdelsen af en koralbog vanskelig. Men man
kunde danne et redaktionsudvalg af kirkemusike
re samt medlemmer af salmebogsudvalget. For
manden for »Dansk Kirkesang« vil gerne være
med til at udarbejde en alsidig koralbog med alle
i brug værende melodier, men vil ikke samarbejde
med de »romantiske« kirkemusikere, naar det gæl
der harmoniseringen.
Angaaende melodierne mente Johs. Pedersen,
at der maatte være samarbejde mellem de to ret
ninger, ellers fik vi to melodibøger. Flere andre
havde ordet, og man overdrog det til Schiøler og
Johs. Pedersen at arbejde videre med sagen.
Fra et privat salmebogsudvalg forelaa en fore
løbig beretning ved stiftsprovst Hee Andersen:
»Til
den af kirkeministeriet nedsatte salmebogskom
mission.
Som det tidligere er blevet meddelt den ærede
kommission er en kreds af salmebogsinteresserede
kvinder og mænd traadt sammen for at søge at
give udtryk for vidt udbredte ønsker om, at vi
maa faa en salmebog, der kan imødekomme me
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nighedslivets behov i alle dets forgreninger og faa
den størst mulige berøringsflade med det danske
folk i kirke, skole og hjem.
De officielle meddelelser, som kommissionen
har ladet tilflyde offentligheden om sit arbejde,
har virket opskræmmende i vide kredse, dels for
di det foreslaas at stryge visse folkekære salmer,
dels fordi disse meddelelser synes at vise, at kom
missionen kun i meget ringe grad har til hensigt
at optage saadanne salmer og aandelige sange,
som i de sidste generationer har vundet borgerret
i dansk kirkeliv, og som for en stor del ogsaa har
fundet optagelse i den sønderjydske salmebogs til
læg. Det drejer sig om sange til børne- og ung
domsgudstjenester og til skolebrug, salmer til kri
steligt arbejde, herunder ydre mission, enkelte na
tionale sange, verdenskendte - især engelske - sal
mer, hvor vor nuværende salmebog er meget fat
tig. Ganske særligt er det af skolefolk indenfor
vor kreds med stor styrke blevet fremhævet, at vor
nuværende salmebog er for »højtidelig« og inde
holder alt for faa salmer, der naturligt kan synges
af børn. Dersom det gælder om at bevare forbin
delsen mellem skole og kirke, maa man - frem
hæves det fra skolens side, lægge vægt paa, at der
er kontinuitet mellem de i skolen og kirken brug
te salmer.
Det er vor overbevisning, at der vil ske ubode
lig skade, dersom den ærede kommission, hvis
sagkundskab vi fuldt ud anerkender, ikke i langt
videre udstrækning, end det hidtil er sket, imøde
kommer disse ønsker med hensyn til det enfoldige,
det økumeniske og det praktiske. Talrige presse
udtalelser og en strøm af breve viser, at en overmaade stor del af det danske kirkefolk staar bag
os, og at det mange steder er følt som en befrielse,
at kredsen har taget til orde i denne sag.
Det siger sig selv, at vi mødes med kommissi
onen i den opfattelse, at grundstammen i en dansk
kirkesalmebog maa være den rige salmeskat, der
i de sidste hundrede aar har været i brug i menig
heden. Vi ser meget vel, at en del af vore nye for
slag mere maa betegnes som »aandelige sange«
end som egentlige salmer, men vi maa hævde, at
det er umuligt at skabe en alsidig menigheds- og
folkesalmebog med streng fastholdelse af »salme
tonen«. Dette er tilfulde erkendt i vore nabolan
de, som de sidste autoriserede norske og svenske
salmebøger viser (jvfr. ogsaa den sønderjydske
salmebogs tillæg).
Da kommissionens formand overfor repræsen
tanter for nærværende kreds for ca. fire uger siden
udtalte ønsket om, at vore eventuelle forslag maat
te foreligge inden det den 22. ds. stedfindende
plenarmøde, har vor kreds maattet forcere sit ar
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bejde stærkt, og vi ønsker udtrykkeligt at betone,
at hvad vi her forelægger, kommer som en første
henvendelse, og at vi maa forbeholde os ret til se
nere at fremdrage salmer og sange, som vi paa
grund af tidens knaphed ikke har naaet at faa
med denne gang. Saaledes har underudvalgene for
nordiske salmer og for ydre mission endnu ikke
kunnet udarbejde en indstilling, ligesom vi ikke
har naaet at foretage en systematisk gennemgang
af de salmer i vor nuværende salmebog, som kom
missionen vides at ønske slettet.
Nærværende indstilling former sig da saaledes:
Under I anføres salmer og sange, som er ved
taget i kredsens plenarmøde den 17. ds.
Under II og III fremføres indstillinger fra un
derudvalgene for de meget vigtige omraader: Søn
derjylland og skolen, som kredsen giver sin støtte,
men endnu ikke har kunnet færdigbehandle paa
plenarmøde.
Det er vort haab, at det samarbejde, der her
med indledes mellem den ærede salmebogskom
mission og vor kreds, maa bidrage til, at vi ad
aare kan faa en baade centralt kristelig, aandsfyldt og alsidig rigsdansk salmebog. Vi tillader os
af hensyn til kredsens fortsatte arbejde at forvente
et svar fra den ærede kommission snarest belejligt
efter kommissionens forestaaende plenarmøde.
Paa kredsens vegne
K. Hee Andersen
Stiftsprovst
p.t. København den 18. februar 1949.«
Dette er egentlig et forbavsende dokument.
Der er i forvejen nedsat en officiel salmebogs
kommission, hvis opgave er defineret, og hvis med
lemmer har faaet kongelig udnævnelse. Men her
kommer nu et privat udvalg, som har nedsat sig
selv. Det har organiseret sig ligesom kommissi
onen med underudvalg til at gøre indstilling med
hensyn til forskellige opgaver og med plenarmø
der, der i forhold til underudvalgene har beslutten
de myndighed. Den private forsamling henvender
sig til den officielle i dristige og næsten nærgaaende vendinger og paatvinger sig selv som en ved
varende arbejdspartner og synes at gaa ud fra, at
dette tilbud om samarbejde vil blive modtaget
med tak.
En usynlig haand har sammensat det private
udvalg klogt. Der er en særdeles populær kvinde
lig minister iblandt dem. Der er flere medlemmer
af folketinget, deriblandt dettes formand. Der er
repræsentanter for aandslivet og fremtrædende re
præsentanter for kirke og skole. Blandt underud
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valgene er der et, som repræsenterer Sønderjyl
land og den sønderjydske salmebog, skønt der i
det officielle udvalg findes fire medlemmer, der
har den samme opgave.
Naar de 27 medlemmer af Kredsens plenar
møde ser sig om, kan de godt være hinanden be
kendt. Det er ansete folk. De har faaet myndig
hed i kraft af deres anseelse. De har ogsaa faaet
myndighed i kraft af, at de har den offentlige
mening - og pressen - bag sig.
Men navnhg har de faaet myndighed i kraft af,
at den officielle kommission har forvaltet sin op
gave ensidigt og uklogt. Den har udeladt folke
kære salmer, som den jævne mand vilde have, og
pietistiske salmer, som den særligt troende vilde
have. Den har ikke villet optage nationale sange,
som kaldes forlorne, ingen ungdomssange, som kal
des selvkredsende, ingen aandelige sange, som kal
des underlødige, ingen missionssalmer, ingen bør
nesange, ingen af de verdenskendte engelske, som
er fremmede for den danske »salmetone«.
Kommissionen har udvalgt ortodokse salmer,
hvis teologi er prøvet efter den nu herskende mo
deretning, og den har hentet den store fornyelse
alene hos Grundtvig, hvor der er et stort forraad
at tage af, saa man ikke behøvede at tage de mær
keligste ting med. Derved opstod der ofte et
grundtvigsk-tidehvervsk flertal, som havde mod og
vilje til at bestemme, hvad folk maatte synge,
hvilket de ogsaa kaldte det »lødige«.
Kunde »Kredsen« standse denne udvikling?
Det skete egentlig ikke, i hvert fald ikke fore
løbigt. Men Mallings lille skib, som saa ofte havde
sejlet ensomt og i modvind, fik mere vind i sit
sejl.
Skrivelsen fra Kredsen var ledsaget af en for
tegnelse over de 27 navne og de tre nævnte bilag:
I.: Den samlede kreds indstiller til kommissi
onen, at følgende optages.
Aand fra himlen, kom med naade
Arbejd, thi natten kommer
At tro, det er at lægge
Din rigssag, Jesus, være skal
Du, som freden mig forkynder
En dalende dag, en stakket stund
For dine hellige, hvis strid er endt
(For all Thy saints)
Fortæl det gamle budskab
Frem i hellig leding
(Oversættelsen bør forbedres)
Fædrenes tro, o stærke vaar
(Faith of our fathers - der er forhandlet med
oversætteren om ændringer)
Gud, du som lyset og dagen oplod
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Hellig, hellig, hellig, Herre Gud almægtig
Herre Jesus, tag mit hjerte
Hvis Danmarks kommende dage
Hvor er den kraft at finde
I nat skal for- og fremtid mødes
I skal være verdens lys
Jeg kommer, Herre, til dit alter
Jeg saa ham som barn
Jesus, hvor du bange stred
Klippe, du som brast for mig (Rock of ages)
Kongernes konge, ene du kan
(foreslaas anbragt i et særligt afsnit sammen
med »Fædreneland«, hvoraf 2. vers bør udgaa og »Hvis Danmarks kommende dage«, eventu
elt andre.)
Kun een dag, et øjeblik ad gangen
Kundskabs fader, visdoms væld
Lovsynger Herren, min mund og mit indre
Lysenes far, vi takker dig
Lær mig at kende dine veje
Man siger, livet har bange kaar
Nærmere Gud til dig
O Gud, vor hjælp i svunden tid
(O God, our help in ages past.
En oversættelse vedlægges, bør forbedres)
O naar jeg ser det kors, hvorpaa
(When I survey the wonderous cross)
Som duggens perler gløde
Sølvsnoren brister dog engang
Tag Jesus med, hvorhen du længes
Til vor lille gerning ud
Tunge mørke natteskyer
Ungdommens frelser, hør os, naar vi bede
Vi takker dig for vaarens grønt
Vær du mig nær
(Abide with me. Ny oversættelse maa frem
skaffes)
Vær priset, Jesus Krist, Guds lam.
Disse 40 salmer og sange er altsaa Kredsens
hovedforslag. Nogle af dem er allerede optaget,
andre forkastet, og enkelte andre har man slet
ikke tænkt paa.
II. Det sønderjydske underudvalg ønsker neden
nævnte optaget. De, der har særlig sønderjydsk
tilknytning, er betegnet med »S«. Nogle findes
ogsaa paa det samlede udvalgs liste. Endvidere
anbefaler dette underudvalg stærkt Ingemann (af
hensyn til skolen). Kredsen stiller sig fuldt ud bag
disse sønderjydske ønsker, da en af den nye sal
mebogs opgaver jo er salmemæssigt at genforene
Sønderjylland med kongeriget.
Listen indeholder 69 salmer, hvoraf 17 er mær
ket med S, hvilket betyder gamle salmer fra N.
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En særlig liste indeholder desuden 18 gamle sal
mer, som ønskes optaget uforkortet.
III. Salmeønsker fra skolefolk.
Listen er udarbejdet ved gennemgang af tyve
meget anvendte skolesalmebøger og paa grundlag
af ønsker fra skolefolk i alle skoleformer i by og
paa land. Den er underskrevet af kommunelærer
inde Maria Jensen, kommunelærer Børge Larsen
og skoleinspektør Laura Lykke Sørensen, alle fra
København og medlemmer af Kredsens plenar
møde.
Den indeholder 303 salmer og sange, hvoraf
mere end de to tredjedele findes i KH. 81 er mær
ket med en stjerne, som betyder, at de ikke findes
i KH.
Skrivelsen fra Kredsen blev oplæst i kommissi
onens plenarmøde om eftermiddagen den 22.
febr., og de medfølgende bilag fulgte til gennem
syn. Det blev hurtigt besluttet, at Schiøler og Johs.
Pedersen skulde formulere et foreløbigt svar, hvor
ved man kom til at drøfte, om dette skulde være
kort eller langt, altsaa i det sidste tilfælde, at op
regne alt, hvad vi havde optaget eller forkastet,
da skrivelsen røbede nogen uvished derom.
Schiøler mente ikke, at vi kunde stryge ca. 100
salmer af de optagne, men det vilde lette løsnin
gen, hvis vi gik fra 800 op til 850 numre.
Ved valg af salmer, sagde Malling, bør mindre
digtere med kun een eller ganske faa salmer have
et primat i forhold til Grundtvig, for at salmebo
gen ikke skal gøres ensidig. Hidtil har perifere
salmer fra grundtvigsk side gerne opnaaet flertal,
mens det samme ikke gjaldt tilsvarende salmer
fra anden side. Og paa grund af den for tiden
herskende teologi gør vi salmebogen for teologisk
streng. Dertil sagde Uffe Hansen: Vi er teologisk
saa forskellige som det danske kirkefolk. Og da
vore sangtraditioner er saa forskellige, at vi alli
gevel ikke kan undvære sangbøgerne, kan vi ikke
belaste salmebogen ved at optage en mængde
sange. Vi kan ikke tage hensyn til, hvad der er
i folkeyndest, ligesaalidt som vi skal prædike det,
som kildrer folks øren. Vi vilde tage kraften af
prædikenen ved bagefter at synge det letteste.
Møller sagde, ogsaa til Malling: Naar vi har gjort
tonen hos Kingo og Brorson stærkere, skulde vi
ogsaa have lov til at gøre tonen hos Grundtvig
stærkere. Johs. Pedersen sagde, at vi skulde »om
skifte vor røst«, ikke for at forfalske evangeliet,
men for at faa kontakt. Folk synger, hvad de er
oplært til at synge, sagde Brinkkjær, og holder i
virkeligheden mest af det lødige. Formanden slut
tede denne drøftelse ved at sige: Nogle af os maa
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- som følge af de kaar, vi har arbejdet under lægge vægt paa den »kristelige propædeutik«.
Man nedsatte et underudvalg, Brinkkjær, Dahn
og Møller, til at gennemgaa den norske salmebog,
La rev.
Formanden foreslog, at man til sin tid enedes
om en fælles indstilling af det egentlige salmestof,
mens en del af udvalget kunde afgive en særlig
indstilling om et afsnit med sange. Noack kunde
gaa med til, at forslaget fremsattes delt, men den
endelige salmebog burde være een. Uffe Hansen
sagde, at hvis et prøvetryk skulde udsendes, kun
de man aftrykke en liste med særvota. Malling
sagde, at visse aandelige sange ikke vilde skæm
me salmebogen, fordi de vilde samle sig i særlige
afsnit, f. eks. om mission og ungdomssange. Flere
udtalte, at det var ønskeligt, at man enedes om
eet forslag og undgik en nødudvej som særvota.
Derefter gik man over til salmegennemgangen
og begyndte med Kingo-udvalgets forslag til pas
sionssalmernes form i sangdelen.
Efter at jeg i det foregaaende har benyttet
Dahns saglige referat af de principielle debatter
eller de originale indlæg, gaar jeg i det følgende
over til min dagbog, hvor jeg har opnoteret noget
af debatten om de enkelte salmer. Paa dette punkt
giver Dahn kun en liste over de optagne og de
udeladte.
23. febr. 1949.
Om formiddagen holdt vi alle fri for at be
søge den berømte udstilling af kunstværker fra
Wien.
Eftermiddagen begyndte meget dramatisk.
Brinkkjær indledte med andagt, men formanden
sang ikke med; han hang med hovedet som en
kriger, der har faaet sit banesaar. Derefter stod
han op og ankede over pressens behandling af
»Kredsens« henvendelse, hvori der bl.a. taltes
om det »samarbejde«, der hermed var indledet.
Han betonede, at denne Kreds selvfølgelig kunde
henvende sig til os, som alle andre kunde, men
om samarbejde ud derover var der jo slet ikke
tale. Og i Aftenberlingeren havde der endda
været referat af gaarsdagens forhandlinger, og
nogle af de forhandlede emner var jo saa ømtaalelige, at der ikke paa nogen maade burde være
kommet noget ud om dem. Jeg var lidt hed i ho
vedet og tænkte paa den mulighed, at Lybeck Sø
rensen havde sladret til Berlingeren om, hvad
jeg havde sagt ham i fortrolighed, men han hav
de dog ikke skrevet noget derom i sin egen arti
kel. Dahn rejste sig og sagde, at det var ham,
som havde talt med Berlingeren, og paa bladets
forespørgsel havde han sagt, hvad der var dagens
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forhandlingsemner, hvorefter Rosendal gav ham
en ordentlig balle. Derefter blev det indskærpet,
at i de fire dage, møderne varede, burde der
ikke sive en krumme ud, og naar det officielle
referat bagefter var tilgaaet pressen, skulde der
yderligere gaa en dag, saa det allevegne kunde
være offentliggjort, før ordet var frit. Jeg tog
ordet og fremhævede, at det var med plenarmø
dets billigelse og tilladelse, at jeg havde givet de
blade, som ønskede yderligere oplysninger, besked
fredag eftermiddag, naar de først havde faaet
Ritzau i hænde,ogen andenfremgangsmaade vilde
være i strid med almindelig journalistisk skik.
Men det nyttede ikke. Jeg maa nu give redaktø
ren besked om, at der ikke kan blive den sæd
vanlige pressekonference.
Derefter drøftede man Schiølers udkast til svar
til »Kredsen«.
24. febr. ig4g.
I dag tog vi fat paa missionssalmeme. Det gik
daarligere, end jeg havde tænkt. I min sædvanli
ge naivitet tænkte jeg, at naar Uffe Hansen.
Joh. Pedersen og jeg i underudvalget havde fore
taget en enstemmig indstilling, vilde vi ogsaa fast
holde den i plenarmødet. Men ak! »Din Rigs
sag« gik ikke igennem, men blev henvist til, at
Noack og jeg skulde prøve at gøre den bedre.
WJ sagde ovenikøbet: Den har helt igennem en
forloren og højstemt klang. Jeg gad vidst, hvor
ledes man saa fra missionsfolkenes side kan faa
noget gennemført, naar de lader mig være ene
om det. »Guds kirke staar saa støt og fast« faldt
ogsaa paa grund af frafald efter enstemmig ind
stilling. Møllers oversættelse af Lønegrens diakoni
salme blev henlagt til senere overvejelse. Men
efter meget lange overvejelser gik min oversæt
telse af Frostensons »Tung og kvalfuld hviler
hele« igennem med en ændring i sidste vers. Der
med var overgangen gjort til de svenske salmer.
Det svenske udvalg havde gennemgaaet Aastrups oversættelser, som ogsaa jeg har set igen
nem, idet jeg undrede mig over, hvor sjuskede de
var udført, baade med hensyn til gengivelsen af
originalen og med hensyn til det danske sprog.
Udvalget havde foruden dem ogsaa haft en sam
ling oversættelser af Knud Koch, som jeg ikke
har haft adgang til at se. En række af oversættel
serne var nu vedlagt i afskrift. Det blev ikke no
gen rig høst: »Vær hilset, skønne morgenstund«
blev ikke optaget, da man mente, at den ikke
vilde kunne hævde sig blandt de danske julesal
mer. Det er sikkert rigtigt. Franzéns »For lys over
graven« vakte en del overvejelser, men kunde i
hvert fald ikke optages, uden at oversættelsen

507

blev forbedret. Min oversættelse af »Til herlig
hedens land igen« blev lagt til side med pæne ord.
Jeg havde heller ikke foreslaaet den optaget, da
vi har stof nok med dette tema. Aja Heurlins
oversættelse af »For alle helgen« blev omdelt,
men det blev besluttet at vente med den, da vi og
saa vilde se paa andre oversættelser, Gustav Foghs
og Helweg-Larsens. Den er dronningen inter
esseret i. Hun har talt med Rosendal om den.
Hun har jo ikke villet, at vi skulde optage den
for hendes skyld, men hun vilde da ikke nægte,
at hun holdt af den. Og hun er værd at glæde,
sagde Rosendal. Billings trøstesalme, som fore
laa i Raids oversættelse, kunde ikke optages, da
oversættelsen var for ringe. Min oversættelse af
Nystrdms hverdagssalme »Som sådden fornimmer« blev ogsaa kasseret, ikke fordi oversættel
sen var daarlig; den blev slet ikke drøftet, men
nogle mente, at her var en tone, som var »frem
med for den danske salmetone«, andre at vore
egne smaa arbejdssalmer var bedre (Herre, jeg
vil gerne tjene, Herre Jesus, stærk og mild, osv.).
Det nyttede heller ikke, at jeg alvorligt arbejdede
paa at faa Liedgrens »Min Gud er en helt over
helte« optaget. Den var ogsaa fremmed for den
danske salmetone. Jeg bemærkede, at vi jo netop
fra Sverige skulde hente noget, som vi ikke selv
havde. Dr.Møller var den eneste, som sammen
med mig stemte for dens optagelse, men han vilde
dog have oversættelsen af vers 2 forbedret. Han
havde stødt sig paa ordene »geled« og »svinget«.
Hele høsten fra den svenske salmebog - med und
tagelse af, hvad vi tidligere i andre sammenhænge
havde optaget - var altsaa min oversættelse af
Frostensons »Tung og kvalfuld« (som siden allige
vel blev udeladt).
Fredag, d. 25. febr. ig4g.
Blev gratuleret i anledning af fødselsdagen, som
Schiøler havde set i avisen.
Noack aflagde beretning om hans og Schiølers
besøg hos departementschef Thomsen angaaende
vajsenhussagen. De havde anmodet om, at for
lagsretten til den nye salmebog ikke gik over til
Vajsenhuset. Thomsen havde været forbeholden,
men havde dog stillet spørgsmaal og givet anvis
ninger, saa det syntes, at sagen maatte kunne
føres videre. En ny henvendelse var i hvert fald
nødvendig, og i den maatte der tages hensyn til
erklæringen fra Vajsenhuset, og det maatte skitse
res, hvorledes et salmebogsselskab kunde oprettes.
Dette affødte en længere drøftelse. Jeg mente,
at salmebogsudvalget kunde gøre begyndelsen,
supplere sig med biskopperne og repræsentanter
fra menighedsraadsforeningeme (hvilke sidste
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Schiøler var meget imod af frygt for kirkeforfat
ning). Men det fandt ikke tilslutning. Til starten
af et salmebogsselskab skulde antagelig bruges en
halv million kroner. Der skulde ogsaa staa noget
om, hvorvidt man tænkte sig at give Vajsenhuset
en affindelsessum.
Thomsen havde anset det for uundgaaeligt, at
der kom en prøveudgave af salmebogen. Det er
rimeligt efter al den uro, der er om sagen. Men
saa maatte overvejelserne om et salmebogsselskab
hurtigt fremmes, da man jo ikke kunde lade Vaj
senhuset udgive en prøvesalmebog, naar det ikke
skulde udgive den endelige salmebog.
Derefter drøftede man Schiølers svar til »Kred
sen«, og navnlig Johs.Ps. sidste spydige bemærk
ning om, at man vilde være taknemlig, hvis man
for fremtiden kun fik forslag om at optage sal
mer, som vi ikke allerede havde optaget.
Og saa begyndte vi at drøfte UØ-salmeme. »Ar
bejd, thi natten kommer« kunde først optages,
naar den blev gjort lidt mere kristelig. De nordi
ske salmer paa originalsprogene blev ikke ved
taget.
Derved standsede vi for denne gang, og mødet
sluttede som sædvanligt med en fælles frokost i
snapstinget, hvor ligesaa sædvanligt Johs.P. for
talte muntre historier.
Salmebogsudvalget. Roskilde, d. 1-3-49.
Hr. Stiftsprovst K. Hee Andersen.
I anledning af den skrivelse, som De d. 18.febru
ar d.a. som formand for en kreds af salmebogs
interesserede mænd og kvinder har tilsendt salme
bogsudvalget, ønsker dette at meddele følgende:
Udvalget deler ganske ønsket om, at vi maa faa
en salmebog, der kan imødekomme menighedsli
vets behov i alle dets forgreninger og faa den størst
mulige berøringsflade med det danske folk i
kirke, skole og hjem.
Salmebogsudvalget har derfor i sit arbejde øn
sket at være i kontakt med alle kredse i det dan
ske folk, som er interesserede i en ny salmebog,
og man har været beredvillig til at modtage alle
forslag vedrørende den ny salmebog, ligesom der
fra udvalgets møder er blevet udsendt kortfattede
meddelelser om nogle af de salmer, man ved den
første gennemgang har optaget eller udeladt. Ud
valget kan dog nu skønne, at denne sidste frem
gangsmaade har medført en del ulemper, dels for
di saadanne fragmentariske meddelelser ikke har
kunnet give noget overblik over hele arbejdet eller
indblik i de store vanskeligheder, udvalget maa
søge at overvinde, og dels fordi disse meddelelser
har affødt misforstaaelser, som endog fra visse si
der er blevet tendentiøst udnyttet.
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I overensstemmelse med det kommissorium,
som danner retningslinien for udvalgets arbejde,
har dette i første række anset det for nødvendigt
at danne sig et overblik over, hvilke salmer man
burde tage med fra de hidtil brugte salmebøger
og tillæg, og man har kun i meget ringe grad ved
denne første gennemgang optaget salmer eller
sange, der ikke tidligere har haft plads i en salme
bog eller et tillæg eller i de tre forslag, der efter
kommissoriet danner grundlag for udvalgets ar
bejde. Derefter søger udvalget nu at faa overblik
over, hvilket nyt stof, det kan være ønskeligt eller
muligt at optage i den nye salmebog. Til dette formaal har udvalget allerede i efteraaret nedsat for
skellige underudvalg, der skulle stille forslag om
salmer om ydre mission, ungdomssange, oversæt
telse af engelske og svenske salmer m.m.
Enhver der kender noget til, hvilke omfattende
muligheder dette stof rummer, vil kunne forstaa,
at ikke alle ønsker i denne henseende kan imøde
kommes, uden at en salmebogs naturlige rammer
sprænges, og at ønskerne i denne henseende er saa
modstridende, at det næppe ved at imødekomme
alle ønsker vil være muligt at skabe en salmebog,
der kan være fælles for den danske folkekirke.
Udvalget har fra begyndelsen af været opmærk
som paa, at det var ønskeligt at skaffe plads i en
ny salmebog til en del af dette stof, og at det
derfor kan blive nødvendigt at udskyde nogle af
de salmer, som man ved første gennemgang har
paatænkt at optage, men udvalget anser det for
meget betænkeligt at udelade en større del af det
salmestof, som gennem de tidligere salmebøger
og tillæg har faaet en plads i de forskellige kredse
af den danske menighed, idet linien i den danske
salmebogs tradition derved helt skifter karakter.
Med hensyn til de specielle forslag, De paa
kredsens vegne har fremsendt, skal man oplyse,
at det ikke har været muligt for udvalget i dets
plenarmøder i dagene 22-25.februar d.a. at gen
nemgaa dem, men vi skal dog oplyse, at en del
af de foreslaaede salmer og sange allerede er op
taget ved første gennemgang, og at en anden del
er iblandt dem, der er foreslaaet af de nedsatte
underudvalg og vil blive behandlet, ligesom de
øvrige forslag vil blive behandlet i udvalgets kom
mende plenarmøder, og vi skal tilføje, at udvalget
fremdeles vil være villigt til at overveje even
tuelle nye forslag fra Deres kreds saa vel som
fra andre interesserede, men vi henstiller, at man
fra Deres kreds fremtidig søger bedre underret
ning om de hidtil optagne og udeladte salmer, in
den De stiller forslag eller retter angreb paa vort
arbejde. Udvalgets sekretær, sognepræst H.Dahn,
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Borup (Tlf.Borup 85) er til enhver tid rede til at
give oplysninger.
P.S.U.V.
(sign.) Axel Rosendal.
Formand.
Tiende plenarmøde
26-29. aPril '949-

Mødet begyndte med en drøftelse af tidligere
berørte spørgsmaal. Angaaende forfatterretten blev
det overdraget Malling og Schiøler at søge føling
med professor Torben Lund i anledning af en
forestaaende revision af loven om forfatterret og
skaffe oplysninger om de forhold, der angaar
salmetekster og noder. Det skete for Mallings ved
kommende telefonisk, men der var ikke udsigt til
nogen ændring af droit moral. Der kunde maaske
tages hensyn til salmebogsspørgsmaalet i et mini
sterielt cirkulære knyttet til en ny udgave af
loven, men derom maatte man kunne henvende
sig til undervisningsministeriet.
Schiøler og formanden gjorde rede for forhand
lingerne med »Menighedssangen« og mag.Wøldike om eventuelt samvirke ved udarbejdelsen af
en ny koralbog. Man enedes om at foreslaa overfor
»Dansk Kirkesang«, at der nedsættes et koral
bogsudvalg med 3 repræsentanter for salmebogs
udvalget, 1 fra »Dansk Kirkesang«, 1 fra »Me
nighedssangen« og med Wøldike som formand.
Hvis dette forslag accepteredes, vilde man som
menige medlemmer foreslaa Schiøler, Johs.Pedersen, Westergaard-Jacobsen, sognepræst Vilstrup og
organist Wøllner-Gaarn. Dersom forslaget forka
stedes, vilde man undersøge mulighederne for,
at en blandet kommission nøjedes med at udarbej
de melodiangivelseme i salmebogen, saa spørgs
maalet om en koralbog blev stillet i bero.
Det viste sig senere, at magister Wøldike vilde
gaa ind paa salmebogsudvalgets forslag, dog maat
te prof.Jens P. Larsen repræsentere »Dansk Kirke
sang«.
Salmebogsudvalgets repræsentanter i nævnte
kommission er foreslaaet for at baade »Dansk
Kirkesangs« linie, den bredfolkelige og den sønder
jydske tradition kan være repræsenteret.
Om Vajsenhusprivilegiet kunde Noack oplyse,
at Kirkeministeriet stillede sig velvilligt overfor
salmebogsudvalgets skitserede plan om salmebo
gens fremtidige udgivelse, og at det vilde for
handle nærmere med socialministeriet. Schiøler
havde forhandlet med Hagerups og Lohses forlag.
Angaaende salmebogens registre blev det over
draget 1) U.Hansen og Malling at udarbejde for
slag til salmevalg, 2) Brinkkjær at udarbejde re
gister over salmernes forfattere m.v., 3) Møller
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og Westergaard-Jacobsen at opstille et register
over bibelsteder, hvortil der alluderes i salmerne.
Underudvalget for Ungdomssange og Økumeni
ske salmer havde indstillet en række salmer, af
hvilke de fleste tidligere var kasseret af plenarudvalget, til optagelse. Og dermed forlader jeg
Dahns officielle referat, som kun noterer plus og
minus, til min dagbog, som giver fyldigere oplys
ninger om diskussionen.
Først minder jeg om, at UØ-underudvalget sik
kert var blevet nedsat i erkendelse af, at kom
missionen havde været for snæversynet, allerede
før »Kredsen« havde ladet sin bombe springe.
Derefter nævner jeg det baade rimelige og taktisk
kloge, at vort eget underudvalgs forslag blev be
handlet, før man tog fat paa de mange forslag
fra Kredsen. Man vilde da i mange tilfælde kun
ne sige: »Den har vi allerede optaget.«
Kredsen har fra begyndelsen været klar over, at
jeg var den i salmebogskommissionen, som stod
den nærmest. Det har været klart, naar jeg tid
ligere havde haft lov til overfor pressen at udfylde
Dahns korte referater med yderligere oplysninger.
Paa den anden side har det altid staaet klart for
de andre medlemmer i kommissionen, at jeg ansaa kredsens mange krav som uopfyldelige og
navnlig, at jeg ikke billiger kredsens forestilling
om, at den kunde være en jævnbyrdig samar
bejdspartner.
Paa den baggrund var det naturligt, at Hee An
dersen den 24. marts skrev et ret udførligt brev
til mig om hele stillingen og navnlig spurgte mig,
om der var udsigt til en kursændring, eller om
kommissionen blot vilde lade sig afnøde enkelte
indrømmelser, og at jeg svarede den 28.marts, at
der ikke var udsigt til nogen kursændring, men at
der maaske nok kunde rettes lidt op paa forhol
det ved optagelser fra UØ-udvalget og udeladelse
af en del grundvigske salmer.
Det viste sig da ogsaa, at UØ-udvalgets forslag
nu fik en bedre behandling, end jeg havde fryg
tet. »Dig vil jeg elske« gled let igennem. Det var
jo egentlig en stiltiende forudsætning efter den
første debat om den. Derimod blev Oldenburgs
»Din, o Jesus« ikke optaget. »Lad Nordmændene
beholde den!« Vi medtog »Dit unge mandskab
knæler ned«, som nu ikke var saa nødvendig. Men
vi fik ogsaa
En dalende dag
I nat skal for- og fremtid mødes
Jeg er fremmed, jeg er en pilgrim
Jeg kommer, Herre, til dit alter
Jeg saa ham som barn
Lad os ile
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O min sjæl, du gaar og vanker
O vaagner op af verdens drømme
Vær priset, Jesus Krist, Guds lam.
Derimod lykkedes det ikke at faa optaget
Fortæl det gamle budskab
Kongernes Konge, ene du kan
Nærmere, Gud, til dig
Ungdommens Frelser.
Navnlig om den sidste stod der en meget lang og
varm debat, men den faldt med 3 for og 5 imod.
De havde alle været forkastede i første omgang.
Derefter gik vi over til helt nye forslag fra
samme udvalg, hvor vi fik optaget »Aand fra
Flimlen, kom med naade«, »Farlig er vejen« og
»Fred i Jesu død vi skulde«.
Onsdag, den 27. april ig4Q
Vi fortsatte med gennemgangen af UØ-salmerne og begyndte med »Frydetonen gaar mod tro
nen«, hvorom der skulde skaffes yderligere op
lysninger om den latinske original. »Hvad fattes
mig« blev optaget med et spørgsmaalstegn, og det
gik let med at faa vedtaget »I Herrens vingaardssvende«. Nogle blev henvist til engelsk udvalg
eller anden nærmere behandling. Derimod var der
absolut modvilje mod »Kun en dag«. Det vilde
have været lettere at sætte den igennem for et
aar siden, inden den var blevet saa populær her
hjemme. De synger den jo paa beværtninger, sag
de Rosendal, idet han snublede i den: Kun en
gang, en enkelt gang ad gangen. Else Jena havde
sunget den ved en særligt gribende lejlighed.
Formiddagen sluttede med, at Schiøler i et
foredrag paa en time gennemgik de privat ind
sendte forslag. Der var ikke meget af interesse, og
intet som absolut kunde bruges. Nogle enkelte
forslag skulde dog rundsendes. De bedste blev
oplæst og et enkelt af de ringeste, f. eks. et »digt«
paa 10 vers om døden, skrevet af en Aalborg-fotograf, der betegnede sig selv som digter. Faktisk
vakte han ogsaa stormende jubel og slog ganske
P. Sørensen-Fugholm af marken.
Om eftermiddagen gik vi Hee Andersens tre
lister igennem. Efter at vi havde behandlet UØsalmeme var der faktisk mange paa de to første
lister, som i forvejen var optaget, og om de øv
rige havde vi i mange tilfælde haft den fornødne
debat. Det gik derfor forholdsvis let. Der blev
kun optaget en eneste paa foranledning af dette
forslag. Det var »Jesus, hvor du bange stred«, og
med den gik det mærkeligt. Ved første afstem
ning stod stemmerne 4 mod 4. Da det derefter
kom paa tale at optage det sidste vers alene, viste
det sig, at der var 7 stemmer for dette. Det var
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dermed givet, at salmen skulde optages. Og ved
den paafølgende afstemning, om den da skulde
optages med 1 eller 2 vers, stod stemmerne 4 mod
2, hvorefter hele salmen var optaget. »Man siger,
livet har bange kaar« faldt med 4 stemmer mod
6. »Vi takker dig for vaarens grønt« faldt med
3 stemmer mod 5. Der var ingen, som vilde med
paa »Sølvsnoren brister dog engang«, skønt jeg
fremhævede, at en saa fin lyriker som Nis Pe
tersen trøstede sig med den paa dødslejet. Jeg tror
ikke, den kom til afstemning, men den druknede
som saa mange andre i et par vittigheder. Johs.
P. fortalte om, at en havde prædiket om denne
tekst engang i et telt i stormvejr, og ved det an
det vers faldt teltet ned over dem (»Engang for
svinder dette telt«). Og Uffe Hansen fortalte, at
hans 10-aarige søn engang havde været med til en
onkels begravelse, hvor denne sang blev sunget,
hvorefter drengen, da de kom hjem, havde spurgt,
om onkel da havde hørt til »Sølvsnorene«.
Paa Hee Andersens anden liste, den sønderjyd
ske, blev der en hel del optagelser, men i alle til
fælde salmer, som vi før havde udeladt, og som
alligevel vilde være kommet til revision, f. eks.
»Alterlyset i Herrens hus«, »Bliv hos os, Mester,
dagen hælder« (8 mod 3), »Dagen gaar med ra
ske fjed«, »Den er slet ikke af Gud forladt (5 mod
1), »Der er et helligt værge« (4 mod 4), »O Her
re, kommer sorgens stund hernede«, som Rosen
dal støttede paa grund af et brev fra overlæge
Krebs i Aarhus. »Udrundne er de gamle dage«
kom ogsaa med. Det var altsammen meget til
fredsstillende. (Det var nok alligevel vinden fra
»Kredsen«, som pustede lidt til). Men det lykke
des ikke at bevare »Naar min tunge ikke mere«.
Af den lange liste med skolesalmer blev kun de
nævnt, som vi ikke tidligere havde gennemgaaet,
og af dem blev vistnok ingen optaget, mens en
kelte skulde rundsendes.
Nu var blot spørgsmaalet, om der ved passende
udeladelser kunde skaffes plads til hele dette nye
stof; thi for at skaffe balance, maatte det være
stof af anden art, som skulde udgaa. Det skulde
vise sig den næste dag.
Torsdag, den 28. april ig4g.
Vi begyndte paa anden gennemgang af hele
stoffet paa grundlag af min opstilling af salmer
ne i de rubrikker, som foreløbig var skitseret. I
nogle tilfælde skulde salmerne flyttes hen til andre
afsnit, og i mange tilfælde skulde deres orden
i afsnittet være en helt anden.
Efterhaanden udviklede der sig en bestemt tek
nik. Først blev der spurgt, om der i dette afsnit
var salmer, som kunde udelades. Derefter, om der
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var salmer, som skulde henføres til et andet og
senere afsnit. Endelig i hvilken orden salmerne
skulde staa indenfor afsnittet. Om dette var der
ikke meget at bemærke, selv om der blev lavet en
mængde forandringer. De fleste af disse ombyt
ninger var uvæsentlige. Det væsentlige er, at en
hel del salmer blev fjernet fra afsnittet »Guds
trøst«, og der blev i stedet vedtaget et senere af
snit under tredje trosartikel »Sorg og trøst«. Det
er baade en fordel og en lettelse med hensyn til
bogens disposition.
Meget væsentligt var det ogsaa, at afsnittet om
Jesu Navn blev erstattet med et afsnit om »Jesus
Kristus« og sat i spidsen for anden trosartikel, for
at forbindelsen mellem advent, jul og Jesu liv ikke
skulde brydes af Kristussalmerne. Som eneste
»navnesalme« blev Brorsons »Nu velan« hentet
fra »Nytaar« og henlagt til overgangen mellem
Jul og Jesu Liv. Det var to meget væsentlige for
bedringer ved den tidligere vedtagne disposition.
Og saa blev der foretaget en del udeladelser, og
de fleste af dem gik i den rigtige retning. Jeg
beklager dog udeladelsen af »O gode Gud, vi
takker dig«, »Fra solens vugge« og »Min sjæl er
frelst fra synd og død«.
Fredag, den 29. april 1949.
Det blev vedtaget, at jeg skulde komme med et
tillægsforslag angaaende anbringelsen af de salmer,
som er blevet optaget, siden min opstilling blev
lavet.
Der blev indkaldt forslag til ændringer i tek
sten og forslag til afsluttende behandling inden
november i aar. Et planlagt plenarmøde i august
er opgivet paa grund af et nordisk bispemøde.
Salmevalgsregister skal udarbejdes af UH og
mig.
Bibelregister af Møller og WJ.
Forfatterregister af Brinkkjær, fordi han ligger
med Severinsens samlinger.
Vi fortsatte gennemgangen af salmebogens af
snit ligesom i gaar, begyndte paa »Jesu liv« og
naaede gennem dette og Lidelsen, Opstandelsen
osv. til 3. trosartikel. Det lykkedes mig ikke at faa
»Udbryd hver sjæl i Sejerssang« optaget, heller
ikke at faa »Paaskeblomst« udeladt. Ellers er der
ikke noget særligt at bemærke.
Vi har talt om, at der skulde kvalificeret majo
ritet til at udelade salmer af de to officielle sal
mebøger, men det blev ikke vedtaget, da det vilde
blive en spændetrøje. Derimod blev reglen den,
at et medlem i et saadant tilfælde kan forlange
kvalificeret majoritet. Det benyttede jeg mig af
ved »Udbryd, hver sjæl«, men der var 9 imod
den, og der behøves kun 7. Der skal kun alminde
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lig majoritet til at udelade dem, der ikke før har
været i salmebøgerne.
Nu har vi sluttet denne samling med en mun
ter frokost.
Foraaret 1949 var en bevæget tid med hensyn
til salmebogssagen. Efter de første aars langsomt
stigende utilfredshed i anledning af kommissio
nens udeladelser af folkekære salmer, især Inge
manns, skabte »Kredsens« fremkomst en vis op
timisme med hensyn til muligheden for at faa en
folkelig salmebog. Sagen blev drøftet i aviserne.
17. febr. skrev Marie Jensen en lang kronik i
Kristeligt Dagblad om norske salmer, som hun
vilde gøre kommissionen opmærksom paa. Samme
blad skrev 23. febr., at offentligheden nu ventede
kommissionens svar paa Kredsens udspil. Samme
steds skrev den kendte svenske hymnolog, provst
Hilmer Wendts, en anbefaling af nye svenske sal
mer, som i Knud Kochs danske oversættelse kun
de berige en ny dansk salmebog. Mange indsen
dere skrev læserbreve, som gav tilslutning til Hee
Andersens indsats. Men Christian Lindskrog gav
dog den 26. maj udtryk for tanker af samme art
som Midtjydeme. Inden plenarmødet i april
nævnte Hee Andersen en del af de salmer, som
man i høj grad manglede. Da nu aprilmødet paa
grundlag af UØ-udvalgets indstilling havde op
taget en del af de ønskede salmer, var der nogen
tilfredshed at spore, men det blev stærkt under
streget i bladene, at »Kongernes Konge«, »Nær
mere, Gud, til dig«, »Kun en dag« og »Ungdom
mens Frelser« ikke var kommet med. I de næste
maaneder stilnede den offentlige debat noget af,
men de fire nævnte salmers udeladelse nærede sta
dig utilfredsheden.
Ellevte plenarmøde
19.-18. november 1949.
Efter andagt ved Dahn, sagde biskop Rosendal,
at departementschef Thomsen mente, at der ikke
kom noget ud af sagen med undervisningsministe
riet angaaende droit moral. Naar vi er færdige
med vort arbejde, kommer der en prøvesalmebog,
som skal kritiseres, og naar kritikken har faaet
luft, bliver vort forslag autoriseret, og saa kan man
ikke tænke sig, at det ene ministerium vil lægge
sag an mod det andet.
Med hensyn til Vajsenhuset er haabet endnu
ikke opgivet, men sagen kan strande paa, at so
cialminister Strøm er betænkelig ved at lade Vaj
senhuset gaa over paa socialloven.
Fra »Kredsen« var der kommet en henvendelse
om at faa foretræde for kommissionen for per
sonligt at forelægge deres ønsker. Jensen stemte
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nej til, at vi skulde modtage dem, men alle andre
stemte ja. Hee Andersen vilde komme i morgen
med 6-7 mand. Rosendal siger, at Møller maner
os til at staa fast med Luthers ord: Og myldred
djævle frem paa jord . . . men de siger, at de haa
ber paa en frugtbar forhandling, men vi mener, at
om en egentlig forhandling kan der ikke blive tale,
kun høre deres synspunkter, evt. stille spørgsmaal
til dem.
Schiøler berettede om koralbogen. Helweg-Larsen er traadt ind i stedet for Wølner Gaarn, som
døde. Forhandlingerne gaar meget fordrageligt og
gnidningsløst. Melodierne er udvalgt, men det er
endnu ikke bestemt, hvilke salmer der skal hen
lægges til de bestemte melodier. Der maa blive et
skel mellem de kirkelige melodier og de aandelige
sange, men der maa komme et tillæg med saa
danne i samme bind som de kirkelige melodier.
Dertil bemærkede Noack: Det behøver dog ikke
at berøre selve salmebogen, om melodierne grup
peres saaledes.
Endvidere berettede Schiøler om en bunke pri
vate salmer, hvoraf en konfirmationssang og en
bryllupssalme af højesteretspræsident Frølund var
gode. De blev rundsendt til nærmere overvejelse.
En henvendelse, som vist var blevet til paa Born
holm og var forsynet med en mængde fine un
derskrifter, anbefalede optagelse af »Der er tre
hjørnestene«.
Derefter gik man over til behandlingen af en
gelske salmer og optog »Hellig, hellig, hellig« og
»Guds kirkes grund alene« og »Vær du mig nær«.
Ved den sidste var der flere oversættelser at væl
ge mellem, bl. a. havde Malling forelagt en over
sættelse med alle 8 vers, men man valgte at bru
ge den, som var mest kendt og indsunget gennem
IMS, som dog i den sidste halvdel af 5. vers blev
forbedret med de tilsvarende linjer af Mallings
oversættelse. Derimod optog man ikke tre andre
kendte engelske: »Klippe, du som brast for mig«,
»Du milde lys« og »O Gud, du vore fædres Gud«.
Fra de engelske gik man over til salmer, som
var forelagt nu af det norske underudvalg, selv om
de ikke alle var norske. Optaget blev »Nu lover
Herrens navn«, »Herre Gud, dit dyre navn og
ære«, »Hvad kan veje op den glæde« og »Arbejd,
thi natten kommer«, som før var drøftet, men
nu var blevet grundigt bearbejdet af Møller. End
videre optog man »Den, som hen til mig vil kom
me«. Men af det norske forslag udelod man 18
salmer, deriblandt »Kirken er til moder kaaret«,
»Lysenes far« og »O tænk paa Gud i ungdoms
aar«. Til et fornyet forsøg paa oversættelse fra
norsk henlagdes »Jeg har en tjeneste rig for Gud«.
Men man optog to svenske, som var indstillet af
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det norske udvalg: »Frydetonen gaar mod tronen«
og »Ængstede hjerte«.
Man begyndte til sidst med nogle salmer, som
af en eller anden grund var lagt til side eller kun
var foreløbigt færdige. Man optog af dem »For
alle helgen« i Aja Heurlins oversættelse med æn
dringer fra Gustav Fogs, samt »Guds kærlighed ej
grænse ved«, som er oversat af Møller med æn
dringer, som er hentet fra Kochs.
Onsdag, den 16. nov. ig^g.
Vi fortsatte med en del henlagte eller viderebehandlede salmer og optog »Din rigssag, Jesus«,
som var bearbejdet af Noack og Malling og yder
ligere fik et par rettelser. Ligeledes optog man
»O søde Gud, din kærlighed«, som var behandlet
af Noack og Jensen. Den har vi altsaa i to skik
kelser, dels denne nær ved Kingos egen, dels
Grundtvigs bearbejdelse. Endelig optog man en
lille sommersalme af Brandt, »Solen straaler over
vang«, som blev hentet i den fortegnelse over 300
salmer, som Kredsens skolefolk havde sammen
sat.
Men nu ankom deputationen fra Kredsen:
Stiftsprovst Hee Andersen, pastor Nygaard An
dersen, apoteker Høst Madsen (formand for menighedsraadsforeningen i København), folketings
mand M. Buhi, kommunelærerinde Marie Jensen,
pastor Hejselbjerg Paulsen, folketingsmand Simon
From, landstingsmand Krarup.
Hee Andersen lagde for ved at oplæse en rede
gørelse for Kredsens ønsker om en bredere anlagt
salmebog. Han erkendte derved, at en del af de
første udeladelser var blevet redresserede, og at
der med hensyn til salmerne i KH ikke var væ
sentligt mere at drøfte. Men man havde ikke
fulgt »det banebrydende sønderjydske forslag«
med hensyn til at optage de nødvendige aande
lige sange. Menighedens behov dækkes ikke af den
nuværende salmesamling. Der maa ogsaa gennem
salmebogen være en organisk forbindelse mellem
kirken og skolen. Ungdomssange som »Ungdom
mens Frelser«, »Lysenes far« og »Vi takker dig
for vaarens grønt« maa med. Af hensyn til berø
ringsfladen med folket maa »Kongernes konge«
og »Kun en dag« optages. Den sidste har i man
ge aar paa vore hospitaler været en absolut nr 1,
ogsaa før den nuværende popularitet. Vi ønsker
ogsaa en rigere optagelse af engelske salmer, som
er verdenskendte. Vi maa regne med den faktiske
baggrund, afkristningen navnlig i storbyerne.
Kommunelærerinde Marie Jensen talte om
skuffelsen i skolekredse. I mange københavnske
hjem er salmebogen ukendt. Skolen skal gøre den
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levende, men saa maa vi bede om en salmebog,
som vi kan bruge blandt børn og unge. Og kan
vi faa børnene til at synge efter den, lytter foræl
drene.
Landstingsmand, forpagter Krarup ønskede fle
re missionssalmer optaget, f. eks. »Din rigssag, Je
sus«.
Folketingsmand, realskolebestyrer M. Buhi: Der
er to kategorier af skolesange, nogle, som kan
gennemgaas og læres i forbindelse med religions
undervisningen, og her er salmebogen nyttig. Men
der er andre, som synges umiddelbart, f. eks. ved
morgensang, og her svigter salmebogen. Saa kan
man bruge specielle salmebøger, men naar de unge
kommer i kirken, skal de møde den bog, som de
kender fra skolen.
Apoteker Høst-Madsen: Salmebogen er kirkens
yderste forpost over for befolkningen ved begra
velser og kirkelige handlinger. Saa skal der være
noget, som umiddelbart kan slaa ned i dem, »Da
gen gaar med raske fjed«, »Ungdommens Frelser«
og »Kongernes konge«, altsaa mere end det, der
kun er egnet til gudstjenestebrug.
Pastor Hejselbjerg Paulsen talte for den gamle
sønderjydske tradition, f. eks. det gamle »Da pacem« og »Eet jeg ønsker frem for alt hernede«.
Rosendal: Det er ikke rigtigt, at vi kun har
gjort »nogle faa fornødne indrømmelser« (Hee
Andersen). En del af de ønsker, De her har ud
talt, er allerede opfyldt, før De udtalte dem, men
der er praktiske hensyn at tage. Salmebogen skal
kunne være i en lomme. Vi maa undertiden sige
nej.
Schiøler: Der er ogsaa historiske hensyn. Vi vi!
ikke gøre fejlen med Ev.krl. salmebog om igen,
da man kun optog, hvad der var efter folkets og
tidens smag. Det er skolens opgave ogsaa at op
drage børnene til at blive hjemme i salmebogen
og ikke blot give dem nogle sange, som de vokser
fra.
Rosendal udtalte ønsket om en anden agita
tionsmetode end den, der har været brugt mod
udvalget i en del af pressen.
Folketingsmand Simon From: Den kraftige
reaktion vaktes ved de første udeladelser, men vi
maa takke for imødekommenhed overfor nord
slesvigske ønsker.
Hee Andersen afsluttede samværet med bl. a. at
hævde, at det dog har vist sig, at de fremsatte
ønsker ikke havde været helt forgæves. Udvalgets
indstilling er en anden nu, end da man forkastede
»Dagen gaar med raske fjed«.
Jeg syntes, at Kredsen fik en ret kølig modta
gelse, som man kunde vente. Jeg syntes godt om
de fleste af dem. Og det var da helt forkert, hvad
33
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Schiøler sagde om E. Den var efter visse danne
de folks smag, men ikke efter folkets, som gjorde
energisk modstand imod den.
Jeg gik ind og spiste frokost sammen med depu
tationen, som vidste, at jeg næsten i det hele
havde samme salmebogssyn som den. Jeg sagde,
at skolekravet var noget overdrevet og vilde spræn
ge salmebogen, hvis det blev gennemført.
Efter frokosten tog vi fat paa placeringen af
salmerne og udelod en del, som efter min mening
meget vel kunde undværes. Men man udelod og
saa »Tung og kvalfuld«, som dog var et af de nye
fund, som kunde gøre afsnittet om diakoni rigere.
Samme vej gik ogsaa de sørgelige rester, som man
ved første gennemgang levnede af »Vor sejersæle
helt og drot«. Jeg protesterede meget energisk
mod skamferingen af dette afsnit, og dermed slut
tede mødet i dag.
Torsdag den 17. nov. 1949
Vi begyndte igen paa diakonisalmerne. Jeg pe
gede paa vor hidtidige fattigdom, som vi havde
prøvet at afhjælpe ved at optage et par af vore
egne ubetydelige arbejdssalmer, men nu var der
endelig kommet noget nyt i Sverige, og saa var
det dog rimeligt, at vi hentede et par derfra. Der
var Lønegrens først slaaet an, men siden var Fro
stensons løbet forbi, saa vi maatte endelig ikke
udelukke »Tung og kvalfuld«. Spørgsmaalet om
den blev da udskudt. Uffe Hansen mente at kun
ne undvære alle de foreslaaede. Af diakonisalmer
havde han kun brug for »Herre, jeg har handlet
ilde«. Det maa vel kaldes tidehvervsk grundtvigi
anisme.
Derefter fortsatte vi med at drøfte ordningen
af salmerne. Vi havde igen en meget indgaaende
debat om »Jeg kommer, Herre, til dit alter«, som
mange vilde have udeladt. Jensen sagde, det var
en plet paa salmebogen. Andre sekunderede. Uffe
Hansen syntes ikke, man kunde være den bekendt
blandt vore gode nadversalmer. Der fremkom da
den tanke at flytte den til afsnittet om synd og
naade. Til gengæld forlangte Noack ogsaa at faa
de to udeladte vers med. Efter mange og lange for
handlinger blev den flyttet. Men da vi kom til den
igen under det paagældende afsnit, blussede stri
den op paany, og ved afstemningen stod det 5
mod 5, hvorved formandens stemme gjorde ud
slaget, og den var imod. Men saa blev de allige
vel forskrækkede over, hvad de havde gjort, og
det endte med, at Møller trak sin stemme til
bage, saa den blev endeligt vedtaget med 5 mod
4Da vi omsider naaede frem til »Syndernes for
ladelse«, havde alle sikkert ventet en længere dis
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kussion. Under mit indstillingsarbejde med sal
mernes anbringelse havde jeg ikke kunnet faa
fred i min samvittighed med hensyn til den ved
tagne disposition for salmebogen, som jeg fra be
gyndelsen har været imod. Og det endte med, at
jeg i slutningen af oktober sendte et ændringsfor
slag med hensyn til afsnit D 4 og 5, hvor jeg ger
ne vilde samle det hele under synspunktet »Syn
dernes forladelse« og dels ordne rubrikkerne og
derfor ogsaa salmerne anderledes, dels have lidt
andre rubrikker. Dette ændringsforslag var ud
sendt til medlemmerne, og det var det vi nu var
naaet til. Det viste sig imidlertid, at mit forslag
havde faaet større tilslutning, end jeg havde ven
tet. Der kom kun fra Dahns side et ændringsfor
slag til ændringsforslaget, som gik ud paa at flyt
te underafsnittene om, saa hele dette store afsnit
blev delt i to, nemlig »Syndernes forladelse« og
»Troens lydighed«, hver med sine underrubrikker.
Det havde jeg ikke noget imod; det blev endda
bedre.
Da vi i stor enighed havde vedtaget Dahns æn
dringsforslag til mit ændringsforslag, sagde Uffe
Hansen, at han desværre ikke var godt nok for
beredt til at gøre indsigelser, hvorfor han tilbød
at give en omgang øl. Vi var imidlertid saa tak
nemlige for, at han ikke var forberedt og derfor
ikke kunde gøre vrøvl, at vi i stedet for vedtog
at betale hans øl, som derfor blev paalignet os
andre med undtagelse af drikkepengene, som for
manden i særdeles taknemlighed helt tog paa sin
kappe.
Fredag, den 18. nov. iQ4g.
Der er ikke noget særligt at fortælle om for
middagens forhandlinger, som gik deres rolige
gang, og som sædvanligt sluttede ved middagstid,
da vi fik udbetalt vore rejsepenge og diæter, hvil
ket ogsaa som sædvanligt blev efterfulgt af en
bedre frokost i fællesskab i snapstinget.
Naar jeg nu mere end 26 aar senere efter min
dagbog har skrevet om øl og en bedre frokost, er
jeg klar over, at man kan faa et forkert billede
af vort »vellevned« under salmebogskommissio
nens arbejde. Jeg skynder mig derfor at tilføje, at
en øl ved vore møder var en saa mærkelig og
sjælden ting, at det er grunden til at nævne det.
En bedre frokost oversteg vel nok, hvad vi fattige
præster var nødt til at nøjes med hjemme, men
det var et dagligdags godt maaltid, som snapstin
get kunde levere for en billig penge. Vore diæter,
som jeg tidligere har nævnt, var blevet lidt for
højet, fra 8 til 10 kr. naar vi holdt møde i vort
eget hjem. Naar vi holdt møde udenfor hjemmet,

fik vi en tilsvarende forhøjelse for arbejde, kost
og logi. Men det dækkede ikke udgifterne, og alt
det arbejde, som vi dagligt havde hjemme med
studium og med at forberede møderne, fik vi slet
ikke noget for. Den eneste fordel, vi havde, var
at vi kunde rejse paa 1. klasse med toget, men vi
kunde ikke spare ved at rejse paa 2. klasse og faa
betaling for første, for det var snyd.
Naar vore fælles maaltider i snapstinget var
festlige, kom det af, at vi følte os som gode kam
merater, selv om vi endnu efter tidens skik sagde
»De« til hinanden. Vi kunde have været meget
uenige i vort mødeværelse, men under maaltidet
var det glemt. Vi kunde være lystige og efter teo
logers daarlige skik være vittige i bibelske ven
dinger, men aldrig tvivle om hinandens tro og re
delighed. Vi elskede oprigtigt det arbejde, vi var
sat til at udføre for vor fælles kirke og vort fæl
les folk.
plenarmøde
14.-17. febr. /950.
Vi tog fat paa anbringelsen af de salmer, som vi
endnu manglede. Det gik nogenlunde let med ru
brikkerne »Aaret« og »Dagen«, men da vi kom
til »Hjemmet«, stillede Noack forslag om helt at
stryge dette afsnit og putte salmerne ind andre
steder. Dels var der kun et par stykker for børn
og unge, dels var der for gamle og syge nogle for
gamle, men ingen for syge. Johs. P. udbrød, at der
slet ikke mere var nogle, som mente at være gam
le, saa de »ældre« vilde ikke bryde sig om en saa
dan rubrik. Noack fortsatte, at der heller ikke
burde være salmer for børn og unge, for de skul
de synge de almindelige gode salmer i salmebo
gen. Man kunde dog ikke faa »Bryllup« puttet ind
et andet sted, men det lykkedes med de andre sal
mer, saa betegnelsen »Hjemmet« udgik og erstatte
des af »Brudevielse«, som før kun var en under
afdeling. Derefter »Bordbønner«, og saa intet sær
ligt afsnit forbørn, unge, gamle eller syge. »Fædre
landet« gik ogsaa nogenlunde let. Der var dis
kussion om »Alfader, du hvis navn i nord« og
»Syng med os, baade mark og skov«, men skulde
vi pille noget ud af dem, gik det særprægede
bort, og den første blev saa optaget i sin helhed,
og den sidste blev udeladt. Mit forsøg paa at for
bedre Møllers oversættelse af »Jeg har en tjeneste
stor for Gud« gik samme vej, og man vilde ikke
optage nogen drøftelse af »Tung og kvalfuld«,
som dermed ogsaa var udelukket.
/2.

Onsdag, den 75. febr.
Denne dag var præget af »forskelligt«. Rosen
dal gennemgik en lang række henvendelser, som
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kommissionen havde faaet fra mange sider, baade
om stort og smaat. En ønskede et dobbelt mærkebaand i de nye salmebøger. De blinde bad om, at
kommissionen vilde anbefale optagelsen af en kir
kekollekt til trykning af salmebogen i blindeskrift.
Provst Exner og provsteforeningen fremsatte
tanken om en folkekirkelig sangbog, som kunde
indbindes sammen med salmebogen, og hvor man
kunde optage saadant stof, som vi ikke vilde op
tage blandt salmerne. Det fik ingen tilslutning,
men vi henstillede, at foreningen ventede med at
tage stilling, til prøvesalmebogen var udkommet.
Der var mange henstillinger om, at ordet
»søde« i forbindelse med Jesus og Gud skulde
udelades. Det er jo i nogen grad sket.
Der var henstilling om, at Vægterversene skul
de optages. Det er sket.
Man henstiller, at numrene i melodisamlingen
svarer til numrene i salmebogen. Schiøler mener,
at alfabetisk orden vil være at foretrække.
Man frabeder sig »laubske« melodier.
Blessings »salmenøgle« rører ved spørgsmaalet
om noter. Schiøler foreslaar en skoleudgave. Uffe
Hansen ønsker henvisninger som i NT til en ord
liste med forklaringer. Noack siger, at to udgaver
vil fordyre salmebogen. Man drøfter bibelhenvis
ninger. I teksten saa korte som muligt. Men i et
bibelhenvisningsregister saa fyldige som muligt.
Et register over versenes begyndelse som i Sve
rige vil fylde for meget i salmebogen og anses for
mindre paakrævet hos os, hvor vi ikke plejer at syn
ge enkeltvers. Brinkkjær paatænker at udgive baa
de et versregister og en salmekonkordans. Vi bør
have forfatterregister med korte biografiske oplys
ninger og fortegnelse over hver forfatters numre.
Der var et udbredt ønske om forfatternavne un
der salmerne, og derom kom der en varm diskus
sion. Begge biskopper vilde have en »blank« sal
mebog uden navne og uden melodiangivelser. Ro
sendal sagde, at salmerne var gaaet ind i menig
hedens fælles pulje. Malling mente, at kravet om
forfatternavnene var uimodstaaeligt, og at det var
distraherende at skulle slaa op i forfatterregistret
under gudstjenesten, og han mente, at navnene
under salmerne i Sverige havde bidraget meget
til at øge kendskabet til salmebogen hos menig
mand. Johs. Pedersen sagde, at en prøvesalmebog
uden forfatternavne vilde forstærke uviljen mod
salmebogen, men gør vi folk den glæde at optage
navnene, vil vi afvæbne megen kritik og føre klog
politik.
Denne diskussion blev afbrudt af et samraad
med melodiudvalget. Kl. 11 fik vi besøg af Wøl
dike, J. P. Larsen og Helweg-Larsen. Wøldike

515

mente, at man i prøvesalmebogen maatte henvise
til numrene i Bf, DK, W, m. fl. En melodititel
vilde ganske vist se bedre ud, men vilde skabe
uklarhed. Helweg-Larsen foreslog at nummerere
versemaalsgrupperne og indrette et register over
metrisk parallelle melodier. N. O. Jensen fandt
det praktisk i prøvesalmebogen at samle alle me
lodiangivelser i et register og udelade angivelser
over de enkelte salmer, da disse dog skal ændres
i den endelige salmebog. Dette blev vedtaget. Man
overlod det til koralbogsredaktionen at foreslaa det
endelige navn til melodien, naar man havde over
sigt over stoffet. Wøldike maatte fra sit syns
punkt beklage optagelsen af »Den skønne jordens
sol gik ned«, da Weyses melodi kun egner sig til
solosang. Han vilde gerne have optaget »Med
konning David klage«. Han henstillede, at Halleluja-eme i salmerne med versemaal som »Et barn
er født i Bethlehem« blev redigeret saaledes, at de
svarede til de forskellige melodihenvisninger.
»Himlene, Herre, fortælle din ære« bør deles i
seks firlinjede vers som i SF 554. Man regnede
med følgende antal melodier fra de forskellige
koralbøger: Bielefeldt 139, Berggr. 3, Barnekov
3, Laub 142, do tillæg 14, Wøldike 77, PH 19, FM
15, Aagaard-Ring 8, Carl Nielsen 2, Men. Mel.
7, DuS 2, IMS 9, Svensk koralbog 2, Norsk do 2,
nye melodier, som man endnu ikke havde 15.
Disse tal vil maaske svinde lidt ind ved de se
neste udskydninger.
Om eftermiddagen fortsatte vi drøftelserne om
navne under salmerne. Rosendahl begyndte med at
bemærke, at Jensen havde lagt et Kolumbus-æg.
Det viste sig at være et forslag om, at prøvesal
mebogen kunde blive ledsaget af et ark eller to
i mindretallets form, f. eks. prøvesalmebogen
blank, et ark med sparsomme noter og et ark med
fyldige noter, saa kritikken kunde udtale sig om
de forskellige typer. Det blev nu ikke vedtaget,
fordi drøftelserne mere og mere drejede hen i
retning af et sparsomt noteapparat underneden,
af fylde som det svenske, og saa kunde man
spare det tilsvarende register bagi. 4 stemte for en
blank salmebog rent principielt: Rosendal,
Noack, Jensen og Brinkkjær, de to sidste dog
med en lidt anden begrundelse end de første, des
uden i haab om to typer udgaver. 6 stemte for
navne under salmerne af et omfang ikke over det
svenske noteapparat; det vil sige de øvrige med
undtagelse af Uffe Hansen, som vilde have to ud
gaver, en med fyldige noter og en blank, og der
for ikke vilde stemme blot paa en af delene. Da
det nu var vedtaget saaledes, frafaldt man Jen
sens forslag om et ark med en blank salmebog,
da man godt vidste, hvorledes en saadan saa ud.
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Derefter kom andre spørgsmaal frem. Efter en
samtale med et par københavnske præster foreslog
Malling, at katekismen kom med i salmebogens
prosadel, fordi konfirmanderne ingen katekismus
havde og ikke vidste, hvor de kunde finde de ti
bud, naar de skulde lære dem. De samme præ
ster foreslog et uddrag af de symbolske bøger,
som Malling dog ikke selv vilde gaa ind for. Og
endelig et spørgsmaal om salmevalgsregistret, hvil
ken form det skulde have, og om det skulde være
i salmebogens prosadel, eller i en særlig bog, som
kunde uddeles til eller købes af præster. Uffe
Hansen mente, at der burde være et fyldigt ud
valg, der bl. a. overfor kritikere kunde dokumen
tere anvendeligheden af salmebogen. N. O. Jen
sen foretrak et snævert udvalg med nær tilknyt
ning til dagens tekst som hjælp for dem, der ikke
kunde komme i kirke. Pladshensyn gør sig ogsaa
gældende. Det maa være nok at anføre numrene
uden begyndelseslinjen.
Enden paa visen blev, at vi skulde opstille et
valgforslag paa fem salmer til hver søndag og
hver tekstrække, men kun med numre og saa re
servenumrene i parentes. Desuden til høstguds
tjeneste, og næste dag tilføjede man ogsaa mis
sionsgudstjeneste og dermed henvisning til sal
mer med missionstanker udenfor det særlige af
snit om mission. Det er i hvert fald praktisk, at
der er et register, som viser, at der virkelig er
salmer til hver søndag. Desuden skulde Jensen
efter sit eget forslag lave register over to salmer
til evangelierne, som skulde trykkes som numre
i marginen i selve tekstbogen.
Derefter gik vi over til gennemgangen af æn
dringsforslag til de vedtagne tekster, og her skete
det glædelige, at Møller trak sit forslag om lem
læstelsen af »Et kors det var det haarde trange
leje« tilbage, saa vi fik denne salme uændret med
alle vers.
I dagens løb faldt der et par bemærkninger om
»Kampen om salmebogen«, som var udkommet
omkring i. dec. 1949. Her havde jeg gennem
gaaet hele spørgsmaalet om en ny salmebog, om
talt det sønderjydske forslag, kritiseret de to an
dre forslag, det begyndende arbejde i kommis
sionen, forsvaret Ingemann og omtalt sagen om
droit moral. Uffe Hansen og Brinkkjær havde
taget til genmæle i Kristeligt Dagblad, og bogen
havde fra andre sider fremkaldt mange bifalden
de anmeldelser. Ved plenarmødet havde der hid
til været tavshed. Da vi nu havde talt om, at et
salmevalgsregister kunde være en særlig bog for
præster, og kom til at tale om forskellige mindre
haandbøger om salmebogen, nævnte Brinkkjær,
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at han tænkte paa en salmekordans, og Ro
sendahl svarede, at saadant var nyttigt at vide,
for at ikke flere skulde sidde og arbejde med det
samme. Jeg nævnte da, at jeg arbejdede paa en
salmehistorie, en ny »Skaar«, hvortil Rosendahl
lidt spydigt bemærkede, at jeg jo allerede »paa
et tidligt tidspunkt havde skrevet dette udvalgs
historie«. Dette udløste nogen munterhed, og jeg
svarede, at det havde jeg ikke. Det havde man
ikke haft indtryk af! Mon ikke mange havde haft
en anden opfattelse? Jeg svarede, at jeg ikke hav
de andre indsigelser end Uffe Hansens og tildels
Brinkkjærs. Mere blev det ikke til den dag. Men
dagen efter, da jeg sad alene med Rosendahl ved
frokosten, gjorde jeg ham klart, at stillingen var
den, som jeg havde sagt. Hvis jeg blot havde
skrevet mod misforstaaelserne om salmebogsudval
get, vilde ingen have taget mig alvorligt, men
just da jeg havde sagt min hjertens mening til
alle sider, og saaledes at udvalgets modstandere i
det væsentlige maatte være enige med mig, som
en mængde gunstige anmeldelser viste det, blev
de nødt til ogsaa at acceptere min bedømmelse
af udvalgets arbejde. Man vilde ikke længere
kunne beskylde udvalget for midtjydernes syn
der. Det kan godt være, at De har ret, sagde Ro
sendahl, han er diplomatisk, men nu har han da
faaet mit syn paa det.

Torsdag, den 16. febr. ig^o.
Dagen gik med gennemgang af forslag til
tekstændringer. Det var Jensen, som havde en
mængde spørgsmaal, som han rullede op. Mange
af dem krævede, at vi enten havde haft dem til
overvejelse før mødet, eller at vi dog i det mind
ste havde den nødvendige litteratur med, og in
gen af delene havde vi, hvorfor biskop Noack
blev vred og sagde, at hvis dette skulde blive
ved, vilde han forlade mødet. Der opstod dis
kussion om ændringsforslagenes omfang. Man
havde ment, at der kun skulde tales om saadanne
ting, som var blevet »hjertesager* for os, ting som
vi syntes, at vi havde lavet helt galt, mens andre
mente, at det i det hele taget skulde være en ny
behandling af teksterne, som jo kun havde faaet
een behandling i plenarmødet. Jensen opgav der
for ævret om eftermiddagen, og man gik over til
Dahns ændringsforslag. Han havde flere hun
drede, men pillede i hast saadanne ud, som vi var
i stand til at behandle uden forberedelse, og ad
skillige gange gik bolden i maal, selv om det ikke
altid var i det maal, som Dahn havde opstillet.
Man fik i hvert fald bevis for, at denne gennem
gang var nyttig.
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Fredag, den ij. febr.
Man drøftede prøvesalmebogen, og der blev
nedsat et »teknisk udvalg« til saa hurtigt som
muligt at begynde udarbejdelsen af manuskriptet.
Det blev Dahn, Schiøler og Brinkkjær.
Man drøftede derefter Vajsenhussagen og send
te Noack og Schiøler til ministeriet for at sætte
pres paa.
Rosendal gav anledning til en ny drøftelse af
principperne for en gennemgang af ændringsfor
slagene. Han havde ikke været med dagen i for
vejen, da Noack havde indledt en drøftelse om
det samme. Men Jensen havde samlet sig til et
udførligt svar, som han fremsatte paa en grundig,
men yderst smuk og rolig maade. Det mundede
ud i forslag om nedsættelsen af et sorteringsud
valg, der kunde henlægge de ændringsforslag, som
man mente var overflødige. Resultatet blev imid
lertid, at vi skulde have tid til at gennemgaa vort
kartotek og derefter indsende vore ændringsfor
slag inden 15. april, saa vi kunde have dem
mangfoldiggjort den 1. maj, hvorefter aprilmø
det blev udskudt til sidste uge i maj.
Og saa sluttede samlingen i fordragelighed
med den obligate fælles festlige frokost, hvor den
gode mad for en gangs skyld blev fugtet med en
flaske rødvin og som sædvanlig blev krydret med
Johs. Pedersens morsomme historier.
Om lørdagen læste jeg i Kristeligt Dagblad paa
vejen hjem i toget om salmebogsudvalgets hemme
lighedsfuldhed:
»Sognepræst Anders Malling faar ikke længere
lov til at mødes med pressens repræsentanter paa
den sidste mødedag. Salmebogsudvalget lader
blot tilflyde Ritzaus Bureau en yderst kortfattet
meddelelse, som i virkeligheden ikke siger ret me
get. Dermed maa man lade sig nøje«.
Det var jo sandt nok, men det gjaldt jo alle
rede efter de foregaaende møder. Naar dette nu
blev gentaget kunde det se ud, som om jeg havde
inspireret bladet til disse bemærkninger, saa jeg
blev nødt til at sende bladet en lille korrektion.
Ordet var jo frit, naar det lille officielle referat
var kommet ud.
Salmevalgsregister.
I »Vartovbogen« 1974 har Uffe Hansen skre
vet nogle »Personlige erindringer om salmebogs
arbejdet«. Herom skriver han s. 101: »Til udar
bejdelse af et salmevalgsregister blev først jeg
foreslaaet, men Malling sagde straks, at det vilde
han gerne være med til, for at det ikke skulde
blive alt for ensidigt, og jeg var ikke fræk nok til
at afvise et sådant samarbejde, skønt jeg godt vid
ste, at vore synspunkter var meget forskellige.

51?

Malling ville have så vidt muligt alle salmerne
anvendt deri, men jeg kun ønskede de bedste og
bedst egnede bragt i forslag, selv om det måtte
medføre, at en del ikke kom med, mens andre
forekom flere gange, og da jeg desværre er en
sagtmodig og eftergivende natur, blev resultatet
en noget besynderlig mixtur.«
Jeg husker ikke, at jeg meldte mig selv og bad
om at være med til dette arbejde, men det skal
nok passe! Jeg frygtede virkelig, at Uffe Hansens
forslag vilde blive ensidigt. Han havde tidligere
skrevet salmevalgsregister til Valgmenighedssal
mebogen og det grundtvigske forslag, og det vilde
være naturligt for ham at lægge dette arbejde
til grund. Det var imidlertid ikke min tanke
at danne en modvægt til UH ved at supplere med
et forslag, der var præget af KFUM eller Indre
Mission. Jeg havde en helt anden tanke, en sam
let plan. A: Mange af vore digtere, især Kingo,
har skrevet salmer til bestemte søndagstekster,
som man burde tage hensyn til. B: Lige fra Mok
kes fuldkomne salmebog 1740 og helt frem til KH
har der været tradition for, at visse salmer hørte
til paa bestemte søndage, og denne tradition bur
de overvejes. C: Dertil kom mine egne erfaringer
med salmevalg gennem næsten 30 aar. D: Ende
lig, og ikke mindst, var der her et hensyn til de
mange nye salmer i den nye salmebog, som man
netop burde gøre opmærksom paa. Hele denne
nye skat burde bredes ud, saa den var let at faa
øje paa. Det vilde blive et stort register, men der
var plads til mange: Fem salmer til hver søn
dag, og fem i parentes som reserve. Det lykkedes
mig virkelig som et eksperiment at opstille et
salmevalgsregister uden en eneste gentagelse. Men
det var nu ikke meningen, at det skulde være saa
dan.
Hvor mange salmer kan den enkelte menighed
omfatte med kærlighed og kendskab? Vistnok ca.
100-150. En anden menighed har maaske det
samme antal, men helt andre. Et salmevalgsregi
ster, som skal tjene den danske kirke i dens
mangfoldighed, skal være saa stort og alsidigt, at
enhver menighed der kan finde et saa stort antal
salmer, som den i sin særart har brug for. Jeg
tvivler paa, at en missionsmenighed vilde være
tilfredsstillet af udvalget i Valgmenighedssalme
bogen, og det undrer mig ikke, om valgmenig
heden i Ubberup er enig med sin præst i, at det
store register, som blev resultatet, er en »besyn
derlig mixtur«. Det er da heller ikke meningen,
at registeret skal følges. Det skal tjene til at brede
hele rigdommen ud for præsten, saa han ved om
bytning med salmer, som hans menighed kender,
kan skabe en gudstjeneste med de salmer, som
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han og menigheden ligesom Uffe Hansen vil kal
de »de bedste og bedst egnede«.
Da Uffe Hansen og jeg holdt underudvalgs
møde i København 23. og 24. marts, gik arbejdet
godt, og vi forligtes godt om det. UH havde sit
register til det grundtvigske forslag og havde des
uden skrevet sedler med andre forslag - egentlig
saa mange, at det tog lang tid med at vælge og
vrage. Paa to dage naaede vi kun til septuage
sima. Saa fik UH mine sedler med sig hjem, saa
han til næste møde kunde have sine ændrings
forslag færdige, og arbejdet kunde gaa hurtigere
fra haanden. Vi mødtes igen i Sønderborg 8. maj,
hvor arbejdet gik hurtigt og godt, men selv om
vi tog aftenen med naaede vi dog kun til pinse.
Uffe Hansen skrev bagefter, at da vi havde faaet
mere føling med hinanden, havde han faaet mod
paa at gøre arbejdet færdigt til plenarmødet ved
at lægge mine forslag til grund og indføje sine
ændringsforslag.
Men dermed var endnu ikke alt i orden. Nogle
salmer var vistnok blevet brugt for mange gange,
og andre værdifulde salmer for lidt. Jeg begyndte
derfor paa at lave en statistik over hyppigheden
af salmernes forekomst i vort forslag. Naar jeg
har den færdig, og plenarmødet har behandlet sa
gen, maa vi sikkert lave lidt om paa det igen.
13. plenarmøde.
30. maj-2. juni 1950.
Plenarmødet begyndte i dag kl. 14 med en
drøftelse af den nyligt afholdte radiodiskussion
mellem tre repræsentanter for kommissionen
(Johs. Pedersen, Møller og Brinkkjær) og tre re
præsentanter for »Kredsen«. Man mente, at vore
folk godt og loyalt havde forsvaret kommissionens
synspunkter. Møllers udtalelser om, at man ikke
nu kunde synge »Kongernes konge«, fordi dansk
ungdom var solgt til krigstjeneste i udlandet, hvil
ket gav diskussionslederen anledning til at gribe
ind, var blevet beklippede paa staalbaandet; det
var til skade for motiveringen af Møllers syns
punkt.
Schiøler berettede om forhandlingerne med for
laget. Fra kirkeministeriets side havde man ment,
at prøvesalmebogen maatte komme som en kom
missionsbetænkning, som derefter kunde kritiseres
et aars tid, hvorefter bølgerne i det næste aar
vilde falde til ro, og derefter kunde autorisation
komme. Prøvesalmebogen maatte derfor udsen
des paa ministeriets regning. Man havde forhand
let med Haases forlag, hvorved intet var afgjort
angaaende Vajsenhusets privilegium. Der fore
slaas udsendt 8000 eksemplarer, hvoraf ministe
riet køber frieksemplarer til præsterne og 2 ekspl.

I

TRETTENDE PLENARMØDE

til hvert menighedsraad. Hertil søges en bevilling
paa 10.000 kr. 1. korrektur ønskes sendt arkvis
til alle medlemmer.
Formanden anmodes om ved næste møde at
fremlægge et forslag til prøvesalmebogens forord.
Et udkast kan rundsendes inden mødet, saa med
lemmerne kan tage stilling dertil.
Derefter gennemgik Schiøler en del indsendte
salmer, bl. a. fra »digter Rasmussen« i Odense,
oversættelser af Fester Nielsen, pastor Horstmann,
bordvers af Paul Muller, bryllupssalme af Ellen
Gøtzsche, salmer af Sv. Otto Jensen, Støvring, og
endelig Kaj Munk, hvis »Simeons lovsang« man
besluttede at se nærmere paa.
Dahn forelagde en del enkeltspørgsmaal an
gaaende den nye retskrivning. Han var ved at ud
arbejde manuskript og havde omtrent 200 numre
færdige.
Salmevalgsregistret blev forelagt af Malling,
som fremhævede, at det ikke var bestemt til at føl
ges slavisk. C og D salmerne burde ofte byttes om.
Rosendal sagde, at indstillingen i sin helhed
kun havde interesse for præsterne. Han syntes, at
det vilde være tilstrækkeligt med salmer til
selve teksterne, 8 til hver søndag. løvrigt anbe
falede han faste salmer i kirkeaarets forskellige
afdelinger. Uffe Hansen svarede, at det dog kun
de være værdifuldt for gudstjenestens enhed at
finde ind- og udgangssalmer, der spiller paa da
gens tekster. Forslaget er ikke noget regulativ.
Møller sagde, at hvis der skulde udsendes en spe
ciel vejledning for præster, burde man medtage
et udførligere register over bibelhenvisninger end
det lille udvalg, salmebogen kan give plads for.
Johs. Pedersen sagde, at det udførlige salmevalgs
forslag ialtfald burde komme med i prøvesalme
bogen, for at man kan blive kendt med det nye
stof. Endelig svarede Malling, at det havde været
hensigten at brede hele skatten ud, og saa kunde
enhver deraf danne sig sit udvalg. Det er ofte
vanskeligt for præster at finde indgangs- og epi
stelsalmer, som passer til søndagen, og man vilde
gøre gudstjenesten til en helhed og vejlede dertil
ved en saadan opstilling. Salmevalget burde ogsaa
være i en vis kirkestil.
Og saa begyndte man at tage fat paa enkelthe
der i registret.
Onsdag, den 31. maj.
Vi tog atter fat paa salmevalgsregistret om
formiddagen, og naaede til søndag efter nytaar,
hvor man standsede. Det kedede aabenbart Rosen
dal at gaa dette igennem, og jeg fandt det hel
ler ikke nødvendigt, da vi allerede havde faaet
visse retningslinjer, og da vi alligevel ikke kunde
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lægge sidste haand paa værket, før jeg havde faaet
lavet en statistik over hyppigheden af anvendel
sen af de enkelte salmer. Resultatet blev derfor,
at vi skulde arbejde videre med dette, og saa
kunde hele forslaget vedtages ved næste møde,
maaske uden at man gik hver søndag igennem.
I det store og hele blev der ikke pillet meget ved
vort forslag. Jeg tror, det gik styrket ud af for
handlingerne. Den eneste principielle indvending
var, at vi undertiden havde brugt en egentlig
evangeliesalme til indgangssalme. Man kan f. eks.
ikke begynde en gudstjeneste med »Blev jorden
atter tom og øde«.
Om eftermiddagen gik vi over til ændringsfor
slagene. WJ var der ikke, saa hans forslag blev
lagt til side til næste dag. Visse ændringer blev
vedtaget, men ofte blev man staaende ved de
eengang tagne beslutninger. »Jesus, din søde for
ening at smage« blev desværre ændret i grundt
vigsk retning i vers 6 og 7b.
Men ved »Jesus, hvor er du dog henne« op
stod der en principiel og meget alvorlig drøftelse,
idet Johs. Pedersen sagde, at salmen stred mod
Skriften og mod hele den hellige almindelige kir
kes opfattelse af Skriften og var et grundtvigsk
kætteri, som ikke maatte komme ind i salmebo
gen. Saa vilde han ikke kunne sætte sit navn un
der forslaget, eller ogsaa maatte han bagefter of
fentligt og meget alvorligt tage afstand fra det.
Jeg støttede JP i hans opfattelse af salmen, men
vilde ikke drage de konsekvenser deraf. Skulde vi
have en rummelig salmebog, maatte grundtvigia
nerne ogsaa have deres særlige salmer deri. Alle
var imod JP, men de fleste fordi de ikke mente,
at Grundtvigs standpunkt var et kætteri.
Torsdag, den 1. juni.
Rosendal indledte med nogle alvorlige ord til
Johs. P., en henstilling om ikke at lægge sagen
saa haardt op. JP svarede, at der endnu var et par
punkter, hvor han maatte indtage det samme
standpunkt. Han maatte nægte sin underskrift el
ler tage afstand fra kommissionen bagefter. Hvad
der findes i KH eller N, kan vi forhandle os til
rette om, men med hensyn til det nye stof maa vi
ikke i salmebogen indføre et kætteri, et sær
standpunkt for Grundtvig og nogle af hans discip
le, som de var ene om i hele kirken. Brinkkjær og
Otto Jensen sagde, at de fra deres side ogsaa hav
de haft store betænkeligheder, og hvis JP maatte
tage afstand, saa maatte de ogsaa, thi naar een
gik fra, vilde det se ud, som om de tilbageværen
de var enige. Kun hvis alle var med, vilde det
være en selvfølge, at der i forslaget var meget,
som den enkelte ikke havde ønsket og manglede

noget, som han vilde have haft med. Efter en lang,
men rolig diskussion, foreslog Noack, at JP ved
slutningen af dette møde, men ikke før, nævnte
ogsaa de andre punkter, hvor han absolut maatte
tage afstand, saa kunde man tænke over det til
næste gang. WJ støttede naturligvis JP i hans syn
paa salmen »Jesus, hvor er du dog henne«, hvor
Skriften betragtes som det døde ord, men han
ville ikke drage de samme konsekvenser som JP.
Efter denne forhandling gik vi videre med gen
nemgangen af ændringsforlagene med det resultat,
at WJ med min støtte fik optaget »Eet jeg ønsker«
til glæde for sønderjyderne, mens »Frygt mit barn«
gled ud i den fuldstændige form, saa kun de to
sidste vers blev bevaret hver for sig. »Lyslevende
trods fjendens nej« gled ud. »Mig tykkes, at ver
den er underlig« gled ind.
Det gik meget pudsigt med »O dejlige land«.
Jensen ville have formen i TT, fordi han mente,
at de centrale vers ikke kunde undværes, mens de
fleste vilde have formen i GF. Diskussionen førte
til, at det spørgsmaal blev rejst, om vi i det hele
taget skulde have den med. Kun UH mente, at
det var en egentlig salme. Schiøler var nærmest
tilbøjelig til at mene, at den ikke burde staa i
salmebogen. Det førte til en afstemning, hvor to
stemte for dens bibeholdelse, tre imod. Man syn
tes, at det var en meget svag afgørelse og vilde
nødigt lade den blive det sidste ord. Flere, Møl
ler og jeg, havde ment, at vi var usikre og helst
ikke vilde stemme derom, men syntes dog, at
versene var saa betydelige, at de maatte bevares
frem for mange mindre betydelige ting. Noack
foreslog derfor tvungen afstemning, hvortil jeg
sagde, at saa vilde jeg stemme for, hvad flere an
dre ogsaa vilde. Rosendal sagde, at den altsaa var
vedtaget, skønt den var forkastet, og vi holdt saa
en ny afstemning, som dog ikke var tvungen, men
hvor der var et betydeligt flertal for dens forbliven.
Fredag, den 2. juni 1950.
Paa plenarmødets sidste dag gennemgik vi de
sidste ændringsforslag til teksterne, og derefter saa
vi paa Kaj Munks gendigtning af Simeons lov
sang, men fandt heller ikke den tjenlig, saa alle
forsøg paa at faa noget af Kaj Munk med var
forgæves. Derefter blev det drøftet og formentlig
vedtaget, at korrekturen skulde tilsendes alle med
lemmer, efterhaanden som den fremkom. Det vil
være en betingelse for, at man kunde lægge sidste
haand paa salmevalgsregistret og paa bibelhen
visningsregistret, inden disse gik i trykken. Det
blev foreslaaet, at formanden skulle udarbejde et
forslag til et forord saaledes, at der var en moti
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vering for, at alle medlemmer kunde skrive for
slaget under. Udkast og ideer dertil kunde tilsen
des formanden. Udkast og ideer til salmevalg
kunde tilsendes UH eller mig. Man drøftede pro
sadelen og eventuelt nye kollekter, idet man fandt
det uheldigt, hvis det skulde gaa som i Sverige,
at de fik en ny salmebog og fem aar senere en ny
prosadel, saa man skulde købe en ny salmebog
to gange. Vi har gjort opmærksom paa det i tide,
og biskopperne har nedsat et underudvalg, hvori
Noack var med, men da han var noget usikker
paa, hvem de andre medlemmer var, kan de ikke
have arbejdet særlig intensivt. Men Noack mente,
at de kun skulde tage bestemmelse om, hvad der
skulde i prosadelen, katekismus m. m., og at de
ikke var bemyndiget til at ændre ved kollekterne.
Noget saadant maatte foretages af en egentlig li
turgikommission, som sikkert vilde tage en 10-15
aar til arbejdet. Man mente dertil, at gennem
gangen af ca. 60 kollekter, og ikke mere, maatte
kunde tilendebringes, inden salmebogen blev auto
riseret, og derfor blev det henstillet til det først
kommende bispemøde at faa nedsat et hurtigt ar
bejdende udvalg til at revidere kollekterne, saa at
en eventuel ny udgave af alterbogen kunde fore
ligge samtidig med den nye salmebog.
Derefter forkastede man endnu en portion ind
sendte salmer, og Rosendal mente, at Vorherre
maatte være meget taalmodig, siden han kunde
holde ud at høre paa alle disse banale bønner og
lovprisninger. Dertil bemærkede en anden, at det
maaske gik til paa samme maade som i radioen,
hvor en taler blev ved temmelig længe og bag
efter sagde, at han vist havde sagt noget galt og
talt for længe, hvortil radiomanden sagde, at han
forlængst havde »afbrudt«.
Til næste gang skulde vi endnu have lejlighed
til at sende ændringsforslag, endvidere salmevalgs
forslag, forslag om optagelse og udelukkelse, og
endelig skulde man tænke paa forordet.
Da flere skulde tage meget hurtigt af sted, blev
der ikke som sædvanligt samlet og festlig frokost.
Vi var kun fem til frokosten, men fik dog en del
af de sædvanlige historier af Johannes Pedersen og
Uffe Hansen.
Salmevalgsregistret.
Arbejdet med salmevalgsregistret medførte, at
jeg blev nødt til at udarbejde en liste over alle an
vendte salmer og antallet af forekomster. Hver
gang vi gennem arbejdet med ændringsforslaget
ved plenarmøderne enten havde udeladt en brugt
salme eller havde optaget en ny, maatte denne
liste revideres og registret ændres.
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Det forslag, vi hidtil havde opstillet, hvilede paa
1) Uffe Hansens forslag, 2) mit forslag, som kun
halvt hvilede paa mit salmevalg, men halvt paa
ønsket om at optage de flest mulige en enkelt
gang. Det viste, at vi havde optaget »Kærligheds
og sandheds Aand« og »Nu bede vi den Helligaand« 8 gange, og 7 gange »Kom, Gud Helligaand, kom brat«, »Paa Jerusalem det ny« og
»Talsmand, som paa jorderige«, men »Du Herre
Krist« var kun optaget 2 gange og »Aand over
Aander« kun een gang. Det var der ikke noget
forhold i. »Har haand du lagt« var optaget 6
gange i eet kirkeaar og slet ikke i det andet. En
salme som »Gud Helligaand, vor igenføder« var
optaget 6 gange af UH. Den er ganske vist god,
men hidtil ikke kendt af andre end valg- og fri
menighedsgrundtvigianere, og der er dog et vers
om »ilde to«, hvor man skal gætte gaader. Det er
for meget for almindelige kirkegængere. Og i det
hele havde vort resultat for megen grundtvigsk
slagside.
Vi prøvede derfor at opstille visse regler. De
allerbedste kernesalmer kunde højst bruges 5
gange, særlig gode salmer 4 gange, andre kun 3
gange, herunder nye salmer, som endnu ikke var
kendt af menigheden.
Da UH og jeg holdt underudvalgsmøde i Snoghøj 17. aug. havde jeg indarbejdet de ændrings
forslag, som jeg havde modtaget, men UH havde
faaet andre fra Møller og en stor portion fra
Dahn. Det tog lang tid at komme det igennem,
men dertil naaede vi dog at faa skaaret ned paa
de hyppigt optagne og faa optaget en del af de
gode, som var kommet for lidt med. Det er et
større arbejde, end man tror. Hvis en salme skal
tages ud og en anden skal ind, er det ikke sikkert,
at den passer paa den plads og paa den søndag.
I september maaned var jeg færdig med ren
skriften af salmevalgsregistret som det igen var
ændret, dels paa 14. plenarmøde i august og et nyt
møde med UH i denne forbindelse. Derefter blev
det igen ført ajour til prøvesalmebogen og siden
endnu engang til den endelige salmebog. Naar
Uffe Hansen kalder dette en besynderlig Mixtur,
forstaar jeg ham godt. Det maa det være, naar
han sammenligner med dem, han fra sit grundtvig
ske stade kalder »de bedste og bedst egnede«. Naar
de saa gentages ret hyppigt, kan man klare sig med
en ganske lille salmebog. Men mit ærinde var og
saa legitimt. Jeg vilde gerne hjælpe til med at
lukke den salmebog op, hvori der fremkom saa
meget nyt. Og i den forbindelse maa jeg takke
Uffe Hansen, fordi han her var »en sagtmodig
og eftergivende natur«, hvad han dog ikke altid
var ved plenarmøderne. Men i underudvalget om

FJORTENDE PLENARMØDE

denne sag havde vi et godt og gnidningsløst sam
arbejde.
Naar andre siden har været lidt utilfredse med
registret ligger det i, at det slet ikke skal være et
mønsterforslag: Der skulde f. eks. have staaet føl
gende overskrift:
Dette register har til hensigt at udbrede saa
stor en del af vor salmeskat, som det her er mu
ligt. Det er ikke hensigten at give et mønster. Her
er foreslaaet mange flere salmer, end den enkelte
menighed kan være dus med. Det anbefales præ
sten at ombytte nogle af de mindre kendte sal
mer med kendte, saa menigheden hver søndag
kan møde nogle af salmerne med genkendelsens
glæde, mens de nye prøvende indføres i smaa por
tioner.
Men en saadan note om, at man ikke uændret
burde bruge salmevalgsforslaget, blev afvist af Ro
sendal.
I prøvesalmebogen var der en indledning om, at
registret kun tog hensyn til prædiketeksten. Hvis
den anden tekst blev læst for alteret, kunde man
ombytte C eller D med salmer fra den modsatte
tekstrække. Men heller ikke denne note kom ind
i den endelige salmebog.
Fjortende plenarmøde.
22.-25. august 1950.
Der var fra flere sider kommet nye forslag om
optagelser eller udeladelser, mest om salmer, som
tidligere havde været drøftet. Paa Jensens forslag
blev udelukket »Højtidsdagen«, »Min Jesus, du
min sjæletrøst«, »Som den gyldne sol opstiger« og
»Solen sank«, mens det lykkedes at forsvare »Far
vel med dine gange« og flere andre. Paa Dahns
forslag blev udeladt »Jeg saa ham som barn«,
»Paa søen Simon Peder«, »Det er forvist paa ti
den snart« og »Kom Helligaand med skabermagt«.
Den første gav anledning til en del diskussion.
Hvis den skulde ud, burde »Ungdommens Frel
ser« ind, fordi vi i sin tid havde optaget den til
bod for, at vi havde forkastet »Ungdommens
Frelser«. Ogsaa »Saa vide om land« blev draget
ind i drøftelsen, fordi den blev sunget i KFUM,
men dog der havde maattet vige for »Ungdom
mens Frelser«, naar man vilde tillade noget til
den side. Det endte dog med, at »Saa vide om
land« blev staaende, og »Jeg saa ham som barn«
gled ud, men »Ungdommens Frelser« kom ikke
ind.
Derefter gik man videre til Johs. Pedersens for
slag. Han havde sidste gang sagt, at hvis »Jesus
hvor er du dog henne« kom ind, saa kunde han
ikke sætte sit navn under forslaget. Han havde i
samme forbindelse antydet, at der var flere andre,
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som han stod til paa samme maade. Nu havde han
formet det paa en seddel. Han vilde have ude
ladt »Til Dødninghjem«, »Jesus, hvor er du dog
henne«, »Alterlyset« og »Paaskeblomst« og des
uden alle Aastrups salmer. Man begyndte med den
første, og man maatte indrømme, at der ikke var
egentligt kætteri i den, men den gav anledning til
tanken om omvendelse efter døden. Da man for
stod, at det især var den næste, som det brændte
paa med, lod man den første ligge foreløbig og gik
til den næste. Her bekæmpede JP det kætteri, at
Kristus og Aanden ikke skulde kunne findes i
Skriften. Det stod meget haardt. Det var kun WJ,
som holdt med JP. Jeg sagde, at man af historiske
grunde maatte lade en salme om »den mageløse
opdagelse« komme til orde i salmebogen, og at
man hellere maatte finde sig i, at der var noget,
man ikke kunde lide, end at berøve andre mulig
heden for at synge det, man bedst kunde lide. Ved
en fornyet gennemgang af den vedtagne tekst og
ved det argument fra Schiølers side, at enhver
kunde komme i den situation ikke at kunne
finde Jesus i Skriften, maaske ejheller i daab og
nadver, saa der her ikke var tale om at forkynde
en bestemt lære, men at omtale faktiske anfægtel
ser, begyndte WJ at vakle, men JP stod fast. Han
maatte sige fra ved en bemærkning i forordet eller
paa anden maade. Jensen havde forsøgt at faa
sagen til at glide ved at foreslaa en anden formu
lering i Rosendals forslag til forord. Men heller
ikke det havde hjulpet. Da brød Rosendal plud
selig ind i den spændte situation: »Saa faar I
»Ungdommens Frelser«, og I faar »Jesus, hvor er
du dog henne!« Vi var et øjeblik lammede, men
Brinkkjær og Jensen vilde ikke være med til no
gen »handel«. Det var kun mig, der fik baade et
monument for KFUM og for den mageløse opda
gelse. JP ønskede jo slet ikke »Ungdommens
Frelser«, men han sagde, at naar der til den ene
side var planker, der ragede langt udenfor broen,
saa kunde det bedre forsvares, naar der ogsaa var
noget, der ragede ud til den anden side, og han
vilde bedre kunne forsvare det over for sine ven
ner, at den ene kom med, naar den anden ogsaa
kom med, for saa havde man maattet bøje sig for
hinanden. Saa gik man til afstemning, og »Jesus,
hvor er du dog henne« blev optaget med 8 mod
o. Rosendal havde villet kæde dem sammen og
ladet os stemme for og imod dem begge under
eet, men JP bad saa mindeligt om at maatte bli
ve fri for at stemme for »Jesus, hvor er du dog
henne«. Derefter blev »Ungdommens Frelser« ved
taget med 6 mod 2 (CB og OJ), og saa blev de
tre andre »Til dødningehjem«, »Alterlyset« og
»Paaskeblomst« ogsaa staaende. Derefter gik man
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videre til Aastrups salmer, og af de fem, som vi
havde optaget, blev »Du gav os efter dit behag«
og »Det er paa jord Guds kirkes sag« ogsaa ude
ladt, den sidste med 5 mod 5, idet formandens
stemme gjorde udslaget.
Saa kom Møller frem med forslag til udeladel
ser. Det gik ud over en del grundtvigske, hvor jeg
mener, at det lykkedes mig at redde »Højhedens
Gud«. Desværre kunde jeg ikke redde Bruns »Hos
Gud er idel glæde«. Rosendal vilde af med »Fæderneland« og »Alfader«, men det kom han ikke.
Onsdag, den 23. august.
Vi behandlede Dahns forslag om optagelse af
salmer, der tidligere var blevet udeladt. Det glæde
de mig især, at vi derved blandt mange andre,
som jeg ikke var særligt interesseret i, reddede
Bruns »Min sjæl er frelst fra synd og død« og
»Jerusalem, din aske«, den sidste i en anden
form. Ligeledes »Livsens krone at erholde«, som
det vilde have gjort mange sønderjyder ondt at
miste. Derefter fik jeg reddet »Den vej, du gik i
kors og trang«, og Brinkkjær fik »Søde Jesus, jule
fyrste«, hvorimod det ikke lykkedes mig at redde
»Frygt, mit barn, den sande Gud«. Noack slog i
bordet og sagde meget irriteret »Saadan noget
bras!«
Schiøler oplæste nogle indsendte forslag, som
det er hans pligt at gennemgaa, bl. a. nogle fra
J. Anker-Poulsen, som vakte megen munterhed,
og da jeg gjorde opmærksom paa, at det var en
af vore lyrikere, som tidligere var blevet kendt for
sine ret frivole digte, men havde oplevet en ven
ding, sagde Noack under almindelig munterhed:
Dersom det virker saaledes paa vore lyrikere at
blive omvendt, vilde man næsten ønske, at de ikke
blev det.
Det lykkedes Uffe Hansen at redde sit tredje
vers til »En rose saa jeg skyde«. Rosendal vilde
have syv salmer ud, men det lykkedes kun med
»Engel, hvor jeg har dig kær«, »Solformørkelsen
den fulde« og »Kristi kors kun nødigt bar«.
Johs. Pedersen bad paa de to sømandsmissio
ners vegne om at faa »sømændenes eneste salme«,
»Nærmere, Gud, til dig« med, men det lykkedes
ikke. Man indvendte, at hvis den kom med, risi
kerede man, at den blev brugt i tide og utide ved
begravelser, og da jeg svarede, at saadan var det
ikke gaaet i Sønderjylland, hvor vi havde den med
i salmebogen, replicerede man, at saa behøvede
den jo heller ikke at komme med. Det kan man
kalde fin logik! Men den fik altsaa kun JPs og
min stemme.
Paa JPs opfordring blev det vedtaget at skære
»Har haand du lagt« ned til tre vers som KH og
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»Hyggelig rolig« ned til 7 vers, men Noack forbe
holdt sig at tage de to spørgsmaal op igen næste
dag, og da lykkedes det ham at faa de i Sønder
jylland brugte 4 vers med af den første.
Da mødet var sluttet holdt UH og jeg under
udvalgsmøde angaaende salmevalgsregistret, til
klokken var over 10.
Torsdag, den 24. august.
JP reddede »Har i dag jeg, kære Gud« i børne
nes aftenbøn, hvor Tidehverv havde ændret til
»Jeg i dag, o kære Gud, syndet har mod dine
bud«, fordi der jo ikke kunde være tvivl om, at
ogsaa børnene havde syndet. Ligeledes reddede
han linjen »paa sekter mer ved ingen tal« i »Det
lakker nu«. Jeg maa være ham meget taknemlig,
fordi han har samlet flere ting op, som jeg forgæ
ves har kæmpet for. Han sagde dog siden til mig,
at han ikke var helt glad for »Ungdommens Frel
ser«. WJ havde bearbejdet »Mildhed, kærlighed
og glæde« og fik den optaget, men ikke »Skulde
jeg min Gud ej prise«, og efter opfordring red
dede Rosendal »Kongernes konge og herrernes
herre«, hvilket gav anledning til nogen munterhed,
idet en foreslog, at vi nu kunde sætte i avisen, at
»Kongernes konge« og »Ungdommens Frelser«
var kommet med.
Man drøftede »Ængstede hjerte« paa grundlag
af IMS og et forslag af Fæster Nielsen, men kørte
fast med et af versene, som først fik sin form den
næste dag, efter at Møller havde digtet tre forslag
og Noack eet, som alle blev forkastede, hvorefter
plenarmødet især ved Brinkkjær og Jensen digtede
noget endnu bedre.
Saa følte man trang til en øl, og da den kom,
sagde JP: Velkommen Lærkelil! Hvorpaa man et
øjeblik gik over til endnu mere muntre bemærk
ninger.
Endelig tog man fat paa at drøfte Rosendals
forslag til et forord, hvortil der fra alle sider kom
ændringsforslag, mens alle paa den anden side var
enige om, at Rosendal ikke maatte føle sig bundet
af disse forslag, men skulde skrive løs i sin egen
friske stil. Det blev senere ændret flere gange, især
gennem en tilføjelse af Niels Møller om den sær
lige sønderjydske salmearv. Engang da vi drøftede
dette forord til prøvesalmebogen, sagde jeg til
Rosendal: Men vi mangler jo endnu et forord til
den endelige salmebog, hvortil han sagde: Den tid
den sorg! Men det glemte vi.
Fredag, den 25. august 1950.
Vi gennemgik en lang række spørgsmaal om
optagelse, ændringer, registre m.m. men især sal
mebogens navn. Vi havde allerede i gaar luftet
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navnet »Den danske salmebog«, som jeg allerede
havde foreslaaet i det sønderjydske forslag. UH
og et par andre foreslog »Dansk salmebog«, idet
de mente, at den anden titel syntes at ville ude
lukke dem, der brugte andre salmebøger, af det
danske folks fællesskab. Jeg tror, det var Rosendal,
som sagde: Men dette skal jo være den officielle
salmebog. Det blev i hvert fald vedtaget med 8
stemmer.
Ved den følgende festlige frokost talte Rosen
dal og flere andre for det gode og kammeratlige
samarbejde, og formanden blev takket for den
gode ledelse, hvorefter Rosendal foreslog, at vi
alle skulde være dus. Mens vi stod med hævede
glas, kom Noack, som havde været borte et øje
blik: Hvad foregaar der her? Vi drikker dus! Det
vil jeg ogsaa være med til!
Lørdag, den 26. august var jeg paa vejen hjem.
Jeg havde drukket en kop kaffe paa Storebælts
færgen og gik ud paa dækket for at spadsere lidt.
I det samme kom Johannes Pedersen og Wester
gaard-Jacobsen ud fra spisesalen, og JP udbrød:
Der har vi broder Malling; han er glad i dag!
Hvorfor det? spurgte jeg. Jo, du har faaet alle
dine ønsker opfyldt! Jeg tænkte mig lidt om og
sagde: Ja-e, det har jeg vist nok. De sagde, at jeg
havde sejret over hele linjen, og det forstaar jeg
slet ikke. Det synes jeg er helt forkert.
Lørdag, den 25. november. I dag modtog jeg
de første korrekturark til prøvesalmebogen.
Tirsdag, den 19. december 1950. I dag har jeg
modtaget det sidste korrekturark til prøvesalme
bogen, og jeg har læst korrektur paa de første 300
numre. Den egentlige korrektur er dog tidligere
læst af andre. Der er dog stadig nogle fejl. Men
jeg har særlig haft opmærksomheden henvendt
paa forfatternavnene og aarstallene underneden,
som Brinkkjær har tilføjet. Her er mange regu
lære fejl, som jeg maa foreslaa rettet paa næste
møde. Han har desuden anført Grundtvig som
bearbejder mange steder, hvor G. maaske kun har
ændret enkelte ord. Det er baade overflødigt og
misvisende. . . . Med hensyn til indholdet bliver
det sikkert en god salmebog, men Grundtvig er
dog for dominerende. Der burde have været fjer
net endnu en halv snes af hans svagere ting.
Femtende plenarmøde.
g-12. januar iggi.
Formanden mente angaaende korrekturen, at vi
kunde nøjes med formiddagsmøder og blot afgøre
en række principielle spørgsmaal, hvorefter kor
rekturen kunde afgøres rent manuelt. Det var alle
andre imod, idet de mente, at der var saa mange
enkeltspørgsmaal, at de i hvert fald kun kunde
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klares af et eller flere medlemmer, og at vi derfor
hellere maatte tage fat og benytte al den tid, vi
havde.
Man tog fat paa en gennembladning af korrek
turen og standsede længe allerede ved den første
salme, hvor man drøftede opsætningen. Noack
mente, at man maatte trykke de linjer, der var
for lange, enten ved at trykke den første linje helt
ud og resten længst tilhøjre, eller ogsaa maatte
man foretage delingen, hvor der efter meningen
var et fornuftigt ophold. Men UH gjorde opmærk
som paa, at hver linje skulde have et stykke af
den følgende at »hvile« paa, og at man derfor
efter typografiske regler ikke kunde sætte det an
derledes op, og han havde det indtryk, at trykke
riet havde sat sine bedste folk ud paa opgaven.
Der stod f. eks.
Slaa harpen, du fromme
salmist paa jord.
Hvis det nu skulde deles ved kommaet, fandt JP
ud af, at det kunde misforstaaes, som om man
skulde banke sin kone.
Det blev en kedsommelig og langvarig drøftelse
af de første salmer, om kommaer, brugen af udraabstegn, hvilket skal være anderledes i Grundt
vigs salmer end i andre, brugen af store og smaa
bogstaver. Himmel skal jo være med stort, naar
det er religiøst, med lille, naar det er astronomisk,
men der er jo en masse overgange. Skal »guder
nes gud« med stort, med stort i første ord, eller i
andet, eller i begge?
Noack var vred over tonetegnene, som ikke
hørte hjemme i dansk, og Dahn maatte indrøm
me, at de ikke var gennemført konsekvent, da
manuskriptet var dannet af udklip fra de forskel
lige forslag, hvis brug af tonetegn er forskellig. Jeg
havde det indtryk, at dette ogsaa havde bevirket
en ujævnhed i brugen af flertals- og entalsformer i
verberne, hvilket ogsaa blev indrømmet, men det
var næsten ingen steder muligt at faa de af mig
mange steder foreslaaede entalsformer gennem
ført. Vi kom ialt 63 salmer igennem og kunde
forstaa, at det ikke var muligt paa denne maade
at naa gennem hele manuskriptet. Selve forhand
lingerne om disse smaating var ogsaa meget træt
tende og deprimerende.
Onsdag, den 10. januar.
Rosendal indledte med at sige, at vi maatte
have en ny metode med hensyn til at gennemgaa
korrekturen. Det maatte kunne overlades til et
mindre udvalg at læse korrektur, naar man nu i
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gaar havde gennemgaaet en hel række principielle
spørgsmaal. JP mente, at et nyt møde vilde blive
nødvendigt til gennemgangen af 2. korrektur og
til finpudsning af hele forslaget. Dermed aabnedes
en ny generaldebat om hele dette spørgsmaal. Un
der denne blev der udtalt megen tilfredshed med
salmevalgsregistret, og da der ikke var kommet
nye forslag, blev dette arbejde betragtet som af
sluttet, og hele plenarmødet vilde staa bag det.
Det blev vedtaget, at det alfabetiske nummerre
gister skulde staa foran. Der blev vedtaget et kor
rekturudvalg af Dahn, Schiøler og Brinkkjær. Det
blev vedtaget, at der kun skulde være tonetegn,
hvor korrekturudvalget fandt det meget nødven
digt.
Derefter gik man løs paa en ny gennemgang af
korrekturen, hvor man ikke mere skulde tale om
trykfejl, kommaer og store bogstaver, men kun om
væsentlige ting og om noterne under salmerne.
Da Brinkkjær ankede over, at »et kys« var for
svundet i »Talsmand, som paa jorderige« (hvad
det ikke var), fortalte han, at da de udgav »Salme
og Sang«, havde der været en trykfejl: »i et Sku
kan alt udtrykke«, hvilket nogle fandt meget be
tegnende for barthianerne.
f »Kirken den er et gammelt hus« vilde han i
3,3 have genindført »som« i stedet for »hvem«.
Derved opstod en livlig debat. Alle var for saa
vidt enige om, at »hvem«, som formentlig med
Grundtvigs billigelse stammede fra Fenger, ud
trykte en grundtvigsk mening, men Br. mente, at
Grundtvig spillede paa begge tanker i salmen, og
han havde jo fastholdt »som« i 2. udgave af Sang
værket. Da Br. kom i mindretal (5 mod 4), true
de han med forfatterretten. Men den sidste dag
fik Br. sin vilje igennem som en foræring. - Paa
denne maade kom vi denne dag til nr. 300.
Torsdag, den //. januar.
Man fortsatte gennemgangen og blev færdig i
løbet af dagen uden særlige mindeværdige dis
kussioner. Jeg mente, at afsnittet »Kirken« burde
deles i flere underafsnit: Guds rige, kirken, kir
kens bevarelse (reformation) og kirkens arbejde,
men man vilde ikke gaa ind paa en saadan deling
i selve teksten, hvorimod nok i et fyldigt indholds
register. Jeg arbejdede med denne sag om aftenen,
og det var for saa vidt først den næste dag, det
blev forkastet. Men jeg tror, at jeg fik det ud af
det, at der kom mere system i selve opsætningen
og typerne i overskrifterne. Lignende underafsnit
blev tilføjet i flere andre dele af indholdsforteg
nelsen, og Uffe Hansen supplerede med nummer
henvisninger fra andre afsnit.
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Fredag, den 12. januar 1951.
Man vedtog den ret udførlige indholdsforteg
nelse. Desuden uddelte man nogle enkelte »for
æringer«. Som nævnt fik Brinkkjær et »som« i
»Kirken den er et gammelt hus« i stedet for
»hvem«. Schiøler blev fri for »sekter« og fik
»splittelser« i stedet i »Det lakker nu ad aften
brat«. Børnenes aftenbøn blev igen ødelagt: »Har
i dag« blev paany ændret til »Hvad i dag«, for at
de voksne, naar de er døde, ogsaa kunde synge det
med sandhed. Og Rosendal blev fri for tre til
føjede vers i »Drag ind ad disse porte«. Der blev
ikke nogen fælles frokost som sædvanligt, fordi vi
blev indbudt til frokost hos Rosendal ved det næ
ste møde.
Blandt henvendelser til kommissionen kan det
nævnes, at »Kredsen« allerede til det fjortende
møde havde udtrykt ønsket om »flere praktiske
og folkeligt betonede salmer« og bilagt henvendel
sen med specielle ønsker fra en kreds af skolefolk.
Kommissionen svarede hertil, at man ikke kunde
gøre mere ved sagen, men man haabede, at skole
sangbøgerne vilde optage det brugbare fra den
kommende salmebog.
Til det nu afsluttede femtende møde var der en
skrivelse fra kirkeministeriet om, at der ikke vil
kunne bevilges frieksemplarer af salmebogsforsla
get til præsterne, men man kunde godkende, at
hvert menighedsraad kunde købe tre eksemplarer.
Sekstende plenarmøde.
27-28. februar 991.
Vi samledes kl. 10 i bispegaarden i Roskilde,
hvor Rosendal bød velkommen og viste os et for
slag til den nye salmebog. Det var fremkommet
fra privat side og viste alle domkirkeme i ny teg
ning. Vi drøftede hans udkast til en skrivelse til
ministeriet om det arbejde, der nu var færdigt, og
derefter tog vi fat paa anden korrektur.
Kl. 12 begyndte frokosten. Rosendal havde op
fundet en særlig form for bordkort. Hver fik en
maskinskrevet salmelinje og skulde gætte, hvorle
des denne salme begyndte. Derefter kunde han
finde sin plads, hvor begyndelseslinjen laa. Der
ved kom jeg til at sidde ved Rosendals højre
haand. Schiøler fik en seddel, hvorpaa der stod
»Sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne«, og dermed
faldt loddet saadan, at han kom til at sidde ved
siden af bispinden, for hvem han ogsaa holdt en
fin og aandrig tale. Rosendal talte først for os
allesammen og gav os hver et hip. JP og jeg talte
begge for Rosendal, og senere talte jeg for hans
amanuensis Vadsager, den skjulte »tjenende bro
der«, der havde haft det store arbejde med at
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mangfoldiggøre vore utallige sedler, et arbejde,
som jeg kunde vurdere, da jeg havde haft det
samme arbejde for det sønderjydske udvalg. Det
var altsammen meget morsomt og godt.
Efter frokosten tog vi til København og fort
satte arbejdet paa Christiansborg i vort sædvanlige
arbejdsrum nr. 21. Vi fortsatte med korrekturen
til kl. 6.
Onsdag, den 28. februar.
Videre gennemgang af 2. korrektur saa langt,
som vi havde faaet den inden mødet. Resten fik
vi paa mødet. Det kunde naturligvis ikke blive
nogen egentlig gennemgang. Vi kiggede lidt paa
registrene. Brinkkjærs forfatterregister var en
skuffelse ved den form, det havde faaet: »dansk
præst«, »dansk præst«, »tysk præst« osv. osv.
Brinkkjær undskyldte sig med, at han havde faaet
besked om, at det skulde være kortfattet, og at
nationaliteten i hvert fald skulde nævnes. Det
blev vedtaget, at vi inden otte dage skulde sende
ham vore bemærkninger og eventuelle rettelser. Vi
arbejdede et par timer om formiddagen og ligesaa
om eftermiddagen for derefter at gaa lige til den
afsluttende ministermiddag.
Rosendal havde 19. februar sendt os et udkast
til en følgeskrivelse til kirkeministeriet. Den var
nu blevet drøftet og kom til at lyde saaledes:
»Ved nærværende skal jeg som formand for det
under 29. maj 1946 nedsatte udvalg til udarbej
delse af forslag til en ny salmebog tillade mig
som resultat af udvalgets arbejde at fremsende til
det høje ministerium: Forslag til den danske sal
mebog.
I forordet er der gjort rede for udvalgets syns
måder og arbejdets gang.
Idet udvalget hermed må betragte sit arbejde
som afsluttet, skal man blot udtale håbet om, at
det høje ministerium, så snart ske kan, skaffer
forslaget autorisation, så at den nye salmebog om muligt i det kommende kirkeår - kan vinde
indpas i folkekirken.
Sluttelig skal jeg på udvalgets vegne tillade mig
at minde om en sag, som ligger i forlængelse af
salmebogsudvalgets linie, og hvorom der fra ud
valgets side forlængst er sket henvendelse til mini
steriet: I skrivelse af 3. februar 1948 stilledes
forslag om, at Vajsenhusprivilegiet af 13. maj
1778 ophæves, og et salmebogsselskab oprettes.
Nærmere udvikledes denne tanke i skrivelse til
ministeriet af 23. marts 1949.
Det anses af samtlige salmebogsudvalgets med
lemmer for aldeles påkrævet, at en gennemgri
bende ændring af salmebogsudgivelsesforholdene
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gennemføres i forbindelse med den nye salmebogs
fremkomst.«
(sign) Axel Rosendal
Nu havde ministeriet til afslutning indbudt os
til middag i snapstinget. Der var dækket i det lille
hjørneværelse tilhøjre, hvor vi saa ofte har haft
vore slutfrokoster. Bordet var dækket i T-form.
Midt for sad kirkeministeren Jens Sønderup, ved
hans højre Rosendal, saa kom vist Louis Peter
sen. Paa den venstre side sad Noack, og saa kom
departementschef Thomsen. Nederst ved foden af
T sad vor finanssekretær Christensen, som hver
lørdag havde udbetalt vore sparsomme diæter og
iøvrigt havde vaaget over vor sparsommelighed.
Ved hans højre side sad jeg, saa Dahn og saa
ministersekretær Løwe. Overfor mig sad Johannes
Pedersen, saa vi havde det vist morsommere ved
den nederste bordende, end de havde ved den
øverste, hvor de dog havde Rosendal.
Ministeren bød velkommen. Rosendal holdt en
længere og munter tale for ministeren, Noack for
departementschefen, hvorefter jeg takkede paa
den sønderjydske menighedsraadsforenings vegne
for udsigten til at faa en fælles salmebog, saa
grænsen ved Kongeaaen kunde blive slettet. Jeg
takkede ogsaa kammeraterne, fordi de havde væ
ret saa venlige at lade os beholde de kære sønder
jydske salmer, selv hvor der var et flertal imod
dem, og jeg takkede ministeriet for, at de havde
givet os Rosendal til formand. Og derefter talte
alle de andre, men jeg kan ikke i dag (3-4-51)
huske, hvad de talte om.
Derimod husker jeg menuen, for den skrev jeg
op af hensyn til det hjemlige referat. Muligatownisoup, en rødlig suppe, der var ret krydret, deref
ter kalveryg med gemyse, pandekager og kaffe.
Dertil rødvin, til pandekagerne solbærrom, til
kaffen cognac eller likør (maaske er det sidste en
overdrivelse). Løwe havde sat middagen sammen,
det var hans sædvanlige arbejde. Det viste sig nu,
at der kom æbleskiver efter kalveryggen, og da vi
havde spist et par af dem, sagde JP, at nu vidste
han ikke rigtigt, hvad han skulde gøre, naar pan
dekagerne kom. Han havde det ikke som drengen
med de bayerske pølser. Saa maatte vi da have
den historie!
Jo, pølsemanden sagde til en dreng, der stod og
betragtede ham, at han vilde give ham 50 pølser,
hvis han kunde spise dem alle paa een gang.
Drengen vilde betænke sig lidt, og saa fik han
aabenbart en ide og bad om lov til at løbe et lille
ærinde først. Det gjorde han, og da han kom til
bage, sagde han: Jeg kan godt! Saa fik han sine
50 pølser og spiste dem. Hvor var du i grunden
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henne først? spurgte pølsemanden. Jo, jeg var lige
omme ved den anden pølsemand for at prøve, om
jeg kunde, og det kunde jeg.
Vi lo stormende, saa de blev nysgerrige ved den
fine bordende og forlangte historien gentaget.
Det var for saa vidt alt godt og muntert. Der
var kun en kedelig bemærkning. Rosendal havde
jo i sin tale til ministeren ogsaa rørt ved Vajsenhuset og mindet om vort forslag om oprettelsen af
et salmebogsselskab. Dertil sagde ministeren i sin
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svar- og takketale, at der kun var een ting, som
havde »skurret« lidt i hans »ørre«, det var det om
Vajsenhuset. Han havde været ude at se paa
Vajsenhuset og var glad ved denne dejlige virk
somhed, havde været til morgenandagt med de
300 børn osv. Man har altsaa med det samme, da
han fornylig blev minister, haft fat i ham for at
paavirke ham. Saa det er nok tvivlsomt, at vi faar
vort ønske opfyldt med hensyn til et salmebogs
selskab.

PRØVESALMEBOGEN
Prøvesalmebogen udkom 31. august 1951. Den
indledes af følgende lange forord, der er blevet
præget af, at snart den ene, snart den anden har
ønsket at faa nogle bemærkninger føjet ind:
Forord
Ved kgl. res. af 29. maj 1946 blev et udvalg be
stående af os undertegnede nedsat med den op
gave på grundlag af de foreliggende salmebogs
forslag (det sønderjydske, det grundtvigske og det
midtjydske) at nå frem til »en ny for hele landet
fælles salmebog«. Dels havde i de henved 50 år,
som er gået, siden »Salmebog for Kirke og
Hjem« indførtes, talrige salmebogstillæg vist sig
påkrævede i menighederne, og dels gjorde Søn
derjyllands genforening med moderlandet i 1920
det urimeligt i længden på kirkesangens område
at opretholde Kongeågrænsen. Med velberåd hu
har man ikke forhastet sig, men nu synes tiden
at være inde til, at den meget værdifulde og sær
prægede sønderjydske salmearv, som siden 1740 i
langt højere grad har været præget af Kingo og
Brorson, forenes med den danske nord for Kongeåen. En ny, fælles salmebog vil imidlertid ikke
blot sammenslutte de to strømme, den vil også
under hensyn til de mange tillæg lade traditionen
fra Vartov komme til sin ret.
Vi fremlægger da nu resultatet af de henved
fem års arbejde som: forslag til den danske Salme
bog.
Som arbejdsmateriale frembød sig ikke blot den
ved kgl. res. af 24. februar 1899 autoriserede »Sal
mebog for Kirke og Hjem«, »Den sønderjydske
Salmebog« med tillæg (autoriseret 12. december
•925), suppleret af ovennævnte tre salmebogsfor
slag; men også de forskellige tilladte salmebogs
tillæg måtte med. Videre inddroges både den
svenske og norske salmebog samt engelske salmer i
vore overvejelser, ligesom sangbøger (Indre Mis
sions, Ydre Missions, De unges Sangbog, Højsko
lesangbogen o. a.) blev taget med på råd. Hertil
kom det meget stof, man fra privat side, tilskyn
det af offentlighedens glædeligt levende interesse
for sagen, tilstillede udvalget. Alt i alt er der i

underudvalg og det samlede udvalg blevet arbej
det med omkring 3000 salmer og sange.
Men ikke blot dette tal siger noget om arbejdets
omfang, også den kendsgerning, at man gerne
ville fremføre salmerne i en mere tilfredsstillende
form end den, man ofte møder i tidligere salme
bøger, lader forstå, at opgaven var mangesidig.
Fra først til sidst var det da på disse områder, der
måtte sættes ind: udvælgelse og formulering.
Når man da af 3000 salmer skal danne en sal
mebog, som ikke trodser rimelige og praktiske
krav, er det klart, at udvælgelse må finde sted.
Af hensyn til ministeriets udtalte ønske om, at den
nye salmebog måtte blive af væsentlig samme
omfang som »Salmebog for Kirke og Hjem«, har
vi trukket grænserne ret snævre, ialt byder vi kun
paa 806 numre. Vor salmeskat er så rig, at det
ville have været meget lettere at fremstille en
dobbelt så stor salmebog.
Vort forslag kan i følge sagens natur ikke være
et sådant, at ethvert salmeinteresseret menneske
i Danmark vil sige: her er alt, hvad jeg kunne
ønske; tværtimod, det vil fra alle sider lyde: hvor
for fik vi ikke den eller den salme med? Og på
den anden side vil nogle, skønt de personlig jo er
ganske frit stillet med hensyn til brugen, anke
over et eller andet digts optagelse.
På denne måde vil uvægerlig ethvert salmebogs
forslag blive mødt.
Selve opgaven: »en folkekirkelig bog - en sal
mebog« fører uundgåeligt ind i en stærk spæn
ding, spændingen mellem det bredt favnende og
det centralt sigtende. Når denne spænding ikke
har ført til bristning, skyldes det en fra alle sider
erklæret vilje til i fordragelighed at nå det een
gang satte mål. Ingen var ude efter at fratage
andre, hvad der var dem dyrebart. Hvad der
fandtes indsunget i vor kirke, lod man så vidt mu
ligt blive, samtidig med at man fra de forskellige
sider søgte indført nyere toner, som kunne sam
klinge med grundakkorden i dansk salme. Der er
derved kommet enkelte salmer med, som en og
anden næppe nogensinde ville ønske sat på salme
tavlen. Vi har alle måttet trøste os med, at der
dog aldrig var pålagt menigheden tvang til at

528

synge samtlige salmer. Enhver nyde, som han
nemmer!
Vi har været lydhøre overfor ønsker og hen
stillinger udefra, men har selv måttet skønne, hvor
grænserne skulle gå. En salmebogskommission er
jo en grænsedragningskommission. Og her som ved
enhver grænsedragning klarer man ikke sagen med
lineal og passer - grænsen vil i nogle tilfælde kom
me til at gå menneskers hjerter for nær. Vi ville,
så vidt muligt, undgå at få skingrende falske toner
med. Vi ville skænke ægte vin. Ved det overdrev,
man almindeligt har kaldt åndelige sange, har vi
været på vagt. Men vi har været enige om ikke
ved urimelig bortskæring at ville krænke andres
glæde over salmer, som var kirkefolket kære (af
»Salmebog for Kirke og Hjem« er således kun
udgået ialt 98 numre!)
Så kan enkeltheder naturligvis omtvistes. Men
valget for os stod mellem de store linier. Skulle
man have en bog, som i højere grad varetog f. eks.
skolens interesser? Skulle man helt ud i den bred
folkelige, ja, flade toneart? Skulle man med hen
blik på kirkelige og folkelige møder sigte på at
overflødiggøre både højskolesangbog og indre mis
sions sangbog?
Vi har villet give kirkefolket - en salmebog.
Det er og bliver Kingo, Brorson og Grundtvig,
som giver tonen an. De danner den treklang, som
gør, at man med rette kan tale om dansk salme
tone. Af deres rige forråd har vi taget nyt og gam
melt frem, idet vi på punkter har tilstræbt en bed
re, undertiden fyldigere form end den hidtil brug
te. Hvad det »nye« angår, skal enhver nok sande,
at her ligger guld i barrer.
Gerne havde vi taget «moderne« salmedigtning
med, hvis der ret havde været nogen. Men det
hører med til vore dages ringhed, at Gud ikke i
disse hårde tider har oprejst nogen profet end
sige nogen menighedens forsanger iblandt os. Den
kendsgerning bøjer vi os redeligt for, idet vi dog
i så vid udstrækning, som vi skønnede det muligt,
bringer noget nyt. Det afgørende for os har aldrig
været, om noget var nyt eller gammelt, men om
det var godt. Hellere gammelt og godt end nyt
og dårligt.
Hvad angår salmens form - den anden side af
opgaven - tårnede sig hindringer op. Oversættel
ser fra andre sprog til vort byder på så mange
vanskeligheder, at man ofte nødes til at opgive
ævred, og har vi med ældre danske salmer at
gøre, kan ændring eller beskæring vise sig påkræ
vet; der er jo grænser for, hvor mange vers og
hvor mange antikviteter en salme kan rumme,
hvis den skal tjene til opbyggelse. Næsten ende
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løse overvejelser har stået på, men under alle
overvejelser angående formen har vi været enige
om, dels at vi ville komme originalen så nær som
gørligt, dels at vi ved ændring ville gøre salmen
mest brugelig uden at krænke digtets indhold el
ler digterens ånd og tone.
Det er nu vort håb, at dette vort forslag i vid
udstrækning vil dække de forskellige behov in
denfor folkekirken. Når forslaget kan fremsættes
eenstemmigt, betyder det selvsagt ikke, at hvert
af udvalgets medlemmer netop har ønsket disse
og ikke andre salmer med. Men det betyder, at
vi - alle modsætninger til trods - har bøjet os for
den erkendelse, at gensidig hensyntagen og re
spekt for andres meninger er vilkåret for opret
holdelse af det folkekirkelige fællesskab om sal
mebogen. Lydhøre overfor det praktiske livs krav
har vi alle villet være med til at byde den danske
folkekirke et forslag til en fælles salmebog, som
efter vort skøn på mange punkter betegner et ty
deligt fremskridt. Måtte dette forslag øge kend
skabet til den danske salmeskat og glæden over
den danske salmebog!
Christiansborg, den 28. februar 1951.
Helge Dahn.
C. Brinkkjær.
N. Otto Jensen.
Uffe Hansen.
Niels Møller.
Anders Malling.
Johs. Pedersen.
C. W. Noack.
Gudmund Schiøler.
Axel Rosendal.
A. Westergaard-Jacobsen.
Derefter følger salmerne nr. 1-806 med store
overskrifter for hovedafsnittene og mindre for
underafsnittene og med kolumneoverskrifter for
hver af de sidste, men ikke nogen samlet ind
holdsoversigt. Efter salmerne følger Forslag til
salmevalg ved kirkeårets gudstjenester, Melodi
henvisninger og Alfabetisk Liste over salmernes
forfattere med henvisning til deres optagne sal
mer, under a de originale, under b oversættelser
og bearbejdelser. Oplysningerne er lidt fyldigere
end det første udkast, men langtfra som i den
endelige salmebog. Tilsidst alfabetisk register,
herunder henvisninger til salmernes tidligere be
gyndelseslinje, hvis denne er ændret.
Bogen var smukt trykt. Man havde brugt den
endnu omstridte nye retskrivning, som det var
nødvendigt i et officielt dokument.
Den dag prøvesalmebogen udkom, var det før
ste oplag paa 5000 eksemplarer revet bort, og
forlaget havde maattet sætte et nyt i gang. Bla
dene var fulde af anmeldelser. Kristeligt Dagblad
havde en stor, saglig, men køligt afventende ar
tikel, hvortil anmelderen flittigt havde benyttet
bogens udførlige forord. Nationaltidende, der var
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hovedorgan for »Kredsen«, fandt en passende
spydig overskrift: »Salmebog med Natvægter
vers«, men noterede dog, at der paa kirkesiden
vilde komme en udførligere anmeldelse af Hee
Andersen. Berlingske Tidende fik et interview hos
biskop Rosendal, som sagde, at arbejdet med den
nye salmebog havde været »et dejligt hestearbej
de«. Men det mest overraskende var, at Carl Hermansen, som i sin tid havde sat arbejdet i gang,
allerede 2. sept. havde en meget stor anmeldelse i
Kristeligt Dagblad, hvor han naturligvis havde
en del kritiske bemærkninger: en del gode ældre
salmer var udeladt, nogle salmer var blevet for
lange, Grundtvig-eksperterne havde rigtigt været
paa stikkerne, men af Kingo og Brorson var me
get værdifuldt stof draget frem, og redaktionerne
var meget bedre end i KH. »Altsaa: Den ende
lige dom over den nye salmebog maa blive et:
Laudatur, Imprimatur, det er udlagt: Arbejdet
fortjener al ros, og: Lad bogen blive autoriseret
som den foreligger.« Der vil altid være et og
andet at kritisere. Artiklen slutter med en per
sonlig henvendelse til kirkeministeren:
»Kære Jens Sønderup, du ved, at en minister
taburet er en vakkelvoren tingest, bedst som man
sidder ved sit skrivebord, tipper taburetten, og en
anden kommer og sætter sig paa den. Ejheller du
ved, hvorlænge du beklæder stolen i Frederiksholms Kanal, derfor: Afslut det som jeg begyndte,
lad Den Danske Salmebog blive autoriseret i din
ministertid, saa vil du ikke blot have gjort din
pligt overfor de opgaver, der blev dig betroet,
men du vil da til sin tid kunne afgaa med be
vidstheden om at du ved ikke at nøle i denne
sag, gjorde den danske kirke en tjeneste, som vil
blive paaskønnet af mange.«
I løbet af den første uge havde praktisk talt
alle danske aviser optaget kronikker om den nye
salmebog, dels gennem deres respektive presse
bureauer, dels af private interesserede skribenter
eller indsendere, og 6. sept. holdt Rosendal et fyl
digt foredrag i radioen.
Som et eksempel paa kritikken vil det være
rimeligt at standse ved to artikler af Hee Ander
sen i Nationaltidende 9. og 16. sept. I den første
omtaler han, hvad der er kommet med og ikke
kommet med. Mest iøjnefaldende er det, at
»Lær mig, o skov« er udeladt. De fleste af de
andre udeladte salmer hører vel ikke til de mest
kendte, men en tredjedel af dem er enfoldige
trøstesalmer, som der er brug for ved sygesen
gen og i den private sjælesorg. Af Grundtvig er
der kommet gode salmer med, som hurtigt vil
finde indgang, men der er for meget af det gode,
34
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og for meget af det sære og specielle, som ikke
engang kan regne med tilslutning i grundtvig
ske kredse. Der er sket noget lignende med Bror
son, hvor det pietistiske sprog kommer stærkere
frem, end man har været vant til. Satan, Helve
de og Djævelen nævnes 161 gange imod 92 gan
ge i KH. Kommissionen har fremdraget gode
ældre ting, f. eks. aftensalmer af Kingo, men de
vil næppe blive brugt. »Dansken staar op med
Kingo, men gaar i seng med Ingemann«. Med
hensyn til aandelige sange, som menighedslivet
har brug for, har man været meget lidt indladen
de. Man har vendt det døve øre til kravene, saa
prøvesalmebogen imødekommer ikke ønskerne
om en folkelig salmebog til menighedsbrug.
Den anden artikel drejer sig om de ændringer,
der er foretaget i kendte salmer. »Dog hvor bøn
der af hunger dø, finder den lille fugl et frø«. Det
er en svær kamel at sluge. Der er flere af vore
bedste salmer, der hidtil kun har været kendt i
en lemlæstet form, men her er optaget noget fyl
digere. Men der er andre salmer, som er blevet
alt for lange ved tilføjede vers. Det er ikke godt
at skulle synge om »gudernes gud« i »Hyggelig
rolig« eller om, at »al verden stod i satans pagt«
i »Her kommer, Jesus, dine smaa«, og i »Vor
tro er den forvisning paa« kan vi ikke undvære
Mynsters indsungne ændring »Om i en mørk og
bange stund«. Prøvesalmebogen, som den er, kan
ikke blive den danske fællessangbog for Sønder
jylland og det gamle land. Skulle den blive trum
fet igennem uden væsentlige ændringer, vil vi i
stedet for den samling, der er tilstræbt, faa en
vild forvirring. Mange vil foretrække de gamle
salmebøger; andre vil udgive tillæg med de bed
ste salmer fra prøvesalmebogen plus en del vra
gede. I stedet for to salmebøger som nu, vil vi
faa - ikke een, men - ja, ingen kan sige, hvor
mange.
De mange anmeldere og indsendere i aviserne
var højst uenige. Nogle hævede det nye forslag
til skyerne. De fleste syntes, at det bragte en be
tydelig fornyelse, men der var dog ting, som
burde rettes. Verset om bønderne, som døde af
hunger, hvorefter man sang »O Gud ske lov!«
var særdeles uheldigt. I »Har haand du lagt«
var verset om de »stolte blokke« uforstaaeligt, og
det femte vers om »brandmanden« blev komisk.
Naar saadanne ting blev slettet, kunde bogen
nok gaa an. Lindhardt syntes, at det folkelige
syn havde sejret, og resultatet var langt bedre,
end man havde haabet. En anden mente tvært
imod: Vi trængte til en folkets salmebog, men vi
fik en dansk salmebog, og det havde vi i for
vejen. En tredje sagde: Bogen kalder sig »den
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danske salmebog«, men burde hedde »de dan
ske præsters« salmebog.
Allerede da kommissionen blev nedsat, talte
man om, at der manglede lægfolk. Det nyttede
ikke, at Rosendal sagde, at han var lægmand.
Det var kun en morsomhed. Da man nu saa re
sultatet, fandt mange, at lægfolk burde træde til
for enten at redde eller forkaste bogen. En af
»Kredsens« førende lægfolk, apoteker Høst Mad
sen, som var formand for menighedsraadsforeningen i København, sammenkaldte alle menighedsraadsmedlemmerne i København og Sokke
lund herred til et stort møde i Bethesda 26. okt.,
hvor han som taler havde faaet dr. L. J. Koch,
en af vore fineste teologer og salmespecialister.
Der var mødt ca. 300 menighedsraadsmedlemmer, en stor og repræsentativ forsamling.
Dr. Koch begyndte med at indrømme, at prø
vesalmebogen har gravet meget fint og ægte guld
frem, og at Ingemann havde faaet en hæderlig
behandling, men den daarlige Ev.krl.salmebog
havde bragt et gode, at salmerne blev korte. Med
dette gode havde prøvesalmebogen brudt. 98 af
de gamle salmer var forlænget med 150 vers.
Den næste skuffelse er den, at mange gode sal
mer er udeladt, især en hel gruppe trøstesalmer
for sorgfulde og syge. Naar vi ser paa de nye
salmer, er der mange gode, men der er ogsaa
mange af anden sortering, og det er ganske uri
meligt, at Grundtvig har faaet flere salmer i
bogen end Sthen, Brorson og Ingemann til
sammen. Det er urimeligt, at Grundtvig træn
ger de andre ud, saa bogen faar et præg af mo
notoni. Der mangler en stor del gode salmer,
som man i stedet burde have optaget. Værst er
det dog, at mange af de gode salmer er blevet
optaget i en form, der er ringere end den, vi
kender fra Salmebog for Kirke og Hjem, f. eks.
»Sorrig og glæde«, som nu skal ende saaledes:
Tidernes bom
bliver dog tom,
himlen skal vende det altsammen om.
Jeg tør nok antyde, at der hermed er slaaet en
forsvarlig bom for det gribende indtryk, man
hidtil har taget med sig fra den salme. (Den el
lers saa rolige og afmaalte dr. Koch var saa for
arget, at han sluttede Kingos sidste verslinje saa
dan: » - vende det altsammen om, bom, bomme
lom«. Men det stod naturligvis ikke i hans ma
nuskript, som i sin helhed blev trykt i Kristeligt
Dagblad næste dag).
Efter at man havde takket dr. Koch talte jeg,
og det har Kr. Dagbi. refereret saa loyalt og fyl
digt, som man kunde ønske, men det skal jeg

vende tilbage til, naar jeg faar min dagbog slaa
et op. Mange andre talere havde ordet for at kri
tisere prøvesalmebogen, og tilsidst vedtog man
en resolution
»Til Kirkeministeriet!
Medlemmer af Menighedsraadsforeningen for
København og Frederiksberg og Sokkelund Her
red udtaler, at salmebogsforslaget af 28. februar
1951 ikke bør autoriseres i den foreliggende form,
men underkastes en revision af et udvalg bestaaende af medlemmer udenfor salmebogskommis
sionen.
København,

»Bethesda«,

den

26.

oktober

I95I-«

Og derefter tager jeg dagbogen til hjælp. Til
mødet var ogsaa salmebogskommissionens med
lemmer indbudt, og da jeg paa menighedsraadsforeningens vegne havde haft meget venligt sam
arbejde med Høst Madsen, takkede jeg for ind
bydelsen og beklagede, at jeg ikke af den grund
kunde foretage saa lang og dyr en rejse. Dr. Høst
Madsen svarede, at man gerne ville betale min
rejse, og saa tog jeg naturligvis af sted. Før mø
det hilste jeg paa Dr. Koch, som jeg tidligere
havde haft en korrespondance med. Da jeg i sin
tid var færdig med det første udkast til min bio
grafi af Brorson i salmehistorien, sendte jeg den
til ham til gennemsyn, og derved kom vi direkte
til at drøfte enkelte dialektejendommeligheder i
Brorsons rim. I øvrigt kendte jeg dr. Koch fra
min studentertid. Jeg sagde til dr. Koch, at jeg
glædede mig til at høre ham. Han svarede, at han
desværre var blevet meget kritisk ved en nøjere
gennemgang af forslaget, og havde han vidst det,
da han lovede at tale, havde han maaske ikke
sagt ja. Det blev virkelig ogsaa en nedsabling.
Der var jo visse ting i dr. Kochs forslag, som jeg
i mit stille sind maatte sige ja til, f. eks. om
Grundtvig.
Der er i Bethesda to talerstole, den ene meget
højere end den anden. Dr. Koch talte fra den
lavere i almindelig højde. Da jeg efter kaffe
bordet tog ordet, besteg jeg den høje. Jeg havde
nemlig taget min store kortrulle med »salmebo
gens stamtræ« med, og den rullede jeg op og
hængte den ned fra talerstolen, og da jeg kendte
det københavnske smil, søgte jeg straks at af
værge det ved at sige, at jeg ikke gik op paa den
høje stol for at lægge en alen til min vækst, hvad
der ellers nok kunde være grund til efter den
foregaaende nedsabling, men det var for at vise
dem, at vi forberedte en genforeningsfest efter
200 aar. Jeg gennemgik den sønderjydske linje,
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der forløb lige og uden brud, den kongerigske
linje med den store afvigelse ud i rationalismen,
hvorfra R og KH var paa vej tilbage, og den
grundtvigske 100-aarige linje, som bliver forene
de gennem det nye salmebogsforslag som samti
dig sletter sporet af grænsen ved Kongeaaen. Det
er det store ved dette forslag, som man i Køben
havn skænker alt for lidt opmærksomhed. Der
efter forsvarede jeg, at en ottendedel af salmer
ne var blevet et halvt vers længere, og at de var
blevet bedre ved at nærme sig til digternes egne
ord, og gennemgik et par af de omstridte vers.
Jeg var forbavset over, at de klappede, da jeg
gik ned ad den høje talerstol og rullede mit
»stamtræ« sammen, men det betød nu ikke saa
meget, for man klappede ad alle de følgende ta
lere, som alle var imod et eller andet i forslaget
og derfor imod det hele. Der var en del kloge
anker, men ogsaa en del dumme. Jeg satte mig
hen til Johannes Pedersen og Dahn, som ogsaa
var der. JP rystede paa hovedet. Han syntes, at
det var haabløst. Da resolutionen skulde vedta
ges, rejste han sig og raabte ud over forsamlin
gen: Hvor mange har læst den? Der kom vel
højst 50 hænder op, men resolutionen blev dog
vedtaget af »det overvejende flertal«.
Saa fik dr. Koch ordet for afsluttende bemærk
ninger. Ja, det er jo en skik, sagde han, at ind
lederen faar ordet tilsidst, men jeg har saamænd
ikke noget at tilføje, men lad mig saa benytte
det til at takke pastor Malling for det kolossale
salmebogsarbejde, som han har gjort. Hvor er
han? Er han gaaet? Naa, der har vi ham, Ja, alt
hvad der kan vides om salmer, det ved den mand.
(Jeg var ved at synke i jorden over en saadan
bemærkning, og Dahn hviskede: Bladet i bogen
sig vender!). Og alt det sidder han og laver helt
ovre i Brøns; det er forbløffende. Jeg synes, at vi
alle skulde rejse os og sige ham tak! - Og det
gjorde de saa.
Biskoppernes erklæringer.
Umiddelbart efter prøvesalmebogens frem
komst skrev Carl Hermansen til Jens Sønderup,
at han skulde skynde sig at autorisere bogen, men
der skete det uventede, at Hermansen selv godt
14 dage senere sad paa ministertaburetten, og
selv om han vidste, at den var »vakkelvorn« lod
det til, at han selv tøvede med at gøre, hvad han
havde opfordret Jens Sønderup til. Men sagen
er den, at man, naar man sidder i spidsen for et
ministerium, ikke længere er saa fri som provsten
i Hjørring. Man maa følge reglerne, og i en sag,
der er saa vigtig for hele folkekirken, maa bi
skopperne spørges. De blev spurgt allerede 31.
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august, samme dag som prøvesalmebogen udkom.
Hurtigere kunde Jens Sønderup ikke have hand
let.
Men en samvittighedsfuld biskop maa i en saa
vigtig sag have tid til at undersøge og tænke over
mange enkeltheder. Det tager sin tid, og saa
længe maa ministeren vente.
Biskop Lindegaard i Ribe var den første, som
svarede, og da han offentliggjorde sit svar i Kri
steligt Dagblad 21. sept., ligger det klart for da
gen, at han var glad for forslaget. »Som helhed
kan det siges, at salmebogskommissionen har
gjort et udmærket arbejde, saa det er et virkeligt
godt forslag til en salmebog, der nu foreligger
under navnet: Den danske salmebog. Nu 30 aar
efter genforeningen med Sønderjylland er det
paa tide, at vi faar en fælles salmebog for hele
landet. Det er ogsaa urimeligt vedblivende at
trykke salmer, som aldrig synges, mens vi samti
dig savner en række fortrinlige salmer i vor hid
tidige salmebog. Ved bedømmelsen af forslaget til
den nye salmebog maa der spørges: 1. Hvilke
salmer er udeladt? 2. Hvilke nye er medtaget?
3. Hvorledes er salmernes tekst?«
1. Af KH er følgende udeladt, som han sav
ner:
Gud, du fra dine de mægtige højenloftssale
Himlens morgemøde
I Gud jeg vil mig glæde
I mørkest fængsel er jeg fri
Juleaften, du er skøn (mit barndomshjems ene
ste julesalme)
Paa dig jeg tænker, Frelser, nu (en alvorlig man
gel)
Til dit hus med takkesang (af historiske grunde).
2. Listen over de salmer, som han glæder sig
over at kunne synge efter en ny salmebog, er
meget længere. Han nævner 29 og tilføjer »man
ge andre«.
3. Med hensyn til salmernes form glæder han
sig over, at mange kernesalmer har faaet de vers
tilbage, som man havde berøvet dem i KH. Paa
den anden side har andre salmer faaet uheldige
ændringer ved tilbageføring til originalteksten,
(bønderne bl. a.)
»Disse indvendinger er naturligvis kun ringe
imod alt det herlige, som den danske salmebog
bringer« .. . men det maa være rigtigst, at kom
missionen samles endnu en gang for at overveje
hvad der er kommet frem, inden forslaget auto
riseres.
Biskop Noack i Haderslev svarer 21. nov., at
han som medforslagsstiller indskrænker sig til at
svare, at forslaget - efter de indtryk, han har
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kunnet samle efter dets fremkomst - i det store
og hele findes tilfredsstillende i de sønderjydske
dele af Haderslev stift, som ogsaa nu ret stærkt
føler tiden moden til en ny salmebog. I stiftets
nørrejydske dele er der ikke saa stærk forstaaelse
for ønskeligheden af et salmebogsskifte og mere
kritik af enkeltheder i forslaget, selv om man vil
ligt anerkender de store værdier, det rummer.
Biskop Rosendal i Roskilde svarer 18. dec., at
han som medlem af udvalget er gaaet ind for for
slaget. Han tilføjer: Da det maa formodes, at den
forventede kritiske behandling fra offentlighedens
side af forslaget i alt væsentligt nu har fundet ud
tryk, skal jeg henstille, at autorisationen snarest
maa blive meddelt. Det tjener intet fornuftigt formaal kunstigt ved udskydelse af autorisationen
at fremkalde yderligere i petitesser gaaende kri
tik.
Da det imidlertid maa skønnes rimeligt, at der
tages hensyn til visse af de fremførte kritiske be
mærkninger, skal jeg tillade mig at foreslaa, at
kirkeministeriet, saa snart ske kan, tager skridt til
en genindkaldelse af salmebogsudvalget. Ved et
samraad mellem kirkeministeren og udvalget vil
de ministeren gennem et slags kommissorium
kunne angive grænserne for udvalgets overve
jelser og kræve dets stillingtagen til de ændrings
forslag, ministeren maatte finde fornødne.
Biskoppen mener, at et møde paa 2-3 dage
maa være tilstrækkeligt, og beder om besked fra
ministeriet, saa et nyt møde kan indkaldes med
passende frist.
Biskop Øllgaard i Odense svarer 22. dec., at
han ikke er fagmand, men maa udtale sig som
en lægmand, der har brugt salmebogen i mange
aar, men nu har arbejdet med det nye forslag og
har taget hensyn til, hvad andre har sagt om
det. Det har været rigtigt, at det ikke var lægmænd, der skulde sætte præg paa forslaget, men
det er ogsaa rigtigt, at lægfolk nu maa sige deres
uforgribelige mening om det.
1. Der har været forbavsende lidt modstand
mod, at 98 salmer er udeladt af KH, men be
vares maa dog:
Himlens morgenrøde
Gud, du fra dine de prægtige højeloftssale
Ak, lader eder minde
De knælede med ja mod ja
Paa dig jeg tænker, Frelser, nu
som alle gør god nytte, men det er rigtigt, at
»Lær mig o skov« er udeladt, selv om den vil
savnes nogle aar.
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2. Der er udtalt ønsker om flere salmer, især
af de »lettere« (Nærmere, Gud, til dig. Konger
nes konge. Kun en dag). Her er han enig med
kommissionen. Salmebogen er til gudstjeneste
brug og skal ikke erstatte Indre Missions sang
bog eller Højskolesangbogen, men der bør med
tages endnu et par salmer af Aastrup, »Det er
paa jord Guds kirkes sag« og »Herrens kirke er
paa jord«, som siger noget, som ikke kommer saa
tydeligt frem i salmebogen.
3. Der er medtaget ca. 230 nye salmer. Det er
en stor vinding. De kan blive til stor fornyelse af
salmesangen. Men er det ikke for mange? Nogle
af Grundtvigs er pragtfulde digte (Fædreneland.
Paaskeblomst), men hører ikke til i salmebogen.
Flere andre af Grundtvig kan undværes, ogsaa
»Jesus, hvor er du dog henne«, som har vakt
protest og maaske kunde ombyttes med noget
»lettere«. Af Brorson er der nyere med digterisk
værdi, som dog næppe kan komme i brug, og da
de ikke findes i den sønderjydske salmebog, er
der ingen grund til at beholde dem for sønderjy
dernes skyld. Et par af Landstads kan ogsaa und
væres, selv om de findes i SS.
4. Mod salmebogens inddeling er der en væ
sentlig anke. Der burde have været et afsnit
med »aandelige sange«, som kunde have opsam
let de mange gode ting, der ikke er egentlige sal
mer, eks. »Julebudet«, »Der stander et hus«,
»Der sad en fisker« og mange flere.
5. Salmerne er ikke for lange for en sangglad
menighed, og mange salmer er blevet bedre ved
tilføjelse af gode vers. Det afgørende maa være,
om der er overflødige vers med.
6. De mange større og mindre forandringer i
teksten kan irritere konservative kirkegængere.
Der er her lagt et stort arbejde af kommissionen,
og her maa lægmanden træde i baggrunden, for
di han ikke kender forholdet mellem de to sal
mebøger, som skal forenes, og hvis tekst er for
skellig, men der nævnes dog en række gode og
daarlige ændringer.
Konklusion: Det kan efter min mening blive
en usædvanlig god salmebog, men der maa vis
se ændringer til, som ikke vil forandre helheds
præget, men dog gøre salmebogen »stærkere«.
Hertil hører, at der udgaar et ikke ret stort antal
salmer, som kan undværes, - og navnlig at der
bliver et særligt afsnit med »aandelige sange«. Et
par af de fra KH udgaaede bør optages, ligesaa
et par af Aastrups. Endelig maa der paa grund
lag af den fremførte kritik endnu en gang over
vejes, om mange af de forandringer af kendte
salmer, der er sket, virkelig er forbedringer.
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Biskop Erik Jensen, Aalborg, svarer 29. dec.,
at han ikke har særlige faglige forudsætninger,
men kun kan svare som almindelig bruger af sal
mebogen, men som saadan maa han give for
slaget uforbeholden anerkendelse. Bogens navn
kan simpelthen ikke være bedre. Han finder det
rigtigt, at der tages hensyn til den sønderjydske
salmebog, og da han kun har levet med KH,
skal der ikke tages særligt hensyn til hans me
ninger, hvis de skulde krydse dette hovedhensyn.
Men han betoner dog, at det er den største del
af folket, der har levet med KH, og det kan der
ogsaa være grund til at huske. Han samler sine
bemærkninger i følgende punkter:
1. Han savner i forslaget salmer om den luther
ske tanke om livet i kald og stand. Saadanne
salmer findes i nogle af Aastrups samlinger.
2. Forslaget er lidt for stort. Der kunde med
kyndige folks hjælp slettes nogle af Brorsons og
Grundtvigs salmer, især de der paa særlig maade
understreger det specifikt grundtvigske.
3. Salmebogen er beregnet for menighedens
gudstjeneste samt i hjemmet og skolen. Det er
ogsaa nyttigt med læsesalmer, men en del af dis
se synes at være beregnet for særlige litterære
læsere.
4. Af salmerne i KH, som er udeladt, savner
han en snes salmer, som han jævnt hen har brugt.
5. Udelades bør salmer, som enten er uforstaaelige eller polemiske overfor andre kristne.
Han nævner en mindre række salmer, som bør
udelades, og en lang række, som han ikke vilde
savne, hvis de blev det.
Han har drøftet sagen med nogle af provster
ne, hvis mening dermed ogsaa er dækket. Provst
Nørsølter-Jensen har nedlagt et saa betydeligt
arbejde i sine bemærkninger, at biskoppen sen
der dem med.
Biskop Skat Hoffmeyer i Aarhus svarede 29.
dec. følgende: Jeg anbefalede i sin tid, at den
nye oversættelse af Det ny Testamente blev au
toriseret, og jeg har altid været taknemlig for
den nye oversættelse af Det gamle Testamente.
Om begge disse oversættelser gælder, at de ved
deres sprog og stil gør skriften lettere forstaaelig
for nutidsmennesker end de tidligere oversættel
ser. Hvad prøvesalmebogen angaar, er dens ten
dens den modsatte. Dette afspejler en forskellig
indstilling hos to slægtled af teologer; jeg for min
del bekender mig stadig til indstillingen hos den
generation, der gav os de to bibeloversættelser;
jeg føler mig overbevist om, at denne indstilling
vil vende tilbage, og jeg vil derfor anse det for
hensigtsmæssigt at lade sagen bero i en aarrække.
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I det store og hele kan jeg slutte mig til den
kritik, som er fremsat af dr. theol. L.J. Koch,
og som vil være ministeriet bekendt. Et enkelt
punkt vil jeg dog tillige gøre opmærksom paa:
forslagets tilbøjelighed til at vende tilbage til
vedkommende salmebogsforfatters oprindelige
udtryk. Enhver, der har prøvet at skrive vers, ved,
at man er taknemlig for en god ide og ofte spør
ger sine venner om et godt rim; jeg er ikke i tvivl
om, at selv de store salmedigtere ofte vilde sige
om senere rettelser i deres salmer, at de er for
bedringer. Dette er et synspunkt, som prøvesal
mebogen i mangfoldige tilfælde ligefrem paatvin
ger læseren.
Kritikken af det fremlagte forslag har været
saa stærk, at det efter min mening ville være
højst uheldigt at autorisere det i denne form;
jeg er ogsaa bange for, at det i aartier ville skabe
forvirring i den danske menighed, da det er uvist,
hvordan menighedsraadene vil stille sig. Hvis
man derfor ikke vil følge mit primære forslag om
at henlægge sagen indtil videre, vil jeg anbefale,
at den overdrages til et udvalg paa tre medlem
mer, f. eks. departementschef Thomsen, dr. L.J.
Koch og fhv. undervisningsminister Hartling.
Biskop Chr. Baun, Viborg, svarede 13. febr.
1952, at han ikke havde forudsætninger for at
give en sagkyndig erklæring, og at han derfor har
holdt et møde med alle stiftets provster, hvor de
har gennemgaaet forslaget grundigt og i det væ
sentlige er enige om det følgende:
Forslaget er megen anerkendelse værd. Det er
en berigelse at læse det. Mange gode salmer, som
sikkert vil blive til glæde i menighederne, er kom
met med, og trods konservatismen, som giver sig
tilkende mod nye melodier, tror jeg, at »de nye
ord« vil kunne føde en »ny sang«. Men der maa
tages hensyn til den saglige del af kritikken, for
at man ikke skal faa tre salmebøger i stedet for
to. Jeg skal derfor henstille følgende:
1. Antallet af salmer maa skæres noget ned.
2. Med hensyn til sprogtonen i salmebogen er
det vigtigt og nødvendigt at give de forstaaelige
udtryk forrangen for oprindeligheden (jvf. de nye
oversættelser af NT og GT). Det gælder især,
hvor de forstaaelige netop er de indsungne.
3. Salmer, som er i levende brug bør bevares.
Der nævnes ca. 30 i KH, hvoraf 12-13 er under
streget.
4. Nogle af de nye salmer, som har en pole
misk tone, maa udelades, f eks. »Jesus, hvor er
du dog henne«, mens »Ungdommens Frelser« be
vares og tillader Ricard at faa denne beskedne
plads.
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5. Udvidelser og ændringer. Der nævnes især
en række enkeltvers, hvori der er uheldige ting,
som maa ændres, eller hele verset udelades, f. eks.
nr. 3, v. 8: stjernernes lig. 8, v. 6, man maa smile
ad sulamit. 100, v. 2, folkets ven, 147, v. 3, lyk
kens skødebørn. 261 »kysset« uden bibelsk hjem
mel. Maa være »et ord«. Mange flere eksempler.
Biskop H, Høgsbro, Nykøbing F. svarede 29.
dec. Men dette udførlige og principielle svar
havde en særlig form og en særlig baggrund. Bi
skoppen og stiftets menighedsraadsforening havde
i fællesskab indbudt alle præster og menighedsraadsmedlemmer til et møde paa Industrihotel
let 7. nov. 1951, hvor kirkeminister Hermansen
skulde tale. Der var vel mødt ca. 300. Ministe
ren talte om den danske salmebog gennem ti
derne og naturligvis specielt om prøvesalmebo
gen, som i denne tid »gik til præst« hos biskop
perne og derefter skulde konfirmeres af ham haabede han da! Paa dette møde blev det paa
biskoppens forslag vedtaget at inddrage hele stif
tet til en grundig undersøgelse af prøvesalmebo
gen, idet der blev dannet et salmebogsudvalg,
hvis resultater skulde supplere biskoppens erklæ
ring. Nogle af dette udvalgs medlemmer var i
forvejen udpeget af biskoppen, andre blev valgt
paa mødet. Dette hjælpeudvalg kom til at bestaa af 8 præster og 10 lægfolk, bl. a. naturligvis
af stiftsprovsten Hee Andersen. Biskoppens ud
førlige erklæring blev derved ledsaget af en ræk
ke bilag, som var udarbejdet af udvalget.
Erklæringen, stærkt forkortet:
1. En salmebog i den danske folkekirke maa
være baade for »Kirke og Hjem«, plus for syge
huse, alderdomshjem, fængsler etc. Derimod vil
den oftest give for meget for børneskolen og kan
ikke ventes at gøre fyldest for ungdomsskolen,
søndagsskolen, ungdomsarbejdet, ydre- og indre
missionsarbejdet etc. Den kan og skal ikke gøre
særlige sangbøger unødvendige, men redaktionen
af salmerne skal være brugbar i sangbøgerne.
Frimenigheder og valgmenigheder har deres egen
salmetradition. Et fællesskab med dem, som prø
vesalmebogen synes at have forsøgt, vil gøre sal
mebogen for stor, saa menighederne fristes til
ikke at indføre den.
2. Det er ikke saa alvorligt, at der kommer en
salme med, som ikke bliver meget brugt, som at
der kommer en kendt salme med i en saa ændret
form, at den gaar ud af brug eller ikke kan syn
ges sammen med den ældre salmebog, som en
tid maa bruges jævnsides med den nye.
3. Dødt stof maa erstattes af lødige salmer,
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som er sunget ind eller har mulighed for at blive
det.
4. Den generation, som udskifter en salmebog
maa bevare kontinuiteten ved pietet mod for
tiden.
5. Den særlige vanskelighed ved at forene den
sønderjydske salmebog med de længere og væg
tige salmer med de nemmere salmer i KH, kan
maaske løses ved, at nummertavleme gør det
muligt at vælge at synge uddrag af visse salmer.
6. Ved udskiftning af salmer maa der tages
hensyn til, om visse dele af evangeliet er godt
eller sparsomt, og der maa suppleres med lødige
salmer, som kan styrke det nordiske og økumeni
ske præg og det historiske perspektiv.
Paa denne baggrund siger Høgsbro, at prøve
salmebogen har fremdraget meget værdifuldt af
den gamle danske salmedigtning og har haft øje
for den nyere. Fra udlandet og især fra den nor
diske salmedigtning er hentet lødigt stof frem.
Man har frasorteret dødt stof. Man har taget
hensyn til begge salmebøgers ejendommelighed
og gennemført omredigeringer, der skabte læn
gere salmer, ofte med forøget vægtfylde. Den
folkekirkelige karakter er bevaret med hensyn til
ønsker fra forskellige sider.
Men paa flere punkter er der grund til kri
tik:
A. Mange udeladte salmer vil blive savnet, se
bilag i.
B. Man har ofte haft en heldig haand ved
sammensyning af samme salme, lang i SS og
kort i KH, men man har ikke taget hensyn til
overgangsperioden, da den nye og den gamle sal
mebog skal bruges samtidigt. Men mange æn
dringer er uheldige og vil irritere, se bilag 2.
C. Det maa undgaas, at samme salme optages
i to versioner. Grundtvigs bearbejdelser skaber
problemet, fordi de ofte er bedst. Her røbes
haardknuder i salmebogskommissionen. Bilag 3
a.
D. Man har taget for meget hensyn til særønsker for at opnaa et enstemmigt forslag.
Grundtvig har faaet mest, Brorson ogsaa lidt for
meget. Bilag 3 b-d.
E. Den almindelige kirkegængers krav har ofte
maattet vige for fagmandens og æstetikerens.
F. a. Der er for faa af Kingos passionssalmer,
b. Intet princip i ordningen af salmerne i af
snittet om Jesu liv.
G. a. Hos Harald Vilstrup og Aastrup kunde
der være enkelte salmer, som burde medtages,
ligesom jeg vedlægger en lille salme af Kaj Munk
til overvejelse.
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b. Melodiangivelserne bør anbringes over
salmerne.
Endelig er der spørgsmaalet om salmebogens
navn. Betegnelsen »Den danske salmebog« er ud
æskende overfor visse frikirker, vildledende fordi
der er oversættelser fra mange lande, og ukirke
lig, fordi vægten lægges paa noget nationalt.
Konklusionen er, at forslaget er værdifuldt og
paaskønnelsesværdigt, men kan ikke i den fore
liggende skikkelse anbefales til autorisation. En
revision, som er foretaget med kyndig, dygtig og
hensynsfuld haand vil kunne ophæve det indtryk
af kompromis mellem de stridende interesser,
som skæmmer det foreliggende forslag, og med
føre en reduktion paa ca. 50 numre.
Erklæringen er ledsaget af følgende bilag:
1. a. Salmer, hvis udeladelse ikke billiges,
b. Salmer i KH, som er bevaret i prøve
salmebogen, men kunde undværes.
2. Ændringer i medtagne salmer, som jeg
maa tage afstand fra. Hvor ikke andet er
bemærket, er udvalget og jeg enige. Meget
fyldigt bilag.
3. a, b, c, d, e.
Hvor ikke andet er bemærket, er udvalget
enig med biskoppen i a-c, men det er ikke
kommet længere.
a. Dubletter.
b. Nye salmer af Grundtvig, som kan und
væres.
c. Salmer af Brorson, som kan undværes.
d. Andre salmer, som kan undværes.
e. Gentagelser.
4. a. Ønsker om ændringer i salmer, hvis ny
optagelse iøvrigt billiges.
b. Bemærkninger om to optagne salmer.
c. I Kaj Munks manuskript til filmen om
Kr. den II findes følgende lille salme, som
foreslaas til optagelse i salmebogen.
Biskop Fuglsang Damgaard svarede 28. april
1952. Salmebogsforslaget fortjener at blive mod
taget med »Taknemmelighed og Glæde. Forslaget
har draget meget nyt, lødigt og værdifuldt Stof
frem af den danske Salmedigtnings rige Skat
kammer. De forskellige Perioder i dansk Salme
sangs Historie er kommet til deres Ret. Der er
taget Hensyn til nyere og nyeste Tids Salmedigt
ning i vor Kirke, og længe savnede Salmer fra
de nordiske og engelsktalende Kirker er kommet
med, hvilket betyder en stor Berigelse og giver
den nye Salmebog et økumenisk Præg. Nogle af
disse Salmer er rene Klenodier. Grundtvig har
endelig faaet fuld Oprejsning. Ængstelsen for, at
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Ingemann skulde blive trængt tilbage i utilbørlig
Grad, viser sig at være grundløs. Lovsangen toner
stærkere end før, og Lovsangstonen anslaas straks
i Begyndelsen. Et saa vigtigt Omraade af Kir
kens liv som Ydre Mission har faaet betydeligt
flere salmer end tidligere. Salmebogsforslaget sig
ter med Rette mod det fælleskirkelige og det
folkekirkelige og tilstræber at fremme en rigere
Salmesang i Danmark. Det vil ogsaa blive hilst
med Tilfredshed at se Digternes Navne og Aarstal anført under Salmerne, ligesom Henvisnin
gerne til forklarende Bibelsteder og Ordforklarin
ger er meget nyttige.
En Gennemgang af Forslaget viser imidlertid,
at det ved Siden af sine store Fortrin ogsaa har
følelige Mangler, som dog er af en saadan Ka
rakter, at de kan rettes, uden at selve Forslaget
derfor behøver at forkastes.«
Derefter gaar Biskoppen over til nogle prin
cipielle betragtninger over visse enkeltheder. For
slaget er for stort. Det maa allerhøjst omfatte
750 numre, og nye salmer, om hvis lødighed der
er tvivl, bør ikke optages. Man maa holde sig til
det, som dr. Koch kalder »dansk salmeskik«, alt
saa ikke for lange salmer, for at de ikke skal skæ
res i stykker ved gudstjenesten. Udeladelser af
salmer maa ske med varsomhed og med et kyn
digt skøn over, om de endnu er i brug. Strøm
men fra Vartov svulmer over alle bredder; her
maa dæmmes op, netop af hensyn til Grundtvigs
fremragende plads som salmedigter. Han maa
kun repræsenteres med det, der er paa højde
med hans bedste.
Udvalget har helliget salmernes form stor op
mærksomhed, og hovedsynspunktet har været at
komme originalen saa nær som gørligt. Men hvis
oprindelighed og brugbarhed i kirken strider
mod hinanden og trækker til hver sin side, maa
brugbarheden være det vigtigste. Der skulle nø
digt skæres ned paa trøstesalmerne, der har den
største værdi i sjælesorgen. Digternes særheder,
smagløsheder og platheder hører ikke hjemme i
salmebogen og heller ikke det, som kalder paa
smilet.
I betragtning af, at overgangstiden nok bliver
længere, end udvalget regner med, maa det an
befales, at ændringerne reduceres mest muligt.
Baade i KH og SS er der et afsnit med aande
lige sange. Det anbefales at optage et lignende
afsnit i den nye salmebog. Det vil i høj grad bi
drage til løsning af en række vanskelige proble
mer.
Efter disse mere principielle betragtninger,
gaar biskoppen over til konkrete forslag
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a) om udeladelse af salmer, som burde optages
igen.
b) om optagne salmer, som kunde eller burde
udelades.
c) om optagelse af salmer, der ikke er taget med.
Her henviser biskoppen til de sønderjydske
menighedsraadsmøder, der har anbefalet kon
taktsalmer. Det har ogsaa »Kredsen« anbefalet.
»Nærmere Gud til dig« er autoriseret ved opta
gelse i SS, ligesaa »At tro det er at lægge«, og
»Kongernes konge« blev ønsket af kongen ved
hans regeringsjubilæum. Endelig følger d) be
mærkninger om enkelte vers.
Efter en revision efter disse retningslinjer an
befaler biskoppen forslaget til fællessalmebog for
den danske kirke.
Sønderjyllands Røst.
Mens biskopperne arbejdede med deres sag
lige erklæringer til ministeriet, hvoraf de fleste
var særdeles positive, gik den offentlige diskus
sion i pressen videre, og der blev afholdt møder
mange steder i landet. Hee Andersens »Kreds«
havde pressens bevaagenhed og havde hentet nye
argumenter i dr. Kochs foredrag. Harald Vil
strup, der var højt agtet som salmedigter, skrev
imod forslaget og talte ved nogle møder sammen
med Høst-Madsen, og den 24. nov. havde »Kred
sen« igen en deputation hos kirkeministeren. Eet
er imidlertid den saglige diskussion om forslagets
indhold og salmernes form, men det kunde godt
være pinligt, naar diskussionen udartede til agi
tatoriske slagord som »salmebogen ønsker ondt
over bønderne« eller »selv Bartholdy blev bange
for Satan«. Det var velgørende, naar en og anden
præsterøst løftede sig og sagde, at prøvesalme
bogen var storslaaet, og at han glædede sig til at
synge alle disse gode salmer.
I denne diskussion var de sønderjydske blade
ret tilbageholdende, men menighedsraadsforenin
gen fulgte opmærksomt med. Det var jo den,
som havde rejst sagen allerede 1933. »Kredsen«
havde fra sin start haft et sønderjydsk underud
valg, hvori bl. a. pastor Hejselbjerg Paulsen var
med. Han skal -have udtalt, at der ikke i Sønder
jylland var nogen interesse for en ny salmebog,
og modstandere i kongeriget greb naturligvis med
glæde en saadan bemærkning fra en anset søn
derjydsk præst.
Menighedsraadsforeningen besluttede at holde
møder om sagen i alle de fem sønderjydske prov
stier. Det første fandt sted i Aabenraa 31. jan.
1952, hvor Malling gjorde rede for kommissio
nens hidtidige arbejde. Provst Beyer omtalte, at
der var udeladt ca. 150 salmer af den sønderjyd
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ske salmebog, og pastor Høgsgaard efterlyste
nogle af de populære salmer, »Nærmere, Gud,
til dig«, »Kun en dag« og »Lær mig, o skov«,
som han kaldte »kontakt-salmer«. Flere andre
havde ordet, og det endte med, at de ca. 100
menighedsraadsmedlemmer vedtog følgende re
solution enstemmigt:
»Vi ønsker en fælles salmebog, for at genfor
eningen endelig kan blive fuldbyrdet, og vi me
ner, at Prøve-Salmebogen i det store og hele vil
være velegnet som Fællessalmebog, dog med vis
se ændringer, f. eks. kontaktsalmer (som »Nær
mere, Gud, til dig«).«
Menighedsraadsmedlemmerne fra Tørninglen
Provsti samledes i Amum 21. febr., hvor der li
geledes var en god forhandling, som sluttede med
enstemmig vedtagelse af samme resolution som
i Aabenraa. Paa samme maade gik det i Sønder
borg 7. marts, men her var der dog et af de ca.
100 medlemmer, som ikke vilde have tilføjelsen
om kontaktsalmer med.
I Tønder provsti gik det lidt anderledes. Her
var ogsaa dr. Møller med som medlem af kom
missionen. Præsterne Magle, Helms og flere an
dre var ikke tilhængere af kontaktsalmer, og for
samlingen var ivrig efter, at den nye salmebog
snarest blev autoriseret. Man fandt ikke Aabenraa-resolutionen kraftig nok, men formede en
stærkere, som blev enstemmigt vedtaget:
»Forsamlingen udtaler sin tak for prøvesalme
bogen - og i det hele og store sin tilfredshed med
den. Vi beder om, at den efter en lettere revi
sion maa blive autoriseret som fælles-salmebog.«
Det sidste møde i denne serie blev holdt i Ha
derslev 24. marts, hvor Hejselbjerg Paulsen var
indbudt som modtaler. Malling gav en oversigt
over vor salmebogshistorie og gjorde derefter
rede for det nye forslag. Ved udarbejdelsen af
dette havde de sønderjydske medlemmer af kom
missionen (Noack, Møller, Westergaard-Jacobsen
og Malling) haft det privilegium, at hvis de,
som dog var et mindretal, var enige om bevarel
sen af en sønderjydsk salme, var den blevet be
varet. Hejselbjerg Paulsen sagde, at et salme
bogsskifte var en farlig ting, hvorved en berø
ringsflade med visse kredse ofte gik tabt. Vedtog
man det nye forslag, risikerede man at faa 3 sal
mebøger i stedet for 2, da det ikke var hans ind
tryk, at man vilde undvære den vi havde. Han
nævnte en lang række sønderjydske salmer, som
var udeladt i forslaget. Han var ikke sikker paa,
at de resolutioner, der var vedtaget i de andre
provstier, var Sønderjyllands røst. Pastor Fog i
Øsby var glad for det nye forslag, og pastor
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Nielsen, Skodborg, syntes, at de salmer, som Hej
selbjerg Paulsen havde savnet mest, var under
lødige; det nye forslag havde taget tilbørligt hen
syn til Sønderjylland.
Skolebestyrer Jørgensen kunde ønske, at der
var taget mere hensyn til skolen. Pastor Augustinus glædede sig over, at lovsangen var kommet
stærkt frem. Pastor Gade pegede paa nødvendig
heden af en fælles salmebog. Pastor Nielsen fore
slog en resolution med samme tekst som i Tøn
der. Den blev vedtaget saa godt som enstemmigt,
idet kun Hejselbjerg Paulsen stemte imod. De
sønderjydske menighedsraad, som havde rejst sa
gen, og som havde hørt om den ved hver gene
ralforsamling 10 aar i træk, havde dermed til det
sidste understreget, hvad der i den sag var Søn
derjyllands røst.
Men i den øvrige del af landet fortsatte dis
kussionen, ikke mindst i København. Ved et stort
møde for menighedsraadsmedlemmer og kirke
funktionærer i Søndre Provsti vedtog man 27.
marts en udtalelse, som i høj grad støttede for
slaget, og et par dage senere skrev Hee Ander
sen paa Nationaltidendes kirkeside, at der i dis
se dage kæmpedes om mere end salmebogen.
Der kæmpes om forbindelsen mellem folk og
kirke. Hvis autorisationen drives igennem uden
den fornødne revision, vil resultatet blive, at vi
faar tre salmebøger i stedet for to. Artiklen har
overskriften: Der ventes paa kirkeministeren.
I denne ventetid fik Nationaltidende en god
ide: En Folkesalmebog! Den blev lanceret af for
fatteren Knud Brun-Rasmussen i en stor kronik
20. april. Alle opfordredes til at notere deres
yndlingssalmer, en eller mange, og sende dem til
bladet, som ved lodtrækning vil uddele to hoved
præmier, Kaj Munks samlede værker, mindeud
gaven i 9 bind, samt 25 ekstrapræmier, som be
stod i Folkesalmebogen, naar den udkom. Bladet
modtog 1099 besvarelser, som ialt omfattede 37.
248 salmer, og de 100, som havde faaet flest
stemmer blev offentliggjort i bladet 25. maj efter
stemmetallenes orden. Resultatet er ret interes
sant. Her er de ti første:
Altid frejdig, naar du gaar
Hil dig, Frelser og forsoner
Befal du dine veje
Til Himlene rækker
Den signede dag
Dejlig er jorden
Den store mester kommer
Kirkeklokke, ej til hovedstæder
Du Herre Krist
Vor Gud han er saa fast en borg.
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Altid frejdig er kommet i spidsen i besættel
sestiden, som endnu er i frisk erindring. Tre af
Ingemann er mellem de første. Hvad man sagde
om hans popularitet, var altsaa rigtigt. Tre af
Grundtvig, Danmarks forsanger, hvoraf de to er
godt valgt, mens Kirkeklokkens popularitet nok
skyldes begravelser. Desuden tre ægte og solide
salmer af Paul Gerhardt, Luther og Sthen. Bla
det har maaske selv været overrasket af resul
tatet, men skriver trøsterigt, at »Kongernes
Konge«, »Nærmere Gud til dig« og »Kun en
dag« er blandt de første 100 paa listen. Men det
ejendommelige er, at disse tre følges ad som nr.
49, 50 og 51. Det er derved klart, at disse tre
salmers popularitet staar i forbindelse med, at
samme blad ideligt understregede, at de burde
optages i salmebogen. Da »Nærmere Gud« alli
gevel kom med i salmebogen, er der blandt de
første hundrede kun to, som mangler. Hvis tan
ken med denne »folkeafstemning« har været at
vise, at prøvesalmebogen var ude af takt med
folket, blev resultatet en skuffelse. »Den lille Fol
kesalmebog« udkom først 1954 med et forord af
mag. Jens Rosenkjær. Da var der tilføjet endnu
166 salmer, hvoraf nogle ved afstemningen
havde faaet en vist stemmetal, mens andre stam
mede fra andre kredse, hvor de var populære.
Nogle af disse havde været paa tale under dis
kussionerne, andre slet ikke.
Det syttende plenarmode
19.-21. maj 1952.
Biskop Rosendal havde i sin erklæring af 18.
dec. 1951 foreslaaet, at kommissionen blev ind
kaldt til et nyt møde for at tage stilling til den
fremførte kritik af prøvesalmebogen. Det havde
han senere gentaget. Det var kirkeminister Her
mansen ogsaa indstillet paa. Han var personligt
optaget af denne sag og havde selv erfaringer
om deltagelse i redaktionen af en salmebog; han
fandt det rigtigst selv at gennemgaa biskoppernes
responsa, som her kun er kort refereret, og som
salmebogskommissionen ikke vilde faa at se. Han
gennemsaa hver salme i prøvesalmebogen og no
terede, om den burde optages uændret, om den
skulde ændres her eller der, om enkelte vers el
ler om hele salmen skulde udelades. Han over
vejede, hvad biskopperne havde sagt om genop
tagelse af salmer i KH, som var blevet udeladt.
Og endelig var han under pres af den agitation,
som »Kredsen« stadig førte frem i aviserne og
muligvis ogsaa personligt. Dette personlige enga
gement har kun et sidestykke i dansk salmehisto
rie, nemlig da Guldberg nedsatte sig selv og bi
skop Harboe til salmebogskommission. Resulta
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tet blev et »Forslag til autorisation, fremsat af
kirkeminister Carl Hermansen«, som blev sendt
til kommissionens medlemmer forud for indkal
delsen af det 17. plenarmøde. Og i dette forslag
ligger det, at ministeren hensynsfuldt tog kom
missionen med paa raad til det sidste.
Et hovedtræk ved prøvesalmebogen var hen
synet til originalteksterne, til digternes særpræ
gede ordvalg, som i mange tilfælde havde for
bløffet og undertiden forarget den uforberedte
offentlighed, f. eks. Grundtvig om bønderne, om
»kvindens kærlighed« og lignende. Et hovedtræk
i ministerens forslag til autorisation var at mode
rere det, der havde vakt kritikken saavel hos bi
skopperne som i Kredsen. Et andet hovedtræk
var, at prøvesalmebogen var blevet for stor. Mi
nisteren maatte overveje, hvad der uden skade
kunde udelades. Det kom til at gaa ud over
Grundtvig og Brorson, hvad mange fandt rime
ligt, men ogsaa over en række sønderjydske sal
mer, hvad Malling fandt beklageligt. Efter at
han havde konstateret dette, drog han til mødet i
stor uro.
Man samledes som sædvanligt paa Christians
borg. Rosendal bød velkommen og sagde, halv
vejs henvendt til kirkeministeren, som selv var
komme til stede for at motivere sit forslag, at »vi
plejer at synge en salme til at begynde med«, og
Jensen foreslog under stor jubel »Staa fast, min
sjæl, staa fast.« Rosendal havde dog tænkt sig
den mere neutrale »Nu bede vi den Helligaand«,
og saadan blev det.
Derefter bød Rosendal ministeren velkommen
og takkede ham for det rige hverv, man havde
betroet os. Nu havde vi paa dette møde mini
sterens forslag at tage stilling til, og derefter
skulde der maaske nedsættes underudvalg til at
foretage de nødvendige ændringer i registre m.v.,
som maatte følge af vore beslutninger, og ende
lig havde man en drøftelse af mange forskellige
forslag og forbedringer.
Saa fik Hermansen ordet. Han begyndte med
at takke for det arbejde, som var blevet udført
af kommissionen. Han fandt, at det var udmær
ket. Han havde straks udtalt sig derom i en an
meldelse i Kristeligt Dagblad, og den stod han
stadig ved, men den var jo blevet misforstaaet,
som om han havde ment, at forslaget burde au
toriseres aldeles uændret. Det havde jo ikke væ
ret hans mening. Nu havde han paany gennem
gaaet forslaget og biskoppernes udtalelser om det,
og han havde fulgt med i den fremkomne kritik.
Der burde ikke have været saa mange numre, og
der burde foretages visse ændringer. Men han
mente, at hans forslag var rimelige og moderate,
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og at han ikke havde trampet som en elefant i et
tulipanbed. Hans forslag hvilede paa eget ar
bejde, men han turde sige, at han havde 98 %
dækning for sine forslag i biskoppernes erklærin
ger. Hans forslag var ikke at betragte som et
ultimatum, men vi var dog hermed stillet overfor
»en bunden opgave«. 79 salmer havde han fore
slaaet udeladt, men det behøvede jo ikke absolut
at være disse 79, men dog noget i den retning.
Han havde foreslaaet udeladelse af en del enkelt
vers, men nogle af dem kunde maaske ombyttes
med andre. Han havde med sit forslag angivet
en position at styre efter, en minestrøget rende,
men selvfølgelig vilde skibet ikke sprænges, om
det kom en meter til den ene eller den anden
side; saa smal var renden heller ikke.
Det skal i første række gaa ud over Grundt
vig, fordi han har faaet for meget, og derefter
over Brorson, og jeg vilde foretrække mindre
Landstad og mere Aastrup. Bogen maa ikke
komme til at svulme igen. Der er jo lidt af det
udeladte, som vi maa have med igen, ganske
lidt af KH. Endelig maa der tages hensyn til
Hee Andersen og hans kreds og optages et afsnit
»aandelige sange«, ikke over 15-20. For dette
tillæg maa jeg selv tage ansvaret, selv om det
ikke er efter mit hoved (indholdet altsaa). Til
sidst sagde ministeren, at han tænkte sig, naar vi
havde gennemgaaet sagen, at Rosendal, Dahn og
et medlem valgt af kommissionen kunde foretage
de nødvendige ting, rettelser i registre osv., og
derved gøre arbejdet færdigt. Hvis prosadelen
da er færdig sidst paa sommeren, vil bogen være
færdig til autorisation. Dette er for mig en hjer
tesag, ikke et spørgsmaal om prestige.
Da ministeren havde talt, bad Malling om or
det og sagde, at menighedsraadsmedlemmer i de
fem sønderjydske provstier paa fem møder hav
de vedtaget enstemmigt at slutte op om prøve
salmebogen. Det vilde være umuligt at komme
hjem og sige, at man havde udeladt 21 af de
særlige sønderjydske salmer, blandt hvilke der
var nogle af deres kæreste. Schiøler foreslog be
nævnelsen »Sange« i stedet for »Aandelige San
ge«. Noack var imod dette specielle afsnit, og
Uffe Hansen tilføjede, at et saadant afsnit gjor
de det lettere for folk at finde frem til det daar
lige. Ministeren sagde, at hvis vi satte »Kredsens«
sange ind i selve bogen risikerede vi, at man fra
den side vilde blande sig i det hele. W-J sagde,
at det vilde være kedeligt, om sangene dermed
vilde blive autoriserede som salmer. Tilsidst
sagde Noack: Vi kan foreslaa vore ringeste sal
mer til udeladelse og overlade til ministeren, om
han saa vil optage dem i sit tillæg. Schiøler blev
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valgt som det tredje medlem af det foreslaaede
underudvalg.
Da ministeren havde forladt mødet, tog man
fat paa arbejdet, som det er noteret i dagbogen.
Vi germemgik ministerens forslag til udelukkelse
af hele salmer. Af de 79 besluttede man at ude
lade 46, bl. a. ogsaa en del sønderjydske, hvad
jeg lavede meget vrøvl over, og jeg var ærlig talt
ikke i godt humør. Men de bedste sønderjydske,
eller mest kære blev dog allerede i første omgang
reddet, saaledes.
Tak og ære være Gud,
Eet jeg ønsker,
Een alene har vort hjerte,
Slip os arme ej,
Min Frelser mig af døden drog.
Hør, min sjæl,
O du store sejervinder,
Livsens krone at erholde,
Eet fornødent er, det ene,
og nogle flere. Derefter tog vi fat paa en gen
nemgang af hele bogen, hvorved yderligere 34
blev udeladt, dog at man ikke vilde tage endelig
stilling før dagen efter. Det var altsaa salmer,
som ministeren ikke havde foreslaaet udeladt,
men salmer, som vi kunde undvære, hvis vi i ste
det kunde beholde nogen af dem, der stod paa
ministerens minusliste. Der var bl. a. endnu nog
le sønderjydske, som burde reddes.
Vi blev ved til kl. 9 om aftenen, og efter aftale
med Rosendal arbejdede jeg senere paa hotellet
for at faa en liste færdig over dem, vi endnu
gerne vilde beholde.
Tirsdag, den 20. maj.
Vi mødte kl. 10, arbejdede til 12, havde en
times frokostpavse og tog saa fat igen. Vi havde
ikke kunnet faa løfte om, at aftenen var fri.
Først germemgik vi vor egen liste over ude
ladelser og stemte om mange af dem. Nogle af
de salmer, der havde været paa glidebanen, kom
igen op paa fast grund:
Intet saa stort,
Min sjæl, hvi vil du græmme dig,
Alle ting er underfulde,
O Helligaand, kom til os ned,
Nu staar sjælen op af døde,
Dit minde skal, o Jesus, staa,
Jesus, se til os i naade,
O dejlige land.
Endvidere blev paa ministerens forslag optaget:
Gud, du fra dine de herlige,
Himlens morgenrøde.

Derefter fik jeg endnu foræret (med 6 stem
mer) de fire sønderjydske, som ministeren havde
foreslaaet udeladt, og som man foreløbig havde
udeladt i gaar:
Herre Gud, du er og bliver,
Den vej, du gik i kors og trang,
Jesus giv sejer,
Det koster megen kamp og strid.
Dermed var de fleste af de sønderjydske red
det. Desuden blev optaget
Aastrups »Herrens kirke er paa jord« og
Ingemanns »Hil dig, barn«.
Efter frokost tog vi fat paa ministerens forslag
til ændringer i teksten. Han skulde komme kl. 14,
men klokken blev 15,30, inden han kom, saa vi
kom alle hans forslag igennem. Nogle fulgte vi,
men mange ikke. Jeg husker særligt hans forslag
om, at »Halleluja, jeg har min Jesus funden«
skulde udgaa, og »Staa fast, min sjæl« skulde
optages som i KH og N. Jeg vendte da tilbage
til mit gamle forslag, at vi af hensyn til traditio
nen skulde optage »Staa fast« som i salmebøger
ne, men optage »Halleluja«, som den stod i IMS.
Det vilde de andre ikke gaa med til. De hæv
dede, at versene maatte blive i de salmer, hvor
de hørte hjemme, og at begge disse salmer vilde
vinde overordentligt, naar de blev sunget paa
Rings melodi til »Eja, min sjæl«. Saa gav vi os
til at synge nogle vers af begge salmer med Rings
melodi, og jeg blev ganske omvendt.
Da ministeren kom, fremstillede vi for ham,
hvad vi havde lavet. Han godkendte listen over
de salmer, som vi havde udeladt paa eget initia
tiv, men fik kun tallet paa dem, vi havde udeladt
efter hans liste. Han blev derefter gjort bekendt
med de ændringer i tekster og versudvalg, som
vi havde foretaget, og dem, vi ikke vilde fore
tage. Det meste af dette faldt i god jord, men
undertiden gjorde ministeren dog vrøvl. Han vil
de have det sidste vers udeladt i »Velkommen
igen, Guds engle smaa«, »dette jordemodervers«, men det vilde vi ikke. Han vilde gerne
have med »Herren god, som uden grænser«, som
vi lige havde udeladt. Den tog vi saa med. Vi
havde udeladt det sidste vers af »Om alle mine
lemmer«, og det syntes han (som jeg) var synd,
og saa kom det med. I »Har haand du lagt« blev
sidste vers udeladt, men ikke det tredje, som mi
nisteren ogsaa vilde have haft ud. Da vi kom til
hele problemet med »Staa fast, min sjæl«, bad
Rosendal mig om at forelægge sagen, og saa
gentog det samme sig, som var sket for en time
eller to siden: vi gav os til at synge nogle vers
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af de to salmer paa Rings melodi, og ministeren
lod sig omvende, som jeg var blevet det.
Da han nu saa venligt havde taget imod alle
vore forslag, eller næsten alle, og i mange af de
sidste tilfælde ogsaa havde rettet sig efter os og
var glad til, forærede vi ham Aastrups nadver
salme »Vor Herre Jesus i den nat«, saa han er
med sine bemærkninger om Aastrup i gaar skyld
i, at vi har faaet endnu to Aastrupsalmer med.
Bagefter takkede han og var svært tilfreds og
sagde, at vi kunde regne med, at salmebogen
blev autoriseret i denne form. Men der var jo det
spørgsmaal om Hee Andersens tillæg. Joh. P.
bragte det paa bane saaledes, at hvis dette tillæg
kun kom til at indeholde ting, som vi nu havde
udskudt, og ting, som der maaske kunde være
tale om at optage, saa kunde man maaske over
veje dette paa et nyt møde, saa et tillæg helt
kunde undgaas (ved at indholdet blev indsat paa
den saglige plads i salmebogens ordning). Der
blev da fastsat et - eventuelt - nyt møde i sep
tember, og det blev senere ændret til slutningen
af august.
Da ministeren var gaaet, kiggede vi paa hin
anden og havde pludselig ikke mere at bestille, og
Rosendal gav os fri kl. 17.
Blandt de salmer, som vi tilbød ministeren at
udelade til gengæld for at beholde nogle, som
han havde foreslaaet at udelade, var ogsaa »Ung
dommens Frelser«, som jeg havde gjort saa me
get for at faa med. Det var endelig lykkedes at
faa den med, dengang striden stod om »Jesus,
hvor er du dog henne«. De to var derved paa
en maade blevet kædet sammen. Da ministeren
nu havde foreslaaet Grundtvigs udeladt, kunde
jeg ikke som ene mand holde fast paa Ricards.
I mit stille sind haabede jeg vel paa, at Hee An
dersen vilde tage den med i sit tillæg. Det kom
til at passe.
Det samlede resultat af udeladelser blev 67,
herunder 21 af Grundtvig, 12 af Brorson og 5 af
Kingo.
Onsdag, den 21. maj 1952.
Vi holdt møde et par timer med at gennemgaa
en række smaating, breve med forslag til ændrin
ger og forslag af medlemmerne selv, naturligvis
alle af mindre væsentlig karakter, da vort forslag
som helhed nu var antaget.
Jeg takkede for den særstilling, som den søn
derjydske salmebog havde haft. Paa de mange
diskussionsmøder om den nye salmebog havde det
i Sønderjylland været saa godt, at vi kunde sige,
at naar vi fire sønderjyder var enige om, at den
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ne eller hin salme var uundværlig for sønderjyder
ne, saa havde flertallet bøjet sig. Man havde
overalt i Sønderjylland været taknemlig derfor,
og det havde derfor ogsaa været os muligt at skaf
fe enstemmig tilslutning til prøvesalmebogen.
Jeg saa nok, at det trak op til noget i Rosen
dals ansigt, og han sagde med en vis aplomb, da
jeg var færdig: Og i mangfoldige tilfælde, hvor
blot Malling var enig, har vi ogsaa bøjet os for
sønderjyderne! Jeg svarede: Saa meget dybere er
min taknemlighed!
Attende plenarmøde.
29. august 1952.
Hensigten med dette møde var at drøfte Hee
Andersens og Kredsens forslag til et tillæg af
aandelige sange og muligheden for, at de kunde
indføjes i selve salmebogen. Men det varede no
get, inden listen fremkom. Den var dog kommet
inden den berammede mødedag. Rosendal bød
velkommen og gav straks ordet til ministeren, som
sagde, at han havde faaet en liste over 30 sal
mer, som man foreslog optaget i det omhandlede
tillæg. Listen var delt i fire grupper:
A. Salmer fra KH:
1. Lær mig, o skov, at visne glad
B. Salmer fra SS:
2. Fortæl det gamle budskab
3. At tro det er at lægge
4. Nærmere, Gud, til dig
5. Jeg saa ham som barn
6. Ved korsets fod hos Jesus
C. Salmer fra Prøvesalmebogen:
7. Vær priset, Jesus Krist, Guds lam
8. O, send os ikke ud alene
9. Ungdommens Frelser
10. Udrundne er de gamle dage
11. Aand fra Himlen, kom med naade
12. Farlig er vejen
13. I nat skal for- og fremtid mødes
14. Fædreneland (dog -b v. 2)
D. Andre forslag:
15. Kun en dag, et øjeblik
16. Kongernes konge
17. Kundskabs fader, visdoms væld
18. Lysenes far, vi takker dig
19. Til vor lille gerning ud
20. Lær mig, nattens stjerne
21. Herre Jesus, tag mit hjerte
22. Klippe, du som brast for mig
23. O Gud, vor hjælp i svunden tid
(jvf. DUS 49)
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24.
25.
26.
27.
28.
29.

Sølvsnoren brister dog engang
Der staar et slot i vesterled
Fred hviler over land og by
Lær mig at kende dine veje
Man siger, livet har bange kaar
Led, milde lys (Newman. Rehling: De
sidste aar)
30. Som paa fjerne bjerges tinder
(Frostenson. K. Koch. Idrætssalme)
Ved halvdelen af disse forslag havde ministeren
selv sat minus, men han havde selv to tilføjelser.
Naar nu Oehlenschlågers navn blev bevaret i sal
mebogen, syntes han, at det var værdifuldt, at
Danmarks store digtere lige til vore dage var med.
Han foreslog derfor Blichers »Ud gaar du nu paa
livets vej«, hvilket nærmest vakte forfærdelse.
(Mange aar senere fik jeg af Blicherforskeren, pa
stor H. P. Christensen i Spentrup at vide, at Her
mansen havde spurgt ham om, hvad man skulde
vælge af Blicher, og han havde anbefalet »Ud
gaar du«. Saadan vilde den ældre tale til den
unge, som skulde ud i verden). Ministerens andet
forslag var en salme af Kaj Munk. Vi delte gan
ske dette ønske, og vi havde gennempløj et Kaj
Munks samlede værker, men ikke fundet noget,
vi kunde bruge i salmebogen. Ja, men den staar
ikke i de samlede værker, men i filmen om Chri
stian den Anden. Hvordan lyder den? Det huske
de ministeren ikke udenad, men skulde tage tek
sten med til eftermiddagsmødet. Han havde faaet
den i biskop Høgsbros erklæring, som vi ikke
kendte.
Man gik saa i gang med at drøfte denne liste,
dels mens ministeren endnu var der, dels mens
han var borte. De fleste af ministerens minusser
blev naturligvis staaende ved magt, da det drejede
sig om salmer, vi havde udeladt. De fleste af hans
afgjorte plusser blev ogsaa staaende, da vi var klar
over, at vi maatte bøje os. Saa drøftede vi de
mindre sikre, og det gik vist til hvilken side hveranden gang. Resultatet blev, at følgende numre
blev vedtaget: 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 26, 28,
samt de to af Blicher og Kaj Munk, den sidste
med kommissionens bifald, den første imod.
Nogle enkeltheder i forhandlingen er noteret i
dagbogen. Rosendal sagde, at »Lær mig, o skov«
var blevet stemt ud, mens han var syg. Han vilde
have stemt for den for ikke at berede f. eks. kø
benhavnske præster den vanskelighed at skulle af
vise den ved begravelser, naar den ikke stod i sal
mebogen. Andre sagde, at »Fortæl det gamle bud
skab« vist kun ønskedes af de gamle i Sønderjyl
land. »Fædreneland« gled helt ud, naar man ikke
skulde have v. 2 med, og dette vilde jo nok ogsaa
blive misforstaaet. Ministeren ønskede ikke »Kun
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en dag« og »Kongernes konge« og haabede at kun
ne holde skansen, naar han skulde forhandle med
Hee Andersen derom. Af de to Ingemann-aftensange foretrak man »Fred hviler«. »Man siger,
livet« gik let igennem, da det oplystes, at den
havde en god melodi. Frostensons idrætssalme gik
ogsaa igennem under hensyn til Josef Petersens
oversættelse, men da denne ved aftenmødet var
fremskaffet, dumpede den.
Vi vaandede os over at skulle optage »Ud gaar
du nu«, og ministeren vilde lade den glide, hvis vi
kunde finde noget mere salmeagtigt af Blicher. Vi
prøvede, da ministeren om eftermiddagen var
gaaet, med de to sidste vers af »Om strømmen
mod dig bruser« og de første vers af »Sig nærmer
tiden« men faldt tilbage paa »Ud gaar du nu«,
efter at Johs. P. havde sagt, at der jo ogsaa i bi
belen var plads for lignende snusfornuftige og fili
strøse betragtninger i Ordsprogene, saa han syn
tes, at vi skulde bøje os for ministeren og give dis
se betragtninger plads i salmebogen. For sangen
kom jo nok ikke paa nummertavlen, men kunde
dog bruges ved en konfirmandfest.
Endvidere sagde ministeren om eftermiddagen,
at man maatte forberede sig paa, at enkelte ud
tryk i salmerne, hvis tal altsaa nu var vedtaget,
kunde ændres i retning af KH for at faa sagen til
at glide i ministermødet. Han saa gerne salme
bogen autoriseret, som den nu var, men udtryk
som »folkets ven« o. lign. maatte nok ændres. Der
var folk, som havde antichambreret hos hans kol
leger, og de var ikke uden indflydelse. Jens Søn
derup mente nærmest, at man slet ikke skulde
røre ved salmebogssagen. Og andre stødtes over
saadanne ændringer fra det tilvante. Det vilde gli
de lettere, naar saadanne smaa anstødsstene blev
fjernet. Noack stillede dertil et par spørgsmaal,
nemhg om saadanne vendinger, som offentlig
havde været drøftet, og som forekom os principi
elle, vilde blive ændret, f. eks. »hvor bønder nu
af hunger dø«. Det sagde ministeren nej til. Hans
planer gjaldt kun ubetydelige punkter. Noack min
dede derefter om den sønderjydske salmebog. Hvis
et udtryk var fremmed for dem, der brugte KH,
var det maaske netop kendt og kært for dem, der
brugte SS. Ogsaa det svarede ministeren beroli
gende paa.
Da ministeren om eftermiddagen skulde gaa,
bad Johs. P. ham om at blive udenfor døren et
par minutter. De to er gamle skolekammerater.
Han stillede derefter forslag om, at vi indbød mi
nisteren til middag. Vi havde jo faaet den offi
cielle ministermiddag, saa den kunde ikke genta
ges, men han mente, at ministeren vilde sætte pris
paa, at vi indbød ham. Ministeren blev kaldt ind
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under munterhed og indbudt. Han havde faaet et
par klemmer med fra sin kone, men de kunde
maaske gemmes. Uffe Hansen, som havde gjort
ministeren selskab udenfor døren, og Johs. P. blev
derefter sendt ned i Snapstinget for at tilrettelæg
ge middagen, hvad de gjorde med sædvanlig dyg
tighed.
Vi drøftede imens, hvor de nu vedtagne salmer
skulde staa. Skulde man bevare tanken om et til
læg? Var det ikke mærkeligt, at en ny salmebog
straks havde et tillæg med 2. klasses salmer? Da
ministeren nu havde sat minus ogsaa ved nogen
af dem, som kommissionen nødigst vilde have
med, »Kongernes konge« og »Kun en dag«, kun
de man saa ikke optage de nu vedtagne salmer
eller sange i den almindelige salmebog? Flere af
dem havde vi jo tidligere haft optaget. Og det
var jo det, vi i dag skulde holde møde om. Under
forudsætning af, at der ikke ved forhandling med
Kredsen kom flere med, og der tænktes navnlig
paa de to nævnte, gik man med til at indrangere
de vedtagne i salmebogen. Saa vilde ministeren
ogsaa staa stærkere i forhandlingerne. Hee Ander
sens folk kunde da ikke forlange et tillæg for to
salmer. Denne drøftelse fandt sted, mens ministe
ren endnu var der, og han var enig deri. Forelø
big er der altsaa ikke noget tillæg.
Da ministeren var gaaet, skulde vi have de ved
tagne salmer puttet ind i rækkefølgen. Der var
flere af dem, der burde staa i nærheden af »Ung
dommens Frelser«, som jo allerede havde plads,
f. eks. »Kundskabs fader«, og der faldt da den
bemærkning, at det var mærkelige ting at have
under overskriften »Den hellige, almindelige kir
ke«, saa maatte man i hvert fald sætte en streg
under »almindelige«.
Efter middagen, som gik meget fornøjeligt, med
mange »historier« - vi fik tournedos med fran
ske kartofler, rødvin, pandekager, solbærrom kom magister Wøldike til stede og gennemgik paa
sin elskværdige maade visse problemer med melo
dianvisningen. Jeg aflagde beretning om salme
valgsregistrets ændringer, meget kort. Der blev
ikke drøftet noget derom, blot foretaget en en
kelt ændring.
Det var det sidste møde i kommissionen. Mini
steren havde sagt, hvad han allerede havde sagt en
gang tidligere: Saa bliver salmebogen autoriseret
saaledes! - men der var jo endnu noget, som
skulde ændres »i retning af det tilvante«. Hvad
det var, fik vi ikke at vide.
Vi havde set et udkast til titelbladet til den nye
salmebog med billedet af de ni domkirker, der er
anbragt saaledes, at det blanke midterfelt danner
et kors, hvori navnet DEN DANSKE SALME
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BOG staar. Dette navn blev først foreslaaet og be
grundet 1943 i slutningen af det sønderjydske for
slag, og siden vedtaget i kommissionen. Men der
næst mangler der noget, som har været indled
ningen til enhver officiel salmebog i Danmark si
den Hans Thomissøns, nemlig en fortale. Den
kunde være stilet til kongen eller til en ikke særlig
betegnet kristelig offentlighed, men reglen har des
uden været, at de som har redigeret bogen ogsaa
har forsynet fortalen med deres underskrift. Her
mangler imidlertid baade fortale og underskrifter.
Man drøftede udførligt fortalen til Prøvesalme
bogen, og i den forbindelse sagde jeg til Rosen
dal, at vi ogsaa burde tænke paa fortalen til den
endelige salmebog, som jo burde være helt ander
ledes, hvortil Rosendal svarede: Den tid den sorg!
Men det kom aldrig siden paa tale. Det er sikkert
en forglemmelse. Det har aldrig været drøftet, om
vi af beskedenhed skulde lade være. Det har al
drig været drøftet, om det skulde være en stilfær
dig protest mod Kredsens tilføjelser. Har tanken
siden strejfet Rosendal, kan han have tænkt, at
vore hensigter var nævnt i Prøvesalmebogens for
ord. Derved er det blevet.
Kredsens tekstændringer.
Da »Kredsen af salmebogsinteresserede Kvinder
og Mænd« pludselig traadte frem som en organi
sation, der var villig til at samarbejde med kom
missionen, og overvældede denne med en stor
mængde forslag, herunder en liste med 303 salmer
og sange, som skolefolk var interesseret i, var det
eneste foreløbige resultat, at Brandts lille foraarssang »Solen straaler over vang« blev optaget efter
denne skoleliste. Imidlertid var der allerede inden
for kommissionen begyndt en kursændring, idet
man havde nedsat et særligt underudvalg til at
stille forslag om ungdomssange og økumeniske
(engelske) salmer, som kommissionen allerede
tidligere havde kasseret. Dette underudvalgs ind
stilling bevirkede, at en række af disse salmer blev
genoptaget, hvorefter man kunde meddele Kred
sen, som havde foreslaaet en del af de samme, at
nogle af dens forslag allerede var optaget.
Paa kommissionens sidste møde, hvor ministe
ren var til stede, foreslog han optaget 1 r salmer
af en liste fra Hee Andersen, hvorved Kredsens
bidrag til den nye salmebog voksede til 12. Des
uden antydede ministeren, at han vilde foretage
en række mindre tekstændringer, som vilde fjerne
en del anstødstene, for at lette sagens gang i mi
nistermødet. Disse tekstændringer lærte kommis
sionen først at kende gennem ministerens medde
lelse til Dahn, men da kommissionen ikke mere
holdt møder, vidste man praktisk talt intet derom,
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før den nye salmebog udkom, og man mente da,
at disse hidtil ukendte ændringer »i retning af det
tilvante (KH)« skyldtes ministeren.
Først otte aar senere blev det klarlagt, at disse
tekstændringer stammede fra Kredsen. Dr. Thestrup Pedersen havde i Berlingske Tidende skre
vet en kronik om Mallings »Dansk Salmehisto
rie«, som var begyndt at udkomme. Han havde
der spurgt om ophavsmanden til en ændring i
»Blomstre som en rosengaard«, og 18. aug. 1961
skrev Hee Andersen en lille notits med overskrif
ten »Den skyldige melder sig«. Han fortæller her,
at han og rektor Sv. Norrild, efter at salmebogs
kommissionen havde sluttet sit arbejde, fik fore
træde for kirkeministeren og stillede en række
ændringsforslag til Prøvesalmebogens tekster,
hvoraf godt et halvt hundrede blev godkendt af
ministeren.
Skønt jeg vel var det medlem af salmebogs
kommissionen, som stod Kredsen nærmest, kunde
jeg naturligvis ikke dengang træde i forbindelse
med Kredsens folk, men nu saa længe efter skrev
jeg som historiker til Hee Andersen og bad om en
liste over de nævnte ændringer. Jeg fik lov at
laane hans liste til afskrift. Noget senere, 27. okt.
1961 havde jeg en længere samtale med Hee An
dersen, hvor han fortalte mig om Kredsens op
rindelse og virksomhed. Her er foreløbig
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(»skødebørn!«) eller udgaar.
155. Se, hvor nu Jesus træder: 1, 4 som
KH.
171. Gak under Jesu kors: v. 7, 3-4 som
KH.
■75' Jesus dine dybe vunder: v. 6, 7-8
som KH.
181. O store Gud: v. 3 udgaar (overflø
digt efter v. 2)
183. Skriv dig Jesus: linje 3 »at ej lyst, ej
heller smerte«.
227. Drag Jesus mig: v. 5, 4 som KH.
204. Som den gyldne sol: der anbringes
en stjerne mellem v. 7 og 8.
254. Drag ind ad disse porte: v. 2, 1 som
KH.
NB.

258. Du som gaar ud: v. 6 udgaar.
261. Talsmand som paa jorderige: v. 5
udgaar.
265. Helligaanden trindt paa jord: v. 3, 5
som KH.
266. Det skal ej ske: v. 6, 3: gør os fri fra
vort«.
269. Kom Helligaand: v. 3, 1 som KH.
284. Den idræt Gud er tækkelig: v. 1 ud
gaar.

NB.

292. Kirken den er: v. 6 som KH.
314. O Sjælehyrde: v. 1-2 udgaar.
322. Som aldrig saa lang: linje 5 »immer«
rettes til »altid«.
369. Fra Himmelen hid til os ned: v: 5, 3
som KH.

NB.

422. Enhver som tror: v. 1, 7 »rosen-blod«
ændres.
424. Guds-husets dør: v. 1, linje 2 og 4
som KH.
453. Vor Herres Jesu mindefest: v. 11, 3
som KH.
465. Af dybsens nød: v. 3, 7 som KH.
477. Jeg er en fattig fange: v. 1, 6 og 2, 6
som KH.
478. Gud efter dig jeg længes: v. 6 som
KH.

NB.

482. O gode Gud, din kærlighed: salmen
udgaar - dublet!
484. Jesus han er syndres ven: v. 4 ud
gaar.
486. Du som freden: »mig« og »jeg« for
»os« og »vi«, linje 5 »vi to«.
502. Idag er naadens tid: v. 2, 3 som KH.
509. Se, jeg er den vildfarne søn, slettet af
kommissionen: v. 3 bevares.
514. En kristen bærer sværdet: v. 3-4
»hun« rettes til »den«.

»Liste over ændringer i Prøvesalmebogen,
som ved mødet den 5. september (1952) med
Norrild og Hee Andersen tiltraadtes af kirkemini
steren.
NB.

NB.

Hvor ministeren forbeholdt sig forhandling
med kommissionens sekretær er tilføjet et
NB.
24. Hvor Gud mig fører: v. 2 som KH.
40. Hvor er det sødt i Jesu arme: v. 1, 2
»som barnet trygt«
43- Jeg gaar i fare: v. 5, 3-4 som KH.
49. Du Herre Krist: versfølgen som KH.
63. Blomstre som en rosengaard: v. 5, 2
»grant Esajas spaa’de«.
75. Gør døren høj: v. 6, 4 som KH.
89. Venner, sagde Guds engel: v. 2, 6 og
3, 1 som KH.
100. Julen har englelyd: v. 2, 6-7 og 3,
3-4 samt 7 som KH.
103. Her kommer, Jesus: v. 4 udgaar.
114. Dejlig er jorden: v. 2, 6 som KH.
121. Da døden slog Herodes: v. 6, 3-4
»hvor jeg af verden ked og træt min
Jesus kan oplede«.
127. Mig lyster nu: v. 1, 3 som KH.
147. Øjne, I var lykkelige: v. 3 ændres
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518. Vor tro er den forvisning: v. 4, 1-4
og v. 5, 6-7 som KH.
527- Synes det i kors og pine: v. 6 som
KH.
532. Udsend din Aand: v. 1-3 udgaar.
537- Den grund, hvorpaa: v. 3, 7 som KH.
542. O du min Immanuel: v. 1, 5-6 som
KH.
556. Vær trøstig, mit hjerte: v. 4 udgaar.
560. O Herre kommer sorgens stund: KH
v. 4 indføjes.
57°- I lemmer, hvis hoved: v. 6 som KH.
578. Herlighedens Gud: v. 7 udgaar.
588. Op vaag og bed: v. 4 som KH.
NB. 615. Vor Klippe vi slippe: v. 1, 3-4 bør
omarbejdes (Vilstrup).
NB. 620. Staa fast min sjæl: tilbageføres til
KH.s form.
649- Min sjæl om du vil: v. 4-5 udgaar.
650. Loven er et helligt bud: v. 2 udgaar.
657.
657- Skal kærlighed sin prøve staa: v. 11
som KH.
668. Naar tid og time er for haand: v. 3
som KH.
673.
673- Som markens blomst: v. 4-5 udgaar.
736- Rind nu op i Jesu navn: v. 1, 7 og
8, 5-8 som KH.
74°. Nu rinder solen op: v. 2, 5 som KH.
742. Vaagn op og slaa paa dine strenge:
v. 4 udgaar.
752. Nu velan vær frisk: v. 3 udgaar.
762. Se hvor sig dagen atter skynder: v. 5
udgaar.
768. Jeg er træt og gaar: 2, 1-2 som KH.
770. Bliv hos os, naar: originalens v. 3
medtages.
791. Alterlyset i Herrens hus: v. 3 udgaar.
Ministeren har forbeholdt sig at tale med pa
stor Dahn om de salmer, som er mærket med NB.
Deri ligger ikke noget løfte om at gøre det, og det
skete heller ikke. Men alle de med NB mærkede
blev optaget uændrede som i Prøvesalmebogen.
Dahn fik en fortegnelse over de andre paa listen,
der blev ændret, som det paa listen var foreslaaet.
Undtaget er kun 791, Alterlyset, der ikke blev
ændret.
Paa Hee Andersens liste er ikke nævnt nr. 92,
v. 6,2: »hele dit folk du bød til gæst«, der blev
ændret som KH: »Aanders konge blev støvets
gæst«. Det synes at være den eneste ændring, som
Hermansen har foretaget ud over Kredsens og
kommissionens medvirken, og just dette eksempel
nævnte han paa kommissionens sidste møde, da
talen var om ændringer i retning af KH.
Hee Andersens liste var oprindelig meget læn
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gere. Der var endnu 48 forslag, men de blev ikke
alle forelagt ministeren, maaske fordi de var min
dre væsentlige.
Listen betyder i høj grad en tilbagevenden til
teksten i KH, men allerede da jeg i sin tid fra
Dahn modtog fortegnelsen over, hvad ministeren
havde ændret, syntes jeg, at det »ikke var saa
galt.« Nu ser jeg nok, at »vi teologer« har været
saa vant til de originale tekster, at vi saa bort fra,
hvad lægfolk vilde finde aflægs og underligt. Paa
den anden side har ministeren forbeholdt sig sin
frihed paa vigtige og væsentlige punkter.
Baggrunden for listen er ifølge Hee Andersens
oplysninger følgende: Den 23. nov. 1951 var en
deputation fra Kredsen hos ministeren, som love
de dem en samtale, naar han var færdig med bi
skoppernes erklæringer. HA mindede derom i et
brev 19. jan. 1952 og telefonisk 6. marts. Da
nævnte ministeren, at han havde til hensigt at
genindføre et afsnit med »aandelige sange« og
kunde faa plads til 15, som han gerne vilde have
forslag til, men ellers ikke til revision af prøve
salmebogen. Derpaa svarede HA i et brev 9.
marts, at Kredsen stadig maatte fastholde kravet
om, at lægfolk maatte medvirke til en revision.
Derpaa fik de ikke noget svar, men endelig be
rammede ministeren et møde med en deputation
fra Kredsen 5. aug. 1952, før kommissionens sidste
møde. Der mødte 6 mand. Ministeren meddelte,
at salmebogens redaktion var afsluttet, men han
havde forbeholdt sig ret til »formelle ændringer«,
dog uden at optage flere salmer. Da var det, at
skoledirektør Olaf Petersen pludselig brød ind:
»Kunde ministeren saa ikke tænke sig ved en saa
dan revision at have Hee Andersen ved den ene
side og Norrild ved den anden?« Efter en spæn
dende stilhed sagde ministeren: »Jo!«
Maanedsdagen efter, den 5. sept. mødte Norrild
og Hee Andersen hos Hermansen og forelagde en
række ændringsforslag, hvoraf de fleste blev god
kendt med det samme. Nogle skulde Hermansen
først tale med Kommissionens sekretær om - in
gen af disse blev medtaget. Nogle afviste han.
Kredsens ændringer blev altsaa indføjet, efter
at kommissionen havde haft sit sidste møde. Hvad
der derefter forsinkede salmebogens autorisation
endnu i fem maaneder, vides ikke.
Dermed havde de salmebogsinteresserede kvin
der og mænd sluttet deres virksomhed, og Hee
Andersen noterede deres resultater i Lollands Ti
dende den 3. november. Vi har faaet indføjet 12
salmer og sange, hvoraf de 8 er nye, mens 4 er
blevet genoptaget fra den gamle salmebog efter at
prøvesalmebogen havde udeladt dem. Der er in
gen tvivl om, at den nye salmebog er rigere end
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den gamle, men det er alligevel ikke blevet den
Folkets salmebog, vi gerne havde set. Beklagelig
vis savner vi stadig »Kun en dag« og »Kongernes
konge.«
Dagen efter talte biskop Noack paa højskole
hjemmet i Kolding for menighedsraadsmedlem
mer fra hele egnen. Han fortalte noget om den
nye salmebogs indhold og sluttede med at sige:
Det er efter min mening den bedste salmebog, der
nogensinde er udgivet i Danmark.
Anderledes er stemningen i Tidehverv for ok
tober 1952, hvor N. Otto Jensen skriver om »Sal
mebogssagens afslutning«. Heraf to citater:
»Vi har under arbejdet med prøvesalmebogen
ønsket at blive sammen og kæmpe os igennem alle
modsætninger, til vi kunde fremlægge et forslag,
som hver af udvalgets medlemmer kunde lægge
navn til. Vi har paa samme maade ønsket at be
vare samarbejdet ogsaa under den sidste, bitre
udvikling af sagen.«
»Det svækker i nogen grad afvisningen af det
Hee Andersenske salmebogsstof, at prøvesalmebo
gen i forvejen var gaaet saa vidt i hensyntagen til
anderledes troende og anderledes tænkende, at
grænsen for, hvad der er virkeligt fællesskab om
inden for folkekirken, allerede var overskredet.
Denne hensyntagen var vi enige om; men salme
bogsforslaget havde dog forsøgt at trække en
grænse. I den tilvækst af sange, forslaget fik den
29. august, og som vi ligeledes er medansvarlige
for, naar vi gik med til at indoptage stoffet i sal
mebogens afsnit, er grænsen saa langt overskre
det, at fællesskabet maa siges at være brudt, og
det vil altid pine mig at have medvirket i arbej
det for en ny salmebog, naar denne kom til at in
deholde sange om »Nærmere Gud til dig« og
»Jeg saa ham som barn«. Om den sidste skrev
Ludwigs som bekendt, at den »selvfølgelig aldrig
kunde optages i en salmebog eller synges i en kir
ke«.«
Autorisation.
25 FEBRUAR 1953 AUTORISERET AF HANS
MAJESTÆT KONG FREDERIK IX TIL
BRUG VED GUDSTJENESTERNE I LAN
DETS KIRKER. Saaledes kom det til at staa paa
titelbladet. Men hvad kongen og ministeren, som
forelagde salmebogen for Majestæten, ikke tænkte
paa, vakte hos mig den største overraskelse og
glæde. Det var jo min fødselsdag. Paa denne dag
for tyve aar siden fik jeg af de sønderjydske me
nighedsraad den opgave at forberede det første
forslag til denne salmebog. Paa samme dag tyve
aar senere laa denne salmebog færdig med kon
gens underskrift. Ingen kan fortænke mig i, at jeg
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ved dette sammentræf af datoer maatte betragte
arbejdet som en fødselsdagsgave fra Vorherre. Det
førte først til Den danske Salmebog, hvis navn jeg
1943 foreslog, og siden til Dansk Salmehistorie,
som det har været min store glæde at arbejde
med.
Foiud for autorisationen gik et ministermøde 9.
febr. hvor man tog den endelige beslutning. Maa
ske burde man skrive »før man endelig tog be
slutningen«, for de fire maaneder, der hengik efter
at Kredsens ændringer blev føjet til, maa vel være
brugt til overvejelser. Men efter 25. februar kom
der fart i tingene. Det var Dahn som sekretær,
der nu havde ansvaret for, at den nye salmebog
gennem Vajsenhuset kom ud til menighederne.
Som man kunde forstaa allerede ved den mini
stermiddag, som afsluttede arbejdet med prøve
salmebogen, beholdt Vajsenhuset sit privilegium
paa udgivelsen, og det stiftede salmebogsselskab
fik en skyggetilværelse som financier til uddeling
af gratis salmebøger.
Samtidig maa jeg indrømme, at Vajsenhuset
udførte et fortrinligt og omhyggeligt arbejde un
der den nye forstander Sv. Skov Jensens ledelse.
Der var ikke noget tilbage af den slendrian, som
jeg havde kritiseret med hensyn til udgivelsen af
den sønderjydske salmebog. Der blev læst fem
korrekturer, og der var en mængde overvejelser i
forbindelse med den nye retskrivning, som endnu
ikke var gennemprøvet til en særlig opgave som
salmebogen. Skulde, kunde, vilde skulde skrives
uden d, saa man ikke altid kunde præcisere me
ningen, men maatte gætte den af sammenhæn
gen. Himmel skulde skrives med lille h, naar det
var astronomisk, og med stort H, naar det var
religiøst, men ordet havde mange overgange mel
lem astronomien og religionen. Særlig vanskeligt
var det med Frelser og frelser.
Jeg blev inddraget i korrekturlæsningen, fordi
jeg havde ansvaret for salmevalgsregistret. Hvert
af disse 1400 tal blev slaaet op. Dertil kom, at
Brinkkjær efterhaanden gik helt i staa og ikke
svarede paa Dahns spørgsmaal, saa jeg maatte
træde til ogsaa med de historiske registre. Derefter
var det naturligt, at jeg ogsaa kom til at læse en
af de fem gennemgange af hele salmeteksten.
Skov Jensen tog den første, Dahn den anden, jeg
den tredje, men jeg husker ikke, hvem der læste
de to sidste. Der var naturligvis ikke mange alvor
lige fejl, da det blev min tur, men jeg opdagede
dog en almindelig brøler, og til gengæld fandt den
fjerde læser endnu en brøler efter mig. Foruden
selve læsningen maatte vi holde nogle møder og
drøfte problemerne. Det blev til en meget hektisk
arbejdsperiode, fordi jeg skulde være færdig in
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den i. maj, da jeg skulde begynde et studieop
hold paa Lysebu i Norge, hvor jeg skulde arbejde
med de norske sahner og salmedigtere og salme
bøger.
Efter dette ophold ventede nye korrekturarbej
der med sammenligningsregistre mellem SS og
D, D og SS, KH og D og D og KH. De skulde
lette den vanskelige brug af to salmebøger i me
nighederne i den overgangstid, som vi regnede
med vilde komme.
Den 4. nov. 1953 udkom det første store oplag
af duodecimoudgaven, »den lange«, af Den dan
ske Salmebog. De københavnske blade havde na
turligvis store anmeldelser paa udgivelsesdagen.
Berlingske Tidende er grundig og saglig, men kø
lig. Her ser man for første gang en omtale af
prosadelen, som i al stilhed er blevet til under
biskop Høgsbros ledelse. Bladet skriver:
»Prosadelen, »salmebogens Tekst og Bønne
bog«, indledes med et detailleret »Skema« over
den danske Højmesse, hvilket vil sige en Autori
sation af Gudstjenesteformen, noget, som ikke er
sket siden 1685. Foruden Bibelteksterne til samt
lige Kirkeaarets Søn- og Helligdage og Lidelses
historien, sammenstillet fra de fire Evangelier m.
m., omfatter Prosadelen en Bønnebog med ialt 89
Bønner til forskellige Lejligheder. Sidst, men som
noget nyt og meget fortjenstfuldt, kommer det
væsentligste »af Dr. Martin Luthers lille Katekis
mus« med de 10 Bud plus Forklaringer, Troen
»saaledes som en Husfader letfatteligt skal lære
sin Husstand den«, Fadervor og Sakramenterne.«
Videre gør bladet opmærksom paa, at Vajsenhusets privilegium paa udgivelsen fornylig er ble
vet fornyet til udgangen af 1975, og at autorisa
tionen af den nye salmebog ikke betyder en af
skaffelse af de gamle. De enkelte menigheder
skal selv afgøre om, og i givet fald hvomaar, de
ønsker at gaa over til den nye.
Men en særlig vægt lægger man paa det fak
tum, at bogen ikke har noget forord: »Vistnok
for første Gang i Danmarks-Historien præsenteres
en Salmebog ganske uden Forord af nogen Art.
Den danske Salmebogs Tilblivelseshistorie er
aabenbart af en saadan karakter, at ingen Myndig
hed i det ganske Land har kunnet sætte sit Navn
under Værket og forklare, hvorfor Bogen er kom
met. Kommissionen er kun ansvarlig for Prøve
salmebogen og fhv. Kirkeminister Hermansen kun
for den Revision, der er foretaget.«
Dette er jo ikke rigtigt. Ingen vilde have været
forbavset, om Hermansen havde skrevet et for
ord. Han var den som baade satte arbejdet i gang
og afsluttede det. Ingen vilde have være forbavset,
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om biskop Rosendal havde sat sit navn under paa
kommissionens vegne. Kommissionen var med til
at godkende de salmer, som Kredsen havde fore
slaaet som et tillæg. Kun tekstændringerne i en
række salmer var kommet med uden kommissi
onens viden og medvirken. Sagen er, at spørgs
maalet om et forord til salmebogen aldrig har
været drøftet i kommissionen. Men hvis det havde
været tilfældet, er det muligt, at N. Otto Jensen
og maaske Brinkkjær ikke vilde have sat deres
navn under.
Nationaltidende ved godt, »hvorfor der ikke er
forord.« »Man aner, at der har staaet en drabelig
Kamp i Kommissionens afsluttende Møder paa
Christiansborg, hvor Kirkeminister Carl Herman
sen heldigvis fik gennemført en haardt tiltrængt
Revision af den til praktisk Brug ganske uanven
delige Prøvesalmebog, som Kommissionen havde
forsynet med et meget selvbevidst og noget pra
lende Forord paa hele 6 - seks! - Sider. Navnlig
skal de Tidehvervsorienterede og de i det hele
taget stærkt dogmatisk indstillede Medlemmer
have raset mod Carl Hermansens Revision .. .«
Disse gætterier begrunder »Max.« med en hen
visning til N. Otto Jensens førnævnte artikel i
Tidehverv.
Kristeligt Dagblad fortæller i sin anmeldelse,
at bogen er blevet præsenteret paa et møde, som
Vajsenhuset og dets direktion har indbudt pressen
til. »Salmebogskommissionen var ikke repræsen
teret - skønt man nok kunde have ventet at have
set i hvert tilfælde dens formand, biskop Rosendal
- så alle spørgsmål vedrørende den nye salmebog
måtte rettes til Vajsenhusets forstander, der kort
gjorde rede for salmebogssagens forløb og for til
rettelæggelsen af stoffet i den nye salmebog.«
Bladet gør rede for de store forskelle mellem KH
og SS, som gør det vanskeligt at bruge de to bø
ger sammen, men ingen skal tvinges. Det er me
nighederne, som bestemmer. Kun i Sønderjylland
ser det lyst ud. Forlagsboghandler Haase kan op
lyse, at hele Sønderjylland er rede til at indføre
den nye salmebog. Det mener baade biskop Noack
og flere provster og præster, og allerede i dag paa
salmebogens udgivelsesdag ekspederer forlaget de
første store ordrer til en række sønderjydske by
er, Haderslev, Aabenraa, Møgeltønder og Højer.
Aabenraa var sikkert den første by i landet, som
tog den nye salmebog i brug. Det var averteret, at
bogen vilde udkomme 4. nov. og man holdt der
for det lovbefalede menighedsmøde d. 30. okt.,
hvor man besluttede at indføre bogen allerede den
følgende søndag d. 8. nov., og for at dette kunde
lade sig gøre, bestilte man til kirken 300 ekspl.,
hvoraf nogle kunde udlaanes til konfirmanderne.
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Andre menigheder, som var tidligt paa færde,
ventede dog endnu de tre uger til i. s. i Advent
29. nov., f. eks. Højer. I min egen menighed,
Brøns, vilde jeg ikke presse sagen frem og fore
slog, at man kunde se tiden an til pinse, men menighedsraadet svarede, at naar bogen kom, vilde
man have den med det samme, og det blev lige
ledes 1. s. i Adv. Men allerede da Advent kom,
begyndte det at knibe med leveringen. Der var
allerede udsendt 8000 i den første uge efter ud
givelsen af det første oplag paa 18.000. Vajsen
huset gjorde sig store anstrengelser for, at netop
de store og hurtige bestillinger fra Sønderjylland
kunde effektueres. Med hensyn til »det gamle
land« forberedte man nye oplag af KH.
Den 19. jan. 1954 sendte Statsradiofonien mig
følgende overraskende brev, altsaa et par maane
der efter, at den nye salmebog var udkommet:
»Man skal herved forespørge, om De måtte
være villig til at anføre salmenumrene fra den
sønderjyske salmebog udfor hver salme i »Salme
bog for kirke og hjem« mod et honorar på 200
kr. I bekræftende fald skal man snarest sende
Dem en salmebog, idet man samtidig beder Dem
oplyse, hvor lang tid arbejdet vil tage.«
Hvis dette brev ikke var skrevet med en stavemaade, der først fornylig var opfundet og indført,
kunde man tro, at brevet havde været forputtet
et eller andet sted i 20 aar. Brevet var ogsaa mær
keligt ved sin sjove stil: »Man skal forespørge ...«,
en udtryksmaade, som ogsaa blev brugt i de føl
gende: »Idet man takker for Deres skrivelse .. .«.
Brevet var mærkeligt ved, at det endnu ikke
havde opdaget den nye salmebog, eller i hvert
fald røbede, at man ikke tænkte paa at tage hen
syn til den. Det var mærkeligt, at man ikke for
20 aar siden var kommet i tanker om, at dette
arbejde skulde gøres, men man opdagede det just
nu, da det man krævede af mig, var ved at blive
ganske overflødigt. Jeg prædikede engang i radi
oen og fik da den besked, at jeg skulde opgive
salmenumrene efter KH, saa skulde »man« nok
selv »oversætte« dem til SS. Jeg ved ikke, hvem
der i sin tid besørgede dette, men det var gjort af
en, der ikke kendte den sønderjydske salmebog
tilstrækkeligt, men noterede i programmet, at sal
men ikke fandtes i SS, skønt den var der, men
blot havde en anden begyndelse. Radioens irrite
rende fejltagelser var en af grundene til, at vi
maatte have samme salmebog som det øvrige
land. Dengang skrev jeg flere gange til radioen
med mange eksempler paa deres fejltagelser, men
fik aldrig noget svar. Der var et gran af komik i,
at man just nu vilde rette fejlene og bad mig om
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dette arbejde, ikke fordi de kendte mig, men fordi
de først havde skrevet derom til biskop Noack,
som havde henvist dem til mig. Trods det komi
ske i situationen forsynede jeg det tilsendte eks
emplar af KH med de tilsvarende numre i SS,
men gjorde ogsaa opmærksom paa de vigtigste
tekstforskelle.
Den danske Salmebogs sejrsgang.
Aaret 1954 blev et gennembrudsaar i den dan
ske salmebogshistorie. Biskopperne, som blev
spurgt om deres mening om prøvesalmebogen og
havde mange rosende ord om den, havde alle ven
tet, at man skulde igennem en periode, hvor den
nye salmebog efter faa eller mange aars forløb
vilde kunne afløse KH eller SS. Men allerede
efter et par maaneders forløb havde den nye sal
mebog helt vundet slaget i Sønderjylland, og efter
et aars forløb var der kun 3 af de sønderjydske
sogne, som ikke havde indført den, hvad de 2 be
klagede. Man havde nemlig ikke kunnet frem
skaffe bøgerne.
Sagen var den, at Vajsenhuset ikke kunde følge
med. Man trykte det ene store oplag efter det
andet, men man kunde ikke faa dem indbundet
hurtigt nok, idet der til indbinding af salmebøger
maa stilles særlige krav. Det gjaldt især de fine
smaa salmebøger med guldsnit til konfirmander
ne. Den 9. jan. haaber forlaget at have udleveret
100.000 salmebøger inden konfirmationen, men et
par uger senere er man klar over, at udviklingen
er ved at løbe fra dem. Ude i landet holder man
menighedsmøder, hvor sognepræsten lægger sagen
frem, og man synger nogle af de nye salmer og
vedtager at indføre den nye salmebog, i Odense
om et par maaneder, andre steder til foraarskonfirmationen, eller til pinse, eller senest til advent.
Den er jo en kendsgerning, og konfirmanderne
skal jo i hvert fald ikke have den gamle. Man
har opbrugt sin modvilje, mens salmebogskommis
sionen arbejdede, der er ikke længere nogen mod
stand, og ingen lægger et ord ind for at bevare
KH.
Allerede i slutningen af januar har man maattet
opgive haabet om at kunne reservere saa stort et
oplag af den nye salmebog, at konfirmanderne
kan blive forsynede. Kristeligt Dagblad skriver
den 26. jan., at det i øjeblikket er saadan, at man
skal lede med lygte for at opdrive blot et enkelt
eksemplar. Det vil være et rent tilfælde, hvis man
skulde komme ud for et eksemplar hos sin bog
handler, saa sjælden er bogen, at man faktisk
kunde nære en vis frygt for sortbørshandel! Men
saa galt gaar det vel næppe. I øvrigt er salget af
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Salmebog for Kirke og Hjem helt stagneret. Efter
hvad vi erfarer sælges der for tiden ikke et eneste
eksemplar af denne bog - noget der tyder paa, at
den faktisk inden ret længe helt vil gaa ud af
brug. Vajsenhuset regner da heller ikke med at
skulle trykke nyt oplag.
Det sidste sværdslag, der blev slaaet for KH
var faktisk de halvt hundrede mindre tekstæn
dringer, som Hee Andersen og Norrild fik Hermansen - ikke uden hans gode vilje - til at ind
føre, efter at kommissionen havde sluttet sit sidste
møde, hvor den gik med til at optage 11 af de
salmer, som Hee Andersen havde foreslaaet i sit
tillæg. Denne indflydelse fra Kredsen har dog
ikke været nok til at ændre salmebogens karakter,
som stærkest er markeret ved det indledende kapi
tel med lovsange. Alligevel er Hee Andersen saa
tilfreds med den nye salmebog, at den ogsaa blev
indført i Maribo domkirke i. s. i Advent 1953.
Nu skriver han i Nationaltidende 28. marts 1954:
»Saa gaar »Den danske Salmebog« sin Sejrs
gang over Landet, en Bogsukces uden Mage.
En kvart Million, forlød det for en Tid siden,
skulde trykkes for at tilfredsstille det nærmeste
Behov. Nu tales der om en halv Million. Dan
mark har ifølge sidste Folketælling 1.318.328 Hus
stande. Det skulde svare til, at mere end en Tred
jedel af danske Hjem fik den nye Salmebog inden
Døre; dog maa man regne med, at en betydelig
Del af Halvmillionen bliver anskaffet til Kirker
ne...
Den nye Salmebog virker forfriskende paa Kir
kesangen. Mellem de 170-180 nye Numre er der
f. Eks. dejlige Lovsangssalmer. Der er flere gode
Salmer om Kirken. Der er kommet et Dusin le
vende Arbejds- og Missionssalmer, saa vi ikke,
som hidtil, behøver at slide i det uendelige paa
»Har Haand du lagt« og »Stiftet Guds Søn« omtrent de eneste i vor nuværende Salmebog, der
antyder, at kristne Mennesker skal bestille noget!«
Det er gode ord fra den side. Men naturligvis
glemmer han ikke at minde om Kredsens indfly
delse, og heller ikke at beklage, at Hermansen
ikke paa alle punkter har villet følge den.
Dette billede af den nye salmebogs hurtige sejr
stammer fra dagspressen, som dog ofte er forud
for begivenhederne. Ved slutningen af aaret 1954
giver Vajsenhuset Kristeligt Dagblad en oversigt
over stillingen (30-12-54): Indtil nu er der fra
forlaget udleveret 310.000 salmebøger, og i de
kommende tre maaneder ventes udsendt yderlige
re 150.000 eksemplarer af forskellige udgaver.
Men det er givet, at ikke engang den halve mil
lion salmebøger bliver tilstrækkeligt til at dække
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det øjeblikkelige behov. Det er jo en ganske
usædvanlig situation, at en ny salmebog indføres
i saa godt som alle menigheder umiddelbart efter
dens fremkomst - ved tidligere salmebogsskifter
har der været ført en aarelang kamp for at faa
den nye salmebog anerkendt i videre kredse.
Efter aarsskiftet bliver aviserne tavse. Der skri
ves ikke mere om salmebogen. Sagen er endt.
Jeg har tillige en anden kilde til oplysning om
dette vigtige aar 1954, nemlig min salmedagbog,
som fortæller om 45 møder rundt om i landet
(hvis jeg har faaet dem alle med). Der skulde jo
holdes menighedsmøder om denne sag, hvor en
hver havde stemmeret. En salmebog er aldrig tid
ligere indført saa frivilligt og saa demokratisk.
Da udgiften ved disse møder kunde opføres paa
kirkens regnskab, betød det, at man kunde hente
en sagkyndig langt borte fra uden at frygte for,
hvad hans bilkørsel kunde koste. Hvis man vilde
have et medlem af salmebogskommissionen som
taler, var udvalget ikke saa stort. Af beskedenhed
hentede man ikke biskop Noack ud til en menig
hed udenfor hans stift. Niels Møller i Tønder
havde brudt sine teltpæle op og var flyttet til
Sønderborg, hvor han hverken havde noget godt
helbred eller nogen bil. N. Otto Jensen og Brinkkjær havde ikke megen lyst til at tale om den nye
salmebog, og derfor var Jylland overladt til mig.
Der var ingen plan i disse møder og da slet ikke
noget, som var planlagt fra min side. Jeg kom
derhen hvor man kaldte mig, hvis jeg kunde finde
en dag i min almanak. Jeg kom derved til at
krydse Jylland rundt fra grænsen til Limfjorden,
som jeg saa fem gange.
Jeg talte for det meste om »Stamtræet«, en
oversigt over alle vore salmebøger, hele udviklin
gen fra reformationen til nu, hvad den nye salme
bog har arvet herfra og derfra, og hvorledes den
fuldbyrder foreningen af vore tre adskilte salme
traditioner. Alt dette blev illustreret ved en stor
tegning, som blev ophængt, hvor det lod sig gøre,
snart ved et tilfældigt søm paa en kalket væg i
forsamlingshuset, snart ned fra himmelen over
prædikestolen, hvis det foregik i en kirke. Hvor
mange gange kan du holde ud og høre det sam
me sagde jeg til min kone, som ofte fulgte med.
Det er aldrig det samme, sagde hun. Du siger
hver gang noget, jeg aldrig har hørt før. Du skul
de skrive det ned. Det fik jeg aldrig gjort. Det er
1 grunden det, som jeg forsøger i dette VIII. bind
af salmehistorien. Dette foredrag varede fra 1 J/a2 timer, eftersom aanden var over mig eller for
samlingen inspirerede mig ved at hænge ved min
mund.
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Et af de første steder, hvor dette foredrag blev
holdt, var Bethesda i København, 25. jan., hvor
det ikke var noget menighedsmøde, men forsam
lingen var alle kirkefondets præster og deres hu
struer, som hvert aar plejede at mødes til et fest
ligt konvent, og hvor sekretæren Leer Andersen,
den senere biskop i Helsingør, havde bedt mig
tale. Kort tid efter skrev han følgende til mig i et
brev: »Det var simpelthen en straalende aften, og
overalt hvor jeg siden har truffet præster, der var
med, har jeg mødt ikke blot glæde og tilfredshed,
men ligefrem begejstring for aftenen. Men plejer
jo ikke saadan at skrive til talerne bagefter og
takke dem yderligere, men jeg kan altsaa i dette
tilfælde ikke lade være med endnu engang at
give udtryk for vor taknemlighed for denne aften
og alt, hvad den gav os af aand og inspiration, af
oplysning, overblik og dybere forstaaelse af hele
denne sag. Bedre præsentation af den nye salme
bog kunde vi ikke ønske os, og jeg kan roligt ga
rantere for, at alle tilstedeværende herefter vil gaa
100 % ind for dens snarlige indførelse. Jeg tror
ogsaa, det er gaaet mange, som det er gaaet mig
selv; vi er blevet sat igang paa et omraade, hvor
man før har været temmelig passiv, og gaar nu
i alle ledige stunder og roder i alle de gamle sal
mebøger, vi kan faa fat i. Mon dog ikke det, De
sagde og viste os den aften, engang skulde fremtræde paa tryk? Hvad hjertet er fuldt af løber
skrivemaskinen over med. Det sker nu ikke altid,
det sker endda temmelig sjældent for en forholds
vis sindig jyde som undertegnede. Hjertet skal
faktisk være meget fuldt, før det sker. Men det
har det altsaa været - og er - i dette tilfælde,
derfor denne lille epistel.«
Jeg har tilladt mig at anføre dette brev, fordi
det viser, hvor stærkt selve sagen virker paa in
teresserede tilhørere, naar de ser den nye salme
bog paa historiens baggrund, og ser at tre tra
ditioner, to to-hundredaarige og en hundredaarig,
bliver forenede i en fælles lovsang, i et værk, som
baade geografisk, folkeligt og kristeligt kan kal
des en genforeningssalmebog.
Det største af disse møder holdtes i Viborg
den 12. maj, hvor biskop Baun havde indbudt alle
præster og menighedsraadsmedlemmer i stiftet,
og da der skulde komme saa mange, var der og
saa flere ting, som skulde varetages. Om formid
dagen var der ordination, og da jeg ankom til
Viborg ved middagstid, kom jeg med til ordina
tionsfrokosten. Den maatte biskoppen og jeg løbe
fra, før den sluttede, for at være tidligt til stede
ved det store møde om eftermiddagen. Det var
planlagt saaledes, at jeg skulde tale en time om
emnet, Baun havde valgt: »Paa guldgraverfærd
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i den nye salmebog.« Pastor Fangel, den senere
stiftsprovst, fik en halv time til at tale om kollek
terne, og professor Prenter en time til »Vor luther
ske arv«. Mødet holdtes i det store ridehus, hvor
der var samlet 1500 mennesker. Der var varmt
inde og ude. Solen opvarmede husets tagflade og
skinnede gennem de store tagvinduer ubarmhjer
tigt ned over forsamlingen og ikke mindst over ta
lerstolen. Jeg rykkede den lidt uden for solstriben,
men alligevel haglede sveden ned over ansigtet.
Naturligvis havde jeg skrevet manuskript til den
ne lejlighed, og det hele gik vist ret godt, men
naar man under disse forhold skal citere vers
gennem højttaleren, som kræver nogenlunde ens
artet stemmeføring, gaar der dog en hel del af in
timiteten tabt. Om aftenen var der konvent for
et par af de tilstedeværende herreders repræsen
tanter. Ved den lejlighed maatte jeg igen tale om
den nye salmebog, men det blev meget spredte
emner som svar paa spørgsmaal o. lign. I den lyse
nat kørte jeg atter hjem til Sønderjylland efter en
anstrengende dag.
Det er meget hyggeligere og maaske lige saa
nyttigt at være med til mindre møder med hun
drede mennesker, hvor der kan skabes meget
bedre kontakt mellem taler og tilhører, og hvor
man bagefter ved det obligate kaffebord kan stille
spørgsmaal og svare og derved komme ind paa
emner, som man ikke har tænkt paa at omtale.
Der kan være meget, som landlige tilhørere ikke
har faaet noget klart svar paa gennem de oplys
ninger, som tilfældigt er kommet dem for øje,
f. eks.: Hvorfor skal vi i det hele taget have en ny
salmebog? Det er for, at Sønderjylland ogsaa paa
det omraade bliver forenet med Danmark. Det er
en ulempe at have to salmebøger i et lille land
som vort, baade naar folk flytter, og naar de lyt
ter i radioen, hvor de to salmebøger ikke passer
sammen. Jamen, Sønderjyderne kunde jo bare
tage vores salmebog! Det vilde være et daarligt
bytte, som Sønderjylland ikke kunde være tjent
med. Hvad vilde I sige til at gaa over til den sønderjydske salmebog? Intet svar, men hele forsam
lingen smiler! Nej, der kan I selv se! Løsningen
maa være, at begge parter faar en bedre salme
bog, end de har. Det er det, der skal stemmes om
i aften.
Et andet sted i Vestjylland falder den bemærk
ning: Det er ikke saa længe siden, vi fik en ny sal
mebog! Jeres salmebog er over 50 aar gammel.
Har I faaet den fornylig? Efter nogen betænk
ning lyder svaret: Det var vist i 1938. Naar I alt
saa har tøvet saa længe, skyldes det, at Roskilde
Konvents salmebog med de to tillæg var rigere
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end Salmebog for Kirke og Hjem, men da saa
mange konfirmander efterhaanden havde faaet
den, blev I til sidst nødt til at skifte. De ældre i
forsamlingen smiler.
En tilhører, som har fulgt lidt med i den offent
lige debat siger, at salmerne i den nye salmebog
er saa lange. Jeg svarer, at jeg har undersøgt den
indvending, og jeg har talt versene op og regnet
ud, at salmerne i den nye salmebog gennemsnitlig
er '/i vers længere end i KH. Nu kan det være, at
en salme har 6 vers i jeres salmebog, men den
samme salme har 12 vers i den sønderjydske
salmebog. Blandt dem er der maaske et særligt
godt vers, som sønderjyderne nødigt vil af med,
og saa er det kommet med i den nye bog. Kunde
I saa ikke tænke jer, at gaa et skridt, eller gen
nemsnitlig et kvart skridt for at mødes med søn
derjyderne, naar de gaar fem skridt for at mødes
med jer? Eller lad os tage et andet eksempel: I
har saa tit sunget »Den signede dag« efter Høj
skolesangbogen. Synes I da, at den er for lang?
Nej, for de to vers er saa gode! Ja, det er netop
rigtigt. Synes I ikke ogsaa, at vi i kirken burde
kunne synge ved festlige lejligheder: »Nu sagtelig
skrid, vor højtidsdag«?
Vi har saa ofte sunget »Har haand du lagt«,
men nu er der kommet saadan et underligt vers
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med i den nye salmebog, indvender en tilhører.
Ja, det er rigtigt. Det vers maa vi lægge mærke
til, fordi det er hovedsagen i salmen. KH har ude
ladt det, fordi det er »underligt«, og derved er
salmen blevet en lille trøstesalme, hvis trøst er, at
vi snart skal blive udfriet fra denne onde verden.
Men salmen er en kampsalme, som siger, at vi
skal gaa fremad i Jesu navn, selv om verden truer
os med døden. »Sten og stok« er hindringer paa
vejen, som vi skal over. »Stolte blokke« er ver
densmagterne, der stundom rejser kristenforfølgel
ser. Vi kan tænke paa kejser Nero, men vi kan
ogsaa tænke paa Hitler og Stalin. En kristen gaar
altid paa gløder, selv om vejen tit kan se ret fre
delig ud. Derfor skal vi ikke forbavses, naar mod
standen træder tydeligt frem. Vi skal gaa tappert
frem, selv om verden truer os med baal og brand.
Under saadanne drøftelser paa smaa eller store
menighedsmøder i de forskellige sogne gik den
nye salmebog sin sejrsgang ud over landet. I 1954
gik det saa hurtigt, at Vajsenhuset trods alle an
strengelser ikke kunde følge med, saa menighe
derne maatte udsætte indførelsen, men i løbet af
to aar kunde man sige, at Den danske salmebog
praktisk talt var indført i hele landet. Aldrig er
en ny salmebog blevet indført i Danmark saa
hurtigt, saa enstemmigt og saa frivilligt.
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