
Mentalitet og salmesang i 1600, 1700 og 1800-tallet 

Gruppe 1: 

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 

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. 

Læs mere om den lutherske ortodoksi på danmarkshistorien.dk 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/den-lutherske-ortodoksi-i-skole-og-hjem-i-16-og-1700-tallet/


Gruppe 2:  

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. 

 

et 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. 

Læs også om Pietismen på kristendom.dk 
H.A Brorson 

  

https://www.kristendom.dk/indf%C3%B8ring/hvad-er-pietisme


Gruppe 3: 

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”1. 

 

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.”2 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 fællesskab3, 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 

                                                 
1 Citeret fra Baunvig, Katrine Frøkjær: ”Den inderlige deltagelse”, Grundtvig Studier, Årg. 65, nr. 1 2014.  
2 Citeret fra Baunvig, 2014. 
3 Samme fællesskabsdannende funktion var også tiltænkt de mange fædrelandssange, som Grundtvig og mange andre skrev i løbet af 
århundredet. 

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/grs/article/view/20945/18467


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.”4 

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.”5 

 

Læs mere om Grundtvigs kristendomssyn på 

danmarkshistorien.dk 

 

 

 

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

                                                 
4 Ebdrup, Niels: ”Salmesang slår ”danske værdier””, videnskab.dk, 28. marts 2010,  
5 Øhrstrøm, Daniel: ”Grundtvigs salmer peger på påskens mirakel”.  Interview med Sune Auken i Kristeligt Dagblad, 4. april 2012.  

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/grundtvigs-kristendomssyn/
http://videnskab.dk/kultur-samfund/salmesang-slar-danske-vaerdier
http://www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/grundtvigs-salmer-peger-p%C3%A5-p%C3%A5skens-mirakel
http://danmarkshistorien.dk/uploads/pics/Grundtvig_under_Salmesang__s.190.jpg

