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Hvorfor er salmesang interessant i historiedidaktisk sammenhæng? 
Et af de væsentligste kendetegn ved gudstjenesten i Folkekirken i Danmark er menighedssangen, og på den 

måde er salmesangen og i forlængelse af denne også den folkelige sang en fremtrædende del af 

reformationens virkningshistorie. Den nye form for salmesang, der introduceres med reformationen, var 

væsentlig i forhold til at sprede reformationens budskab, og har på den måde haft en opdragende effekt i 

forhold til menigheden. Derudover har den medvirket til at skabe fællesskab og kollektiv identitet ikke blot i 

den enkelte menighed, men også på sigt – efterhånden som standardiserede versioner af samler via 

salmebøgerne spredtes – medvirket til at skabe et i Benedicts Andersons forstand forestillet fællesskab, der 

gik ud over ansigt-til-ansigt-fællesskaberne i det traditionelle samfund. På den måde har fællessangen – først 

den kirkelige og senere også den verdslige (fx den nationale fællessang) i høj grad været med til at bane vejen 

for det moderne samfund.  

 

Salmer er derfor en vigtig kilde til fortidige virkelighedsopfattelser – primært selvfølgelig hvad angår det 

religiøse liv. Særlig interessante er de salmer, som bed sig fast, og som man derved må antage har appelleret 

bredt og derfor kan siges at udtrykke typiske forestillinger, som var udbredte i samtiden, men som også har 

kunnet bevare en bred appel i eftertiden. Disse kan således bruges som udgangspunkt for at introducere 

eleverne for et felt som mentalitetshistorie, hvorved historieundervisningen kan fremstå som andet og mere 

end begivenhedshistorie. Ved at analysere de samtidige salmer kan man derfor få indtryk af både det brud 

og den kontinuitet, der lå i selve reformationen og de efterfølgende epoker – dvs. reformationens 

virkningshistorie. 

 

I en historiedidaktisk sammenhæng har det endvidere rigtig god virkning, hvis man som lærer har mod på 

rent faktisk at synge salmer fra forskellige perioder med eleverne. På den måde kan historie blive noget man 

”gør” frem for blot en for længst overstået fortid man læser og taler om, og samtidig får eleverne mulighed 

for at identificere sig med fortidens mennesker ved at engagere sig i aktiviteter, der på mange måder er 

parallelle til aktiviteter, som folk var engageret i for op od 500 år siden. På den måde kan man styrke 

elevernes opfattelse af sig selv som både historieskabt og historieskabende. 

 

Efter en kort introduktion til den før-reformatoriske salmesang, vil jeg i det følgende komme ind på, hvordan 

reformationen (gen?)-indførte menighedssangen og så vidt det er muligt inden for rammerne af denne artikel 

følge udviklingen inden for feltet op gennem de fem århundrede, der er gået siden. 

 

Kirkesang før reformationen 
Et af de væsentligste kendetegn ved den før-reformatoriske samfundsopfattelse i Vesteuropa var, at den var 

meget hierarkisk, hvilket kendetegnede både det verdslige og det kirkelige samfund. Som en konsekvens 

heraf er det oplagt, at funktionen af sang og musik i gudstjenesten primært var at understrege kirkens 

placering i det samlede guddommelige hierarki. Allerede med Gregorius den store (540-604) blev kirkesangen 

reguleret (i det der senere er kendt som gregoriansk sang). Som en konsekvens heraf blev uddannelsen af 

messens sangere institutionaliseret i den såkaldte scola cantorum, og disse modtog den laveste 

indvielsesgrad til præsteembede (kantor), hvorved kirkesangen fik sit eget liturgiske embede. Dermed 

ophørte menighedssangen inden for den romerske kirke, selv om der gennem middelalderen stadig 
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eksisterede en tradition for rimbønner og lange bibelfabulerende vers (fx i form af Maria-viserne) uden for 

kirken. 

 

Hen mod middelalderens slutning nåede korsangen i messen hidtil uhørt perfektion. Kun ved enkelte højtider 

sang menigheden indimellem nogle få vers på ”folkesprog”, men den bærende sang i messen var på latin og 

forbeholdt en eksklusiv uddannet og indviet skare.  

1500-tallet: Den nye salmesang på folkesprog 

Ad fontes – Renæssance og reformation 

Efterhånden som middelalderens hierarkiske samfund blev for snævert og indskrænkende, holdt 

renæssancen sit indtog. ”Ad fontes” – ”til kilderne” blev et væsentligt bærende princip bag mange af de 

tanker, der kendetegner netop denne periode. Måske vigtigere endnu var dog erkendelsen af, at mennesket 

er et individ – at det har værdi i sig selv og ikke kun i kraft af de sammenhænge, som det indgik i. Man indså, 

at al erkendelse går gennem det enkelte menneske, der individuelt handler, tænker og tror. Dermed kunne 

det næsten ikke undgås, at også kirken berøres af renæssancen, og at det middelalderlige hierarki, som 

kendetegnede institutionens opbygning, autoritet og nedarvede traditioner, blev udfordret. Luther og de 

andre reformatorer drog således blot de teologiske og kirkelige konsekvenser af tanker, der kendetegnede 

perioden. Som man på universitetet gik til de antikke skrifter og derudfra kritiserede samtiden, gik Luther og 

reformatorerne tilbage til kristendommens kilder: Biblens skrifter med apostlenes vidnesbyrd om den ældste 

menigheds tro, lære og kirkeliv. 

 

Den Lutherske reformation, og salmesangens placering heri 

Et af de væsentligste teologiske principper i forbindelse med Luthers reformation var, at et menneske ikke 

kan retfærdiggøre sig selv overfor Gud – Gud har allerede selv ydet sit fuldkomne offer, så det handler først 

og fremmest om at tro. 

Den naturlige konsekvens heraf er, at den enkeltes tro 

netop først og fremmest er den enkeltes og derfor ikke 

længere nødvendigvis er noget, som angår kirken som 

institution. Hos Luther konkretiseres disse nye, tidstypiske 

tanker om individets autonomi i ideen om det almindelige 

præstedømme – at ”enhver, der er krøbet ud af dåben, er 

både præst, bisp og pave”. Betydningen af dette er intet 

mindre end revolutionerende: Den højeste autoritet 

tilhørte ikke længere kirken, men biblen. Netop den nye 

menighedssang var en central del af Luthers reformatoriske 

gennemtænkning af, hvordan gudstjenesten kunne bringes 

i overensstemmelse med kilderne/biblen og virkeliggøre 

det almindelige præstedømme.  
 

Martin Luther  

Men der manglede et afgørende element: Salmer på folkesprog. I et brev til hofpræsten Georg Spalatin 

skriver Luther således om salmesangens betydning: ”Nåde og fred! Jeg tænker på at skabe tyske salmer efter 

profeters og kirkefædres eksempel. Altså åndelige sange, for at Guds Ord må blive i folket også ved sangens 
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hjælp. Derfor leder vi efter digtere overalt. Men jeg ønsker, at højtravende og usædvanlige ord bliver 

undgået, så folk kan synge så enfoldige og alment forståelige ord som muligt, dog rene og passende”. I 

forordet til bogtrykker Valentin Baptists salmebog fra 1545 skriver Luther endvidere: ”Thi Gud har gjort vort 

hjerte glad ved sin kære Søn, som han har hengivet for os til forløsning fra synder, død og djævel. Den, der 

for alvor tror dette, kan ikke lade være: han må synge og tale derom med glæde og lyst, for at også andre 

kan høre og komme til”. For Luther skulle salmen med sit udgangspunkt i biblen altså udgøre en (personlig) 

henvendelse til Gud, men der er også et væsentligt element af undervisning i den rette tro og en versificeret 

tekst med rim til en enkelt melodi, der er let at forstå og ikke mindst huske. Det er også et fundamentalt 

kendetegn ved den Lutherske salmesang, at når menigheden istemmer en salme, bliver den medforkyndere. 

Den passivitet, der var kendetegnende for deltagelse i den katolske messe blev netop i salmesangen erstattet 

af menighedens medansvar for forkyndelsen i den Lutherske gudstjeneste, hvilket ligger fint i forlængelse af 

ideen om ”det almindelige præstedømme”. 

 

Luther deltog selv aktivt i skabelsen af en tysksproget kirkesang, og både i den katolske og den reformatoriske 

litteratur spillede salmesangen en stor rolle som noget af det mest karakteristiske ved 

reformationsbevægelsen. Dette ser man blandt andet i ”Krøniken om graabrødrenes fordrivelse fra deres 

klostre i Danmark”, hvori det beskrives, hvordan der Allehelgensaften i 1528 for første gang blev afholdt en 

evangelisk gudstjeneste i gråbrødre kirke i Viborg, hvor prædikanten Hans Tausen ”lod afskrige tre af sit partis 

sange”, og i forbindelse med fordrivelsen fra klosteret i Malmø nævnes det først, at der i 1527 samledes ”en 

meget stor skare fra byen” i Skt. Simons og Judas’ kapel. ”Her sang de deres sange og holdt efter 

lutheranernes skik messer på dansk”. Også om Claus Mortensen og Claus Olufsens ophold i Haderslev 1528-

29 hedder det, at de der ”inddrak fuldstændigere danske sange og det lutherske kætteris gift.” Netop disse 

skildringer viser, hvordan salmesangen var en væsentlig del af det radikale opgør med den katolske kirke, 

som reformationen udgjorde 

I Malmøbogen (1528) forfattet af en af reformatorerne – Peder Laurentsen, var det først og fremmest Paulus 

(jf. princippet om at gå tilbage ”til kilderne”), der blev brugt til at legitimere den nye gudstjenesten og dermed 

menighedssangen. Laurentsen påpeger således, at ”kristne menneskers bøn, taksigelse, lovsang, prædiken 

og lærdom i kirken og forsamlingen skal være på det tungemål, almuen kan forstå, ellers (siger han) er det 

gækkeri og galenskab”1. Ved at gøre gudstjenesten uforståelig og ved at forbeholde sangen for de gejstlige, 

har den gamle kirke ”borttaget den frugt og det gavn, almuen skal have af sang, bønner og læsning”2. Det er 

altså denne klerikale eksklusivitet, som man med reformationen ønsker at gøre op med. ”Hvor almuen kan 

synge og sammen med klerkene kan love Gud, der må de også skulle gøre det3, og hvor almuen (endnu) ikke 

synge med præsterne skal disse sørge for at synge på det sprog, den (almuen) ”kan forstå og forbedres af”4. 

Folkesproget og menighedens aktive deltagelse er en forudsætning for gudstjenestens sjælesørgeriske og 

pædagogiske virkning.  

Som et lille kuriosum kommer Poul Helgensen – Peder Laurentsens gamle lærer – i sit modskrift mod 

Malmøbogen (”Svar paa den Bog som borgemester og Raad i Malmø lod udgaa om Reformationen i deres by 

                                                 
1 christne menneskers bøn / taksigelse / lofsang / predicken oc lerdom i kircken oc forsamlingen schal wære paa thet twngemaal 
almuen kand forstaa / ellers (siger han) er thet geckerii oc galenscaff 
2 borttaget den fruct og thet gaffn almuen scal haffwe aff sang / bønner oc lessning 
3 Hwor almuen kand siwnge och mett klerckene loffwe gud ther maa oc skulle the thet giøre 
4 kand forstaa oc forbedris aff 
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(1530)) også ind på salmesang. Helgesen ræsonnerer, at præsterne måtte overtage salmesangen fra 

menighederne fordi menighederne blev større og mere sammensatte og man derfor risikerede at 

gudstjenesterne ville ende i kaos. Igen inddrages Paulus idet Helgesen påpeger, at ”hvis Paulus nu hørte 

hvordan der synges i Lutherske forsamlinger både af kvinder og mænd, unge og gamle da ville han irettesætte 

dem. Ville han ikke tillade, at kvinder måtte tale eller spørge i nogen kristen forsamling, meget minde skulle 

han da kunne lide, de skulle synge i den selv samme forsamling”5 Helgesen uddyber sine argumenter i ”Én 

kortt vnderwiisning til én christelig foreening (1533), og konstaterer, at ”Paulus ville ikke have, at kvinder 

skulle tale i kirker, men være tavse og stille. Den danske messe giver dem tvært imod anledning til ikke alene 

at tale men også at synge med en klynkende stemme, hvorved manges sind og hjerte bevæges mere til 

syndige tanker end til gudelige, hvorfor mange kommer til kirkes for andet en for Guds skyld.”6 Hvis der skulle 

synges, så skulle det i flg. Helgesen ske enten før eller efter messen og ske af skolede stemmer, da ”den som 

synger værst, begynder gerne først.”7 

 

Efter reformationen 

Efter reformationen i 1536 samledes bestemmelserne om den kirkelige jura, økonomi og liturgi – herunder 

sang – i Kirkeordinansen (1537/39). Ordinansen understreger biblens utvetydige autoritet, og i sognekirker i 

by og på land skal der ifølge denne nu læses og synges på dansk. Kirkeordinansen fastlagde således rammerne 

for den salmegudstjeneste, der den dag i dag kendetegner den danske folkekirke. Romermessen var båret af 

den gejstlige latinske sang, men nu blev det menighedens fællessalmer, der helt overordnet bandt 

gudstjenesten sammen.  

 

Peder Palladius skriver i sin visitatsbog (1543), at der ved gudstjenesten – ikke mindst på landet – kun må 

synges på dansk og ikke gregorianske melodier. Til jul, påske og pinse måtte degnen synge en latinsk salme 

for at godtgøre, at han var en lærd mand, der fortjente det offer sognebørnene gav ham. Herudover skulle 

han synge de salmer, som menigheden kendte. 

Palladius skriver således, at ”saadanne almindelige Salmer, Viser og anden Sang bør jo en kristen Almue at 

ligge sig efter at sjunge, thi Skriften befaler det. »Sjunger (siger Sankt Povl) hellige Salmer, Hymner og 

aandelig Sang, og lover og takker Gud af Hjærte og Mund, naar I komme tilsammen«. Det vil Gud have… Hvi 

skulde vi det ikke gøre? Disse Smaafugle, som flyve her ude, de gør lige det samme efter Guds Befaling: 

»Laudate volucres coeli dominum: I Fugle i Skyerne, lover og takker Herren«. … I skal her ikke aleneste sjunge, 

men ogsaa hjemme, i Skov og Mark, paa Ager og Eng, hvor Lejlighed kan give sig. En Dannekvinde ved hendes 

Væv, en god Pige ved hendes Rok…” Sangen er altså for Peder Palladius en af menneskets grundlæggende, 

spontane udtryksformer. Han påpegede, at som fuglene synger, gør mennesker det også, og lovsangen er 

uundværlig, når mennesket skal prise Gud – både inden for og uden for gudstjenestens rammer. Bemærk 

tillige, at også Palladius tager udgangspunkt i Paulus – også han søger til kilderne. 

                                                 
5 Ther som sanctus Paulus nw hørde huore ther siwngis wdi Luthersche forsamblinger bode aff qwinner oc mend, wnge oc gamble, 
tha schulde hand thet saare laste. Wille hand icke tillstæde att qwinner motte tale eller spørie wdi noger christen forsambling, 
møgett mijndre schulde hand thet liide, att the schulde qwæde wdi samme forsambling. 
6 Sanctus Paulus will att qwinner schule icke tale i kircker, men wære qwertawse oc ij styllehed, oc then dantsche messe twert emod 
giffuer thenom orsage icke alsomeniste att tale, men och saa att qwæde mett eett klynginde stæmme, huar wdaf mangis sind oc 
hierter røris meer til syndige tancker end till noger gudelighed oc huar fore mange meer komme til kirckin end for Gudz skyld. 
7 Then som wærst qwæder, begynfder gierne først. 
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Bogtrykkerteknikken og som en naturlig konsekvens heraf også masseproducerede salmebøger fik stor 

betydning for de nye salmers udbredelse. Men på trods af, at de trykte salmebøger har sikret udbredelse og 

tekstmæssig ensartethed, har den daglige brug af salmerne for de fleste almindelige mennesker været 

uafhængig af salmebøgerne. Man kunne de salmer man sang udenad, og havde ikke brug for trykte 

salmebøger. Dette understreges af, at det var meget svært eller nærmest umuligt at få rettelser og ændringer 

i salmerne til at slå igennem. Engang indlærte og indsungne salmer ændres kun vanskeligt i en primært 

illitterær kultur, der typisk er kendetegnet ved at være meget konservativ. 

Det antal sange, den enkelte kan gøre brug af i en illitterær kultur, er typisk 50-75, og som konsekvens heraf 

kan et givent kollektiv i en illitterær kultur (fx en menighed i reformationsårhundredet) gøre brug af op til 

100 fællessange. Balslev-Clausen har studeret reformationstidens salmebøger, og han konkludere, at i alt 52 

salmer indgår i de kendte gudstjenesteordninger 1528-1539, og må antages at være de mest kendte. 

(Heriblandt: Én ny handbog (1529): Nw frygder eder alle Christne mend” (Nun freudt euch, lieben 

Christengmayn) – se senere). 

 

Som en illustration af den betydning man tillagde sangen i den ny reformerte gudstjeneste kan man anvende 

det kongebrev, som fra 1569 gjorde Hans Thomissøns salmebog enerådende på markedet.  Netop 

Thomissøns salmebog er samlet og redigeret med en klar bevidsthed om salmesangens evne til at fastholde 

reformationens nye indsigter, og Thomissøn redegør selv for salmebogens formål - herunder at man gennem 

rim og sang lærer og husker mest og bedst, og at den ikke kun skal bruges i kirker men også i skoler og huse.  

 

I 1500-tallets slutning synes den danske kirke altså velforsynet med salmer på folkesprog. Man havde ikke 

blot en officiel salmebog, med tilhørende melodibog, men også en billig folkesalmebog, diverse 

gudstjenestehåndbøger til præstebrug samt et regelsæt, der afgrænsede den gamle kirkelatin. Samtidig blev 

ikke mindst Luthers tekster opfattet som garanten for, at salmerne var bærere af den rette tro, og for 

menigheden har den reformatoriske salmesang i høj grad givet en oplevelse af nu rent sprogligt at kunne 

forstå det, der før virkede uforståeligt.  

 

Med reformationen fulgte således en kristen menighedssang på folkesprog, og denne har præget kirken lige 

siden: Den danske gudstjeneste er i vid udtrækning en salmemesse, og salmesangen har i høj grad medvirket 

til at gøre menigheden afgørende ansvarlig for, at gudstjenesten overhovedet kan holdes. Dermed blev 

salmesangen det meste markante udtryk for den reformatoriske tanke om det almindelige præstedømme 

idet hele menigheden aktivt indgår i forkyndelsen. 
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Eksempel 1: Nu fryde sig hver kristen mand 

Nu fryde sig hver kristen mand er som nævnt med helt tilbage i salmehefterne fra 1529. Teksten er forfattet 

af Luther, hvilket i eftertiden opfattede som garant for, at salmen var bærer af den rette tro. Samtidig var det 

en af de salmer, som alle i flg. Peter Balslev-Clausen har kunnet udenad, og som derfor har været med til at 

definere den rette tro hos menigheden. I den tyske sangtradition står salmen som reformationens 

hovedsalme, fordi den på en gang afspejler Luthers erkendelse af, at forholdet mellem Gud og menneske 

ikke er bestemt af menneskets religiøse anstrengelser eller gode gerninger, men af Guds ultimative offer og 

af menneskets tro. Salmen tolkes også ofte delvist selvbiografisk, som en beskrivelse af Luthers egen vej ud 

af katolicismen. 

 

Martin Luther 1523.  

(Claus Mortensen 1528. N.F.S. Grundtvig 1837. F.L. Mynster 1862. C.J. Brandt 1888.) 

 

Nu fryde sig hver kristen mand 

og springe højt af glæde! 

Ja, lad os alle trindt om land 

med liv og lyst nu kvæde! 

For Gud, så god som han er stærk, 

har gjort et herligt underværk, 

betalt i dyre domme. 

 

I Djævlens fængsel var jeg sat, 

jeg var fordømt til døde, 

min synd mig knuged dag og nat 

med megen angst og møde; 

jeg altid dybere sank ned, 

der var ej vej til salighed, 

i synden var jeg fangen. 

 

Min dyd og gerning hjalp mig ej 

den død at overvinde; 

den stærke Djævel sagde nej, 

han lod sig ikke binde; 

jeg givet var i Fjendens vold, 

han trued mig med syndens sold 

og dom til evig pine. 

 

Da ynked Gud i evighed 

min jammer og elende, 

han tænkte på barmhjertighed 

og ville hjælp mig sende; 

sit hjerte vendte han til mig 

og kosted derpå faderlig 

det kæreste, han havde. 

 

Han talte til sin kære Søn: 

Nu vil jeg mig forbarme; 

drag ud, mit hjertes krone skøn, 

vær frelser for den arme; 

gå, hjælp ham ud af syndens nød, 

og dræb for ham den bitre død, 

og lad med dig ham leve! 

 

Guds Søn sin Fader lydig var, 

han kom til os på jorden, 

født af en jomfru ren og klar, 

han er min broder vorden; 

så lønlig førte han sin magt, 

bar alskens nød og liden pragt 

for Djævelen at fange. 

 

Nu siger han: Kom hid til mig, 

tag evigt liv til gave! 

Jeg led den bitre død for dig, 

at du den arv skal have; 

nu er jeg din, og du er min, 

min bolig skal og være din, 

os skal ej Fjenden skille. 
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1600-tallet: Konsolidering af enevælden og den rette lære 

 
            Illustration i en dansk slægtsbog fra omkring 1600. Det Kgl. Bibliotek 

 

Som det ses af ovenstående illustration var det i 1600-tallet opfattelsen, at samfundet var organiseret efter 

en guddommelig indstiftet opdeling. Her overrækkes sværdet til adelsmanden, scepter og krone til kongen, 

bibelen til præsten og plejlen til bonden. Tilsyneladende var det altså ikke med udgangspunkt i 

lutheranismen, at samfundets indretning kunne blive udfordret – tværtimod bidrog den protestantiske kirke 

til at konsolidere samfundets orden og den senere enevældige konges magt.  

Kongen anså således kirken som et væsentligt redskab i forhold til at legitimere sin egen magt, hvilket blandt 

andet ses i kraft af, at den tidlige enevælde fornyede reformationstidens gudstjenestebøger. Det var blandt 

andet Danske lov af 1683, der udstak rammerne herfor, idet hele den Anden bog består af bestemmelser om 

kirkelige forhold. Herudover kommer Kirke-Ritualet (1685) og Alterbogen (1688), og tanken var, at denne 

række af autoritative kirkelige bøger skulle rundes af med en ny salmebog med tilhørende melodisamling, 

som skulle tilrettelægges af den førende skikkelse indenfor kirkelig digtning: Fyns biskop Thomas Kingo (Se 

senere). 

 

Den rette lære 

1600-tallet blev domineret af en såkaldt luthersk ortodoksi; man søgte efter den rette tro og anstrengte sig 

for at fastholde denne. Reformationen havde sat individet og det individuelle gudsforhold i centrum, og som 

en konsekvens heraf blev bønner og salmer de vigtigste redskaber i kampen for at fastholde den rette tro. 

1600-tallets salmer havde derfor først og fremmest til formål at skabe orden og klarhed i forhold til 

trosspørgsmål og indsynge de væsentligste passager af biblen, der jo var garant for den rette tro. Stilarten i 
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de salmetekster, som dominerede samtiden var barokdigtning, som netop i udpræget grad er kendetegnet 

ved at være koblet til og understøtte de to 

bærende institutioner: Kirken og enevælden, 

og perioden byder på mange forskellige 

salmeforfattere; dog med Kingo som den 

absolut mest fremtrædende. Som billeder på 

forbindelsen mellem det guddommelige og 

det jordiske brugte Kingo i sin digtning ofte 

flotte naturfænomener som 

lysgennembrydning og himmelstræbende 

landskaber. Endvidere satte han versene i 

strofeform, hvilket hjalp på 

overskueligheden, og gjorde enderimene 

tydelige. 

Kingos salmer havde to primære formål; dels 

at indkapsle og udtrykke den rette tro, og dels 

at hylde den enevældige konge. Han lagde 

grunden til sin brede anerkendelse med 

udgivelsen af sit ”Aandelige Siunge-Koors 

første Part. Indenholdende 14 Gudelige 

Morgen- og Aften-sange/tillige med de 7 

Kong Davids Poenitendse-Psalmer sangviis 

forfattede” (1674). I denne bog har hver 

ugedag en salme til morgen- og 

aftenandagten, når man samledes til måltid 

samt en (gammeltestamentlig) bodssalme til 

at synge umiddelbart før man gik i seng. Det 

er således tydeligt, at blandt andre Kingo 

bidrog til at tage salmesangen ud af 

gudstjenestens tid og rum, men salmesangen 

var stadig styret og  struktureret fra oven.  
Kobberstik fra titelblad til Kingos Aandelige Siunge-Koors förste Part (1674) 

 

I 1699 munder arbejdet i landets første salmebogskommission ud i Dend Forordnede Ny Kirke-Psalme-Bog, 

og med denne fik gudstjenesten den ”uniformitet” eller ensartethed, som enevælden tilstræbte. Salmebogen 

blev efterhånden kendt som Kingos salmebog og fik stor indflydelse på eftertiden. 
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Eksempel 2: Sorrig og glæde 
Kingos salmer repræsenterede et højdepunkt i samtidens danske lyrik, og Kingos digtning fremstår i dag som en central 

repræsentant for den danske baroklitteratur (ca. 1650-1720). Det komplicerede billedsprog med de mange antiteser 

(”Sorrig og glæde”), gentagelser, udbrud og ordspil, er underlagt en stor vilje til enhed og orden og alle barokkens 

virkemidler og indsigter findes i rigt mål hos Thomas Kingo.  

 

Thomas Kingo, 1681. 

 

Sorrig og glæde de vandre til hobe, 

lykke, ulykke de gange på rad, 

medgang og modgang hinanden tilråbe, 

solskin og skyer de følges og ad. 

Jorderigs guld 

er prægtig muld, 

Himlen er ene af salighed fuld. 

 

Kroner og scepter i demantspil lege, 

leg er dog ikke den kongelig dragt. 

Tusinde byrder i kronerne veje, 

tusindfold omhu i scepterets magt. 

Kongernes bo 

er skøn uro, 

Himlen alene gør salig og fro. 

 

Alle ting har sin foranderlig lykke, 

alle kan finde sin sorrig i barm. 

Tit er et bryst under dyrebart smykke 

opfyldt af sorrig og hemmelig harm. 

Alle har sit, 

stort eller lidt, 

Himlen alene for sorgen er kvit. 

 

Vælde og visdom og timelig ære, 

styrke og ungdom i blomstrende år 

højt over andre kan hovedet bære, 

falder dog af og i tiden forgår. 

Alle ting må 

enden opnå, 

Himmelens salighed ene skal stå. 

 

Dejligste roser har stindeste torne, 

skønneste blomster sin tærende gift, 

under en rosenkind hjertet kan forne,1  

for dog at skæbnen så sælsom er skift! 

I våde-vand 

flyder vort land, 

Himlen har ene lyksaligheds stand. 

 

Angest skal avle en varende glæde, 

kvide skal vinde sin tot ud af ten. 

Armod skal prydes i rigeste klæde, 

svaghed skal rejses på sundeste ben. 

Avind skal stå 

fængslet i vrå, 

Himlen kan ene alt dette formå. 

 

Lad da min lod og min lykke kun falde, 

hvordan min Gud og min Herre han vil, 

lad ikkun avind udøse sin galde, 

lad kun og verden fulddrive sit spil! 

Sorrig skal dø, 

lystigheds frø 

blomstre på Himle-lyksaligheds ø! 
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1700-tallet: Rationalisme og oplysning 
1700-tallet er i høj grad kendetegnet ved to centrale åndelige strømninger: henholdsvis den religiøse 

pietisme og den naturvidenskabelige rationalisme. Selv om disse strømninger tilsyneladende fremstår som 

uforenelige modsætninger er de i bund og grund udtryk for den samme tidsånd, ifølge hvilken man gennem 

oplysning kan nå til et bedre og sandere menneskeliv. Ændring af menneskelivet skulle således ske enten 

gennem oplysning om menneskets og naturens beskaffenhed, eller som pietisterne ved at finde det sande 

menneskeliv i det himmelske – dvs. oplysning om troens væsen, og om dens erhvervelse og bevarelse. 

 

Pietisme 
Pietismen kom syd fra og udfordrede den dogmatiske lutherske kristendom med skematiserede 

læresætninger underbygget med bibelcitater. Pietismen rettede således fokus væk fra katekismen og de 

uafviselige sandheder til den mere subjektive religiøse følelse, oplevelse og erfaring. Hvor den lutherske 

ortodoksi appellerede til forstand og hjerne var det den pietistiske kristendoms formål at vinde hjerterne, og 

sangen var den bedste vej netop til hjertet og til den pietistiske inderlighed. Gennem sangen nåede man ind 

til den religiøse følelse og gennem sangen fik den sit udtryk.  

 

Pietismen vakte genklang hos det danske hof, hvor først Frederik den 4. støttede pietistiske initiativer (fx 

forbud mod komedier og maskerader samt etablering af ydre mission og lov om fattige (1708)). Endvidere 

oprettedes et skolehjem for forældreløse: Det Kgl. Vaisenhus, som fik, og stadig har, indtægten fra salg af 

autoriserede bibler og salmebøger i Danmark. 

 

Det var også i høj grad de pietistiske ideer, der 

dominerede mens Brorson studerede teologi og som 

derfor kom til at spille en stor rolle for hans 

salmedigtning. I 1732 udgav han sit første lille 

salmehefte (Tøndersanghefterne), og flere fulgte 

hurtigt efter. Brorsons salmer samledes i Troens Rare 

Klenodie (1739) samt (efter hans død) i Svane-Sang. 

Begge disse udgør ikke kirkesalmebøger i traditionel 

forstand, men personlige vejvisere i sang og i 

inderlighed. Stilen i Brorsons digtning er mere 

detaljeret og indadvendt end Kingos, og der er ingen 

forankring i den ydre konkrete tilværelse. Salmerne 

lægger op til en indadvendt fordybelse og inderlighed, 

og sigter mere på at understøtte den personlige 

religiøse oplevelse end kirkens Gudstjeneste. 

Pietismens sange adskilte sig på den måde fra 

reformationstidens. Hvor de første havde til hensigt at 

levere det rette teologiske indhold , var formålet nu at 

ville nå og bevæge den enkelte. 
H.A Brorson 
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Eksempel 3: Op, al den ting, som Gud har gjort 
Salmen har sin undren over naturens mangfoldighed fælles med sin samtid, men er alligevel et opgør med 

oplysningstidens voksende tiltro til, at den menneskelige visdom kan lure skaberværket af. Der er kun en sandhed, som 

kan findes ved at betragte naturen, og det er sandheden om skaberens visdom, godhed magt osv. Desuden 

repræsenterer den en ny kirkelig pædagogik, hvor sansninger og erfaringer, som alle kender, bruges som afsæt til 

erkendelsen af Guds storhed. 

  

Hans Adolph Brorson, 1734. 

 

Op, al den ting, som Gud har gjort, 

hans herlighed at prise! 

Det mindste, han har skabt, er stort 

og kan hans magt bevise. 

 

Gik alle konger frem på rad 

i deres magt og vælde, 

de mægted ej det mindste blad 

at sætte på en nælde. 

 

Det mindste græs jeg undrer på 

i skove og i dale, 

hvor skulle jeg den visdom få 

om det kun ret at tale? 

 

Hvad skal jeg sige, når jeg ser, 

at alle skove vrimle, 

de mange fuglesving, der sker 

op under Herrens himle? 

 

Hvad skal jeg sige, når jeg går 

blandt blomsterne i enge, 

når fuglesangen sammenslår 

som tusind harpestrenge? 

Hvad skal jeg sige, når mit sind 

i havets dybe grunde 

kun dog så lidt kan kige ind 

og ser så mange munde? 

 

Hvad skal jeg sige, når jeg ser, 

hvor stjerneflokken blinker, 

hvor mildt enhver imod mig ler 

og op til himlen vinker? 

 

Hvad skal jeg sige, når jeg op 

til Gud i ånden farer 

og ser den store kæmpetrop 

af blide engleskarer? 

 

Hvad skal jeg sige? mine ord 

vil ikke meget sige: 

o Gud! hvor er din visdom stor, 

din godhed, kraft og rige! 

 

Op, stemmer alle folk på jord 

med frydetone sammen: 

Halleluja, vor Gud er stor! 

Og Himlen svare: Amen! 
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1800-tallet 
Ikke kun 1700-tallets religiøse pietisme men også den naturvidenskabelige rationalisme påvirkede kirken og 

det religiøse liv, og skal man tro de samtidige beretninger stod de danske kirker omkring århundredeskiftet 

gabende tomme. Eksempelvis skriver en landsbypræst til sin søn i København, at ”Paa sine Steder siger man 

det reent ud, at den gejstlige Stand er ganske undværlig (…) Du nævner nogle faa af Kiøbenhavns Præster, 

der have et mere eller mindre talrigt Auditorium: men at Kirkerne er dog i Almindelighed – i Forhold til 

Folkemængden – saa godt som ere tomme, at derimod Forsamlingsstederne af taabelige umoralske Gøglerier 

stedse ere fulde”8. 

 

I byerne og blandt det dannede borgerskab brød man sig ikke om kirketvang og en ukritisk overtagelse af 

fortidens dogmer, og langs vestkysten og i de gudelige forsamlinger samledes man uden for kirken, sang af 

Brorsons Klenodie og Svane-Sang, og brugte lægmænd som prædikanter. I kirken var det vurderingen, at 

årsagen primært lå i formidlingen af budskabet, hvorfor der i perioden blandt andet udkom nye 

katekismeudkast, nye bibelhistoriske lærebøger og nyoversættelser af Det Nye Testamente. Man oprettede 

endvidere det, der senere blev omdøbt til Det Kongelige Pastoral Seminarium og udsendte en ny salmebog – 

Evangelisk-Christelig Salmebog fra 1798. 

 

Grundtvigs salmekritik og syn på sangens funktion 

Det er på baggrund af førnævnte krisestemning, at man skal forstå karakteren af og anledning til det arbejde 

med at gentænke det religiøse fællesskab, som 1800-tallets helt store salmedigter Grundtvig påbegynder 

omkring 1820.  Grundtvig påpegede selv, hvordan salmesangen var folkekirkens vigtigste praksis- og 

kommunikationsform, og det er netop også salmerne som i eftertiden synes at have en særlig fremtrædende 

plads i den arv han efterlod. Allerede i 1807 skriver Grundtvig i artiklen ”Om Religion og Liturgie”, hvordan 

”Poesien maa træde frem, klædt i det harmoniske Vers, hvilende paa det melodiske Riim, og hævet ved den 

potenserende Musik. Høit over Jorden maa vi opløftes, og et Glimt af det evige Liv maa svæve forbi vort mod 

Himlen stirrende Øie.”9 I denne henseende opfyldte hverken Kingos gamle eller den nye Evangelisk-Christelig 

Salmebog Grundtvigs krav. Sidstnævnte var i Grundtvigs øjne for fornuftsbundet i sin tilgang til de religiøse 

liv – i stedet skulle sammenhængen mellem det poetiske og det kristelige blev grundprincippet i 

romantikeren Grundtvigs salmedigtning. Denne position uddyber Grundtvig yderligere i 1828 idet han 

påpeger, hvordan "det, der i Kirke-Sangen opbygger og rører os, langt mindre er Psalmen i sig selv betragtet, 

er Meninghedens inderlige Deeltagelse i Den ....... at kige i Texten og høre paa Musiken", og samtidig angav 

han salmesangens funktion som at skabe et ”vi” ud af menigheden, hvorved den kollektive deltagelse i sangen 

lægger et fundament for individernes fællesskab. Det er for Grundtvig altså i høj grad deltagelsen i sig selv, 

der rører menigheden og får den enkelte til ”naturligt at tilegne sig et fælles, simpelt, levende og rørende 

Udtryk af Herrens Forjættelser, Aandens Trøst og Guds Børns Hjertelag!” (Baunvig, s. 169). Grundtvigs salmer 

skal generere fællesskab10, og som en naturlig konsekvens heraf er de i høj grad salmer om hvad "vi" føler 

eller gør i modsætning til eksempelvis Brorsons og Kingos salmer, der primært er "jeg"-salmer med fokus på 

                                                 
8 Citeret fra Baunvig, 2014 
9 Citeret fra Baunvig, 2014. 
10 Samme fællesskabsdannende funktion var også tiltænkt de mange fædrelandssange, som Grundtvig og mange andre skrev i løbet 
af århundredet. 
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den enkelte. Det er ifølge Frøkjær Baunvig især tydeligt i hans gudstjenestesalmer, hvor Grundtvig 

”reflekterer … over, hvad det vil sige, at "vi" som menighed synger om det kristne budskab [og han] … brugte 

fællessang til mere end bare at skabe fællesskabsfølelse i sin menighed. Den gamle præst brugte nemlig også 

sine salmer til at knytte det stærke fællesskab i menigheden 

sammen med det kristne forestillingsunivers og de kristne 

værdier.”11 

Som Grundtvigforskeren Sune Auken påpeger, er det i 

forlængelse heraf endvidere karakteristisk, at alle Grundtvigs 

salmer på en eller anden måde indeholder et håb. Derfor 

bliver Grundtvigs teologi ifølge Sune Auken ”det nærmeste, 

man kommer tanken om alles frelse inden for den lutherske 

tradition…. [han] flytter simpelthen fokus fra lidelsen til 

påskemiraklet.”12 

 

 

 

 

Grundtvig under salmesang i Vartov. Fra Danmarks Riges Historie (1896-1907) 

 

  

                                                 
11 Ebdrup, 2010 
12 Øhrstrøm, 2012 

http://danmarkshistorien.dk/uploads/pics/Grundtvig_under_Salmesang__s.190.jpg
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Eksempel 4: Påskeblomst! hvad vil du her 

Mange af tidens salmer blev ikke offentliggjort i kirkelige sammenhænge, men fx i aviser, digtsamlinger mm. 

Dette gælder fx ”Paaskeblomst”, som Grundtvig udgav i tidsskriftet ”Danne-Virke” i 1817, som skulle være et 

litterært forsvarsværk for dansk ånd og kultur. 

Det oprindelige digt – Paaske-Liljen, som salmen baserer sig på, er stærkt selvbiografisk. Påskeliljen blev 

betragtet som noget bondsk, og betegnelsen blev brugt nedsættende, men Grundtvigs Paaske-Liljen vidner 

om bondestandens nye, centrale position i samfundet. I salme-udgaven af digtet bliver originalens ”jeg” 

delvist til et menigheds-”vi”, og påskeblomsten er blevet en budbringer eller et symbol på den genopstandne 

Kristus. 

 

N.F.S. Grundtvig 1817. Bearbejdet 1935. 

 

Påskeblomst! hvad vil du her? 

Bondeblomst fra landsbyhave 

uden duft og pragt og skær! 

hvem er du velkommen gave? 

Hvem mon, tænker du, har lyst 

dig at trykke ømt til bryst? 

Mener du, en fugl tør vove 

sang om dig i Danmarks skove? 

 

Ej i liflig sommerluft 

spired du på blomsterstade, 

ej så fik du rosens duft, 

ikke liljens sølverblade; 

under vinterstorm og regn 

sprang du frem i golde egn, 

ved dit syn kun den sig fryder, 

som har kær, hvad du betyder. 

 

Påskeblomst! men er det sandt: 

Har vi noget at betyde? 

Er vor prædiken ej tant? 

Kan de døde graven bryde? 

Stod han op, som ordet går? 

Mon hans ord igen opstår? 

Springer klart af gule lagen 

livet frem med påskedagen? 

 

Kan de døde ej opstå, 

intet har vi at betyde, 

visne må vi brat i vrå, 

ingen have skal vi pryde; 

glemmes skal vi under muld, 

vil ej vokset underfuld 

smelte, støbes i det dunkle 

og som lys på graven funkle. 

 

Påskeblomst! en dråbe stærk 

drak jeg af dit gule bæger, 

og som ved et underværk 

den mig hæver, vederkvæger: 

Hanegal og morgensang, 

synes mig, af den udsprang; 

vågnende jeg ser de døde 

i en påske-morgenrøde. 

 

Ja, jeg ved, du siger sandt: 

Frelseren stod op af døde! 

Det er hver langfredags pant 

på en påske-morgenrøde: 

Hvad er segl og sværd og skjold 

mod den Herre kæk og bold? 

Avner kun, når han vil ånde, 

han, som svor os bod for vånde. 
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1900-tallet 
 

Mens 1800-tallet kan betragtes som en sand guldalder for dansk salmedigtning, der foruden Grundtvig blandt 

andre også tæller en så fremtrædende digtere som B. S. Ingemann, blev der ikke digtet mange salmer i første 

halvdel af 1900-tallet. I de sidste årtier af det 20. århundrede kom der dog tilsyneladende gang i 

salmedigtningen igen, og en del af disse nye salmer blev optaget i den nye udgave af Den Danske Salmebog 

fra 2002. 

 

Det er karakteristisk for de nye salmer, at de som en konsekvens af den øgede individualisering både er 

præget af personlige eksistentielle spørgsmål, men samtidig efterstræber et trosmæssigt fællesskab med 

andre. Fx forklarer salmedigter Holger Lissner, hvordan han betragter sine salmer som ”bønner til Gud. De 

begynder måske med mine erfaringer, men de skal helst ende som fællesbønner, alle kan gå ind i. Sangene 

skal synge i andre end mig, før de bliver til salmer.”13 Salmen kan altså ifølge Lissner udgøre en vej væk fra 

den underlæggende individualisering og måske endda eksistentielle ensomhed, som præger det senmoderne 

samfund og frem mod et nyt åndeligt og religiøst fællesskab. 

 

Den praksis, som i dag omgiver salmesangen, er også i høj grad præget af den nye tids behov. Man har blandt 

andet lukket kirken op for nye musikgenrer og omplanter også de mere traditionelle salmer til at formidle 

det religiøse budskab ind i nogle nye sammenhænge fx i form af babysalmesang, spaghettigudstjenester og 

en række andre tilbud. Og mens folkekirken som institution får færre og færre medlemmer, er salmerne 

stadig en stor del af fx jule- og andre traditioner i de fleste hjem i Danmark. På den måde er salmesangen 

stadig, og måske i dag i højere grad end nogensinde før, en af de veje til det religiøse, som flest mennesker 

møder i deres dagligliv. 

 

  

                                                 
13 ”Det er vigtigere at være tro end at have tro”. Interview med Holger Lissner i Kristeligt Dagblad, 10. juli 2014. 
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Eksempel 5: Nu går solen sin vej 

 

Holger Lissner skrev aftensalme ”Nu går solen sin vej” til FDFs landslejr i 1981, og den blev endeligt optaget i 

Den Danske Salmebog i 2002. Salmen er kendetegnet ved sin helt hverdagsagtigt skildring af aftenstunden, 

og giver på den måde et billede af døgnets og arbejdets rytme i nutidens travle industrialiserede samfund i 

modsætning til eksempelvis Påskeblomst! hvad vil du her, hvis afsæt er bondens liv og tilværelsesforståelse. 

Salmen er præget af et positivt livs- og kristendomssyn, hvor solen skinner på alle, og hvor man ikke er alene 

selvom den fysiske sol går sin vej for en stund. 

 

Holger Lissner 1980. 

 

Nu går solen sin vej 

for at skinne på andre, 

for alle på jorden har brug for dens lys, 

og de håber og venter 

på dagen, du skaber, 

for kun i din sol, Gud, kan livet fornys. 

 

Nu går landet til hvile, 

og travlheden dæmpes, 

og hjemmene fyldes af aftnens musik. 

Vær med den, kære Gud, 

der må sidde alene, 

og den, der nu slider sig træt på fabrik! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu er timen til stilhed, 

til bøn og til tanker, 

til ord, som har vægt, og som kræver et svar. 

Kom og rør ved os, Kristus, 

så vi bliver åbne 

for glæden og livet og freden, du har. 

 

Nu er timen, hvor du 

dømmer alt det, vi gjorde, 

som vendte os bort fra vor næste og dig. 

Nu er timen, hvor du 

sletter alt det, der skiller, 

hvor du siger: Kom, og vær hjemme hos mig! 

 

Nu går solen sin vej, 

men vi er ikke ene, 

for du, Herre, lever og vender vor frygt, 

så når du er i mørket, 

er det ikke mørke, 

når du er iblandt os, da sover vi trygt. 
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