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1. Introduktion 

D. 22. marts 1866 ankom den som folkemindesamler siden så kendte Evald 

Tang Kristensen (1843-1929) til Gjellerup lidt uden for Herning, hvor han 

skulle tiltræde lærer- og kirkesangerembedet. Den dengang blot 23-årige Tang 

Kristensen havde nogle års lærererfaring, men var nyuddannet som kirkesan-

ger. Allerede den følgende søndag skulle han dog i Gjellerup Kirke få sin ild-

dåb, som han skildrer i sine erindringer, Minder og Oplevelser:1 

Kirkesangen om Søndagen gik usselt. Jeg blev jo nok indsat i Embedet af Præ-
sten, og det var nu godt nok. Jeg kunde nok Koralerne, som jeg havde lært efter 
de reglementerede Koralbøger, og dem sang jeg Salmerne efter, saa det gik 
helt godt. Men det gale var, at Menigheden ikke brød sig det mindste om, hvad 
jeg sang. 

Tang Kristensens beskrivelse af den ”usle” kirkesangerdebut er et af de 

sjældne vidnesbyrd om mødet med et ellers vidt udbredt fænomen: den folke-

lige salmesang. Når menigheden i Gjellerup Kirke ikke brød sig det mindste 

om hvad den ny kirkesanger sang, skyldtes det hverken at de var tavse eller 

ligeglade. Derimod havde de deres egen opfattelse af hvordan salmerne skulle 

synges – og den stemte ikke overens med melodierne i ”de reglementerede 

koralbøger.” Tang Kristensen fortsætter: 

Menigheden regnede aldeles ikke min Sang og vilde slet ikke rette sig efter 
mig, de sang stadig paa deres Vis, og jeg kunde mærke, at der aldrig vilde ske 
nogen Forandring i dette. Jeg maatte da se at rette mig efter Menigheden og 
faa dens Toner lært, saa at jeg kunde synge dem.2 

Med denne korte beretning giver Evald Tang Kristensen et sjældent tydeligt 

eksempel på den levende salmesangs komplekse processer i en konstant for-

handling mellem musikalske aktører i en demokratisk musikalsk dialog. Kir-

kesangeren indser her med det samme at han må lytte til menigheden og lære 

dens syngemåde og melodivarianter, ”saa at [han] kunne faa dem lært” og 

dermed udfylde rollen som forsanger. Tang Kristensen fortæller da også, hvor-

dan han med tiden bliver accepteret af menigheden: 

 

                               
1 Kristensen, Evald Tang: Minder og Oplevelser II 1924, s. 7.  
2 Ibid. s. 43. 
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”Da De kom her, kunde De hverken kjende Bogstaver eller stave, langt mindre 
læse, men nu, da De har begyndt at stave, nu varer det vel ikke længe, inden 
De kan læse ordentlig som en af vi andre.” Det optog jeg for Spøg, og jeg fandt 
mig helt godt i disse Forhold.3 

Den folkelige salmesang i Danmark – en musikalsk 

praksis 

Evald Tang Kristensens beskrivelse af den musikalske forhandlingsproces 

mellem central, institutionaliseret norm og lokale praksisser har kendetegnet 

salmesangen på landet siden reformationen.4 En af den ny læres mest mærk-

bare fornyelser var netop indførelsen af en ny musikalsk praksis: menighedens 

fælles salmesang på modersmålet. I dag regnes det for en selvfølge at kirke-

sangen understøttes af et orgel og mindst én sanger, i større byer i reglen af en 

kvartet, med et unisont sangudtryk som ideal. Men langt op i 1800-tallet, en-

kelte steder helt ind i 1900-tallet, foregik salmesangen i danske landsbykirker 

uden orgel eller kor,5 men blev ledet af skiftende enkeltstående kirkesangere, 

i reglen den lokale lærer, som i eksemplet her Evald Tang Kristensen. Under 

disse praktisk-musikalske forhold der ikke gav gode betingelser for nogen vi-

dere styring af sangen, udviklede der sig lokale sangtraditioner, og ”de regle-

menterede koralbøger” gennem tiden giver kun en svag antydning af hvordan 

sangen rundt om i landet egentlig har lydt. 

Da der er tale om gehørstraderet sang som ikke fulgte den officielle stan-

dard, men udviklede sig efter lokalt betingede forhold, må man forestille sig 

at salmesangen i 1600-, 1700- og store dele af 1800-tallet har været praktiseret 

i lige så mange traditionsvarianter som der findes landsbykirker.6 Ydermere 

har salmesangen aldrig begrænset sig til kirkerummet, men har i husandagt og 

andre samværsformer, fx når man holdt mørkning, i forbindelse med måltider 

                               
3 Ibid. s. 43. 
4 Kirsten Sass Bak: ”[…] in spite of the fact that in its intent the Lutheran chorale was also 
”popular” and held secular elements, a musical culture gap existed between the church-singing 
of the country people and the musical authorities’ intentions. The gap must have been there 
from the start considering the pesantry’s traditional, individually varied way of singing versus 
the entirely new demand for community singing in unison.” Kirsten Sass Bak giver flere ek-
sempler på den negative diskurs om kirkesangen på landet samt på de forskellige tiltag til dens 
”forbedring” der i løbet af 1800- og 1900-tallet førte til kirkesangens ensretning og kultivering.  
”Traditional Kingo Singing in Denmark” i Kirsten Sass Bak og Svend Nielsen (red.): Spiritual 
Folk Singing. Nordic and Baltic Traditions, København 2006 s. 158. 
5 Bine Bryndorf: ”Salmesang til orgelklang. Orgelledsagelse af menighedssang – historisk og 
aktuelt” i Stefan Lamhauge Hansen, Michael Hemmingsen, Peter Thyssen og Peter Weincke: 
Dansk Kirkesangs Årsskrift 2006 s. 67-86. 
6 ”[…] når de folkelige Kingomelodier lyder mærkværdigt i forhold til melodierne i de officielle 
koralbøger, så må det betyde, at kirkesangen på landet siden 1699 og sandsynligvis også før har 
gået sine egne snørklede veje. Vi kalder dette for folkelig tradition.” Mogens Helmer Petersen: 
”Kingosangen i folkelig dansk tradition” i Dansk Kirkesangs Årsskrift 1965-66, København 
1966 s. 25. 
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eller ved sengelægning, også klinget som fællessang i hjemmet. Under arbej-

det eller den personlige andagt er salmerne også blevet sunget i enrum. Man 

må derfor forvente at der inden for det enkelte sogn tillige har eksisteret me-

lodivariationer på familie- og måske endda på individniveau.7 I den mundtlige 

traditions bestandige forhandlinger mellem individuelle og varierende kollek-

tive melodi- og fremførelsesnormer findes den energi og kreativitet der har 

været drivende i de musikalske processer i de enkelte traditioner. Denne fol-

kelige kirkesangstradition, der ”har sin rod direkte i gældende højmesseprak-

sis,”8 knytter sig særligt til brugen af ”Kingos salmebog” fra 1699 og kaldes 

kingosang eller kingotone. 

Ved siden af disse lokale varianter af kirkesangen opstod der i løbet af 

1700- og 1800-tallet nye traditioner for salmer og åndelige sange i religiøse 

miljøer, hvor man som alternativ eller supplement til gudstjenesten forsamle-

des og bl.a. sang Brorsons salmer, som endnu ikke stod i de autoriserede sal-

mebøger, til private møder og med tiden i missionshuse. Disse sangtraditioner 

opstod og udviklede sig således parallelt med kirkesangen og uden indflydelse 

fra en musikalsk myndighedsrepræsentant eller normerende ”reglementerede 

koralbøger,” men fulgte udelukkende den kollektive mundtlige traditions pro-

cesser. Gik en salmemelodi fra kirken ud i forsamlingstraditionen, levede den 

dér videre på denne traditions vilkår. Også denne sang er blevet sunget i skif-

tende sammenhænge og sociale konstellationer. Den er knyttet til brugen af 

”Brorsons salmebog” og kaldes brorsonsang. Såvel kirkesangen som forsam-

lingssangen formedes lokalt og reflekterer forestillinger, vaner og værdier 

som har eksisteret i den sociale kultur i de enkelte miljøer. 

Afhandlingens genstand: kingotone og brorsonsang 

De to hovedspor i den folkelige danske salmesang er således knyttet til brugen 

af to specifikke salmebøger: ”Kingos salmebog” og ”Brorsons salmebog”. Be-

tegnelserne for de to salmesangstraditioner udtrykker således per se en sam-

menhæng mellem den konkrete salmebog og det vokale udtryk.9 Disse to yder-

punkter udstikker rammerne for emnet for denne afhandling. Kingos salme-

bog var – og er – den i folkemunde almindelige betegnelse for Dend Forord-

nede Ny Kirke-Psalme-Bog fra 1699, nummer to i rækkefølgen af autoriserede 

danske salmebøger. Thomas Kingo (1634-1703) har som dens udgiver lagt 

navn til salmebogen, og han har selv bidraget med 85 salmetekster. Men ud af 

                               
7 Bak 2006 s. 158: ”The melodies must have been transformed in a process of individual vari-
ation, family traditions and local parish clerks’ versions in a multitude of patterns […]. 
8 Helmer Petersen 1966 s. 25. 
9 Da disse to salmebøger står så centralt i afhandlingen, skrives de herfra uden brug af anfør-
selstegn, selv om det altså ikke drejer sig om autoriserede salmebogstitler. Ligeledes skrives 
kaldenavnet på Den danske Psalmebog fra 1569, ”Thomissøns salmebog”, herfra uden anfør-
selstegn. 



 

 14 

bogens i alt 297 salmer er 212 af andre forfattere, hvoraf 122 er overtaget 

direkte fra forgængeren, Thomissøns salmebog fra 1569. Kingosang betegner 

således ikke sang af tekster af Thomas Kingo, men sang af tekster fra Kingos 

salmebog. Denne var i brug frem til 1798, hvor den blev afløst af Evangelisk-

kristelig Psalmebog til Brug ved Kirke- og Huus-Andagt.10 Da dens afløser 

dog ikke alle steder blev lige vel modtaget, specielt ikke i landsognene,11 holdt 

den sig flere steder langt ind i 1800- eller endda 1900-tallet. Med den lokale 

bevarelse af Kingos salmebog bevaredes også de dertilhørende melodivarian-

ter og den dertilhørende syngemåde. Blandt de liturgiske kernesalmer der var 

overtaget fra Thomissøns salmebog, stammer en væsentlig del fra reformati-

onstiden. Der er således for visse salmers vedkommende tale om en over 400-

årig sangtradition. 

Brorsons salmebog er den blandt dens brugere almindelige betegnelse for 

enten Troens rare Klenodie (1739) eller for den samlede udgave af Troens 

rare Klenodie og Svane-Sang (posthumt 1765), Hans Adolph Brorsons (1694-

1764) samlede poetiske værk. Brorson skrev sine salmer og åndelige sange 

dels til kendte kirkesalmemelodier, dels til 1700-tallets visemelodier, fx fra 

Freylingshausens Geistreiches Gesangbuch.12 I Brorsons samtid vandt Troens 

rare Klenodie udbredelse i pietistiske kredse, men efter hans død faldt hans 

salmer stort set i glemsel, indtil en lærd Brorson-renæssance satte ind i midten 

af det 19. århundrede. Imidlertid havde man visse steder blandt jævne folk 

holdt brorsonsangen i hævd.13 I Slesvig var situationen speciel, da man i kirken 

brugte ”Pontoppidans salmebog” (Den nye Psalmebog, 1740), som indeholdt 

                               
10 Jeg ser her bort fra de to mellemliggende autoriserede salmebøger, ”Pontoppidans salmebog” 
fra 1740 og ”Guldbergs salmebog” fra 1778, da ingen af disse opnåede nogen større udbredelse. 
Pontoppidans salmebog optog 92 brorsonsalmer og blev brugt i det sønderjyske område og kom 
derigennem til at spille en rolle som mediator af brorsonsalmer som en kulturel understrøm. 
Anders Malling: Dansk Salmehistorie VIII, København 1978, s. 251-278, Jørgen Kjærgaard: 
Salmehåndbog I, København 2003 132-149. 
11 Helmer Petersen 1966 s. 26-27. 
12 Jf. Henrik Glahn: ”Indledning” i Melodier til salmer af Hans Adolph Brorson 1694-1764. Et 
udvalg af pietismens åndelige sange, København 1994 s. 7-14. 
13 Forbindelsen mellem 1700-tallets pietistiske brorsonsang og 1800-tallets vækkelses brug af 
hans salmer og sange er noget usikker. Jf. Karl Clausen: ”Indledning” i Folkelig brorsonsang. 
20 melodier til Troens rare Klenodie og Svane-sang, København 1961, s. 3. Steffen Arndal 
mener dog at den findes: ”Blandt almuen i Jylland fortsatte man imidlertid med at synge Brorsons 
salmer. Det var især tilfældet i Sønderjylland, hvor ”Pontoppidans salmebog” var udbredt. I 1773 
og 96 kom der også nye udgaver af Troens Rare Klenodie, som ”de stærke jyder” var begyndt at 
anvende som salmebog. Herfra optog Hans Nielsen Hauge 52 salmer i sin De sande Christnes ud-
valgte Psalmebog (1799), der lagde grunden til Brorsons store betydning for den folkelige religiøse 
sang i Norge. Så sent som 1834 kom Troens Rare Klenodie i nogle Aandelige Sange forestillet af 
Hans Adolph Brorson, forhen Biskop over Riber Stift i Viborg ”Bekostet af nogle christelige Venner 
i Fyen og Jylland.” Der synes således at bestå en ubrudt forbindelse mellem det 18. og det 19. 
århundredes folkelige Brorson-sang.” Steffen Arndal: ”Forfatterportræt: Hans Adolph Brorson.” 
https://tekster.kb.dk/text/adl-authors-brorson-p-root#a4 (18.10.2021). 

https://tekster.kb.dk/text/adl-authors-brorson-p-root#a4
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92 brorsonsalmer,14  men også længere oppe i landet blev brorsonsalmerne og 

–sangene i bestemte miljøer sunget uden for gudstjenesten. 1800-tallets Bror-

son-renæssance blev bl.a. muliggjort af J. A. L. Holms samlede udgave af 

Brorsons samlede værk fra 1830, Psalmer og aandelige Sange. Den udkom i 

flere oplag og må, ved siden af tilskyndelsen til den mere lærde interesse, også 

betragtes som en praktisk forudsætning for styrkelsen af den folkelige bror-

sonsang.15  

De to sangtraditioner var således knyttet til hhv. en tidligere kongeligt for-

ordnet rigssalmebog der i mellemtiden var taget ud af brug, og en på privat 

initiativ samlet udgave af Brorsons to digtsamlinger. Hvor ”Kingos salmebog” 

den dag i dag er den almindelige betegnelse for en tidligere autoriseret salme-

bog med et langt og besværligt navn, anvendtes betegnelsen ”Brorsons salme-

bog” kun i de miljøer hvor den var i brug som sådan. Blandt de indspillede 

brorsonsangere på indspilningerne omtales bogen konsekvent som Brorsons 

salmebog. Selv om Kingo med 84 og Brorson med 116 salmer i Den Danske 

Salmebog 2002 i dag hører til den absolutte salmekanon, betegner kingotone 

og brorsonsang to vokale sidestrømninger, som i 1800- og tidligt 1900-tal dyr-

kedes i særlige miljøer. 

Efterhånden som orglerne holdt deres indtog, også i de små kirker på lan-

det, og lærer- og kirkesangeruddannelsen styrkedes, blev kirkesangen ensret-

tet og standardiseret,16 men i enkelte isolerede kirkelige miljøer blev kingotra-

ditionen holdt i live så længe, at 1800- og 1900-tallets musik- og folkelivsfor-

skere nåede at dokumentere den. Den folkelige brorsonsang blev fortrængt af 

nyere amerikansk-inspireret vækkelsessang i takt med at forsamlingsbevægel-

sen organiseredes, men også den er dokumenteret. De tidligste dokumentatio-

ner af begge traditioner er skriftlige,17 men med tiden blev også lydindspilning 

taget i brug.  

 

                               
14 Dog uden angivelse af forfatternavn. Steffen Arndal sætter antallet til 84, Bjarne Sandstrøm 
og andre til 92. Bjarne Sandstrøm: ”Svane-Sang” i Klaus P. Mortensen og May Schack (red.): 
Dansk litteraturs historie I, København 2007, s. 495. 
15 Arndal: ”Forfatterportræt.”  
16 Jf. Samuli Korkalainen, der i sin afhandling om finske salmesangstraditioner i beskrivelsen 
af tilpasningen af lokale traditioner til en fælles centraliseret norm netop anvender begrebet 
”standardisation” som den mindst ideologisk belastede term. Samuli Korkalainen: The Stand-
ardisation of Lutheran Congregational Singing and Liturgical Melodies in Nineteenth-Century 
Finland and Ingria. Helsinki 2021. 
17 En oversigt over de eksisterende skriftlige kilder til den folkelige kirkesang findes hos Bak 
2006 s. 166. 
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Figur 1. ”Kingos salmebog”: Den forordnede Kirke-Salmebog til Guds-Tjeneste paa 
Søndagenem Festerne, Bededagene, og til anden gudelig Brug i Kirken og Hus-An-
dagt, af gamle aandrige Sange, tilligemed Kollekter, Epistler og Evangelier, Lidelses-
historien, Kirke- samt andre Bønner. Af Th. Kingo, Dr., fordum Biskop i Fyens Stift. 
Horsens, forlagt af S. Holms Boghandel 1912, og ”Brorsons salmebog”: Troens rare 
Klenodie med Svane-Sang. Psalmer og aandelige Sange af Dr. Hans Adolph Brorson, 
forhen Biskop i Ribe Stift. København 1915, Gyldendalske Boghandel, Nordisk For-
lag. Forfatterens egne eksemplarer. Foto: Eva Sommestad Holten. 
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De to folkelige salmesangstraditioner er dokumenterede af fem forskellige 

indsamlere, indsamlet i fire forskellige miljøer. De tidligste indspilninger fra 

o. 1930 er foretaget med fonograf som del af de tidligste danske lydindsam-

linger af folkelig sang og instrumentalmusik. De giver enkeltstående eksem-

pler fra hovedparten af de miljøer som ved hjælp af båndoptager senere blev 

dokumenteret mere grundigt af andre indsamlere. I undersøgelsen af den ind-

spillede salmesang sprænger jeg denne samling af tidlige indspilninger og be-

handler dem sammen med de senere indspilninger fra de enkelte miljøer. I 

indspilningskronologisk rækkefølge rummer det samlede materiale: 

 indspilninger af salmesang fra Lyø, indspillet i 1934 og 1953 

(Kingo og Brorson). 

 indspilninger med medlemmer af bevægelsen De stærke Jyder fra 

egnen mellem Vejle og Horsens foretaget 1933 og 1958-1963 

(Kingo og Brorson).  

 indspilninger med medlemmer af Indre Mission fra området om-

kring Harboøre fra 1959-1967 (Brorson).   

 indspilninger med medlemmer af Kristelig Lutheransk Trossam-

fund fra 1933 og 1995 (Kingo). 

Sammenlagt ca. 20 timers lydindspillet dansk folkelig salmesang som skal stå 

i centrum for denne afhandling. 

Afhandlingens formål  

Denne afhandling undersøger den auditivt dokumenterede folkelige danske 

salmesang. Gennem analyser af indspilninger der dokumenterer disse sangtra-

ditioner, undersøger jeg musikalske, sociale, historiske og religiøse spørgsmål 

der knytter sig til de lokale traditioner som er akustisk bevarede for eftertiden. 

Jeg behandler både kirkesangen (Kingo) og den ikke-kirkelige salmesang 

(Brorson), selv om de to traditioner ikke har samme kirke- og musikhistoriske 

rødder. Det gør jeg ud fra den betragtning at begge traditioner musikalsk er 

drevet af en folkelig sangæstetik, og at begge sangtraditioner er nært for-

bundne med de enkelte salmebøger der har indtaget en helt central position i 

sangernes religiøse liv, som sangen dermed bliver det direkte udtryk for. 

Kingo- og brorsonsangen er dermed to forskellige udtryk for samme fæno-

men. 

Grundstammen i undersøgelsen udgøres af lydindspilninger foretaget i ti-

den mellem 192718 og 1995 i fire specifikke miljøer. Denne undersøgelse har 

sit fokus på den klingende sang, sådan at den auditive analyse af materialet 

                               
18 Der findes desuden en enkelt indspilning af en salme fra 1907, som dog ikke spiller nogen 
væsentlig rolle i undersøgelsen. 
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står i centrum. Herigennem søger jeg at opnå indsigt i sangerindividernes og 

sangerkollektivernes rolle dels i musikalske forandringsprocesser gennem ti-

den, dels i den musikalske forhandling og kommunikation i øjeblikkets sang. 

Den vokalt manifesterede relation mellem den enkelte sanger og gruppen er 

et hovedomdrejningspunkt i arbejdet med den indspillede folkelige danske 

salmesang.  

Analysen af den klingende sang foregår hele undersøgelsen igennem i en 

dialog med den specifikke historie samt den særlige kulturelle og konfessio-

nelle kontekst for de enkelte miljøer hvor traditionerne er opstået og overle-

veret. Hensigten med denne dialog er at kaste lys over samspillet mellem ly-

den af den klingende salmesang og de historiske, sociale og religiøse forhold 

i de givne miljøer. 

Endelig vil jeg også undersøge de mediale aspekter af materialet, som fal-

der i to hovedkategorier. Den ene rummer spørgsmål der vedrører selve sal-

mebogens rolle som materiel mediator af alt hvad traditionen indebærer: for-

uden tekster også melodier og performative normer for disses vokale realise-

ring samt den erfaring af religiøs, konfessionel og kulturel identitet som kom-

mer til udtryk i sangen. I den anden kategori findes spørgsmål af metodisk 

karakter i forhold til at anvende et akustisk materiale som historisk kilde. 

Følgende spørgsmål er styrende i undersøgelsen: 

 
1. Hvilke melodiske og vokale træk kendetegner de indspillede folke-

lige salmesangstraditioner? Hvordan forholder den indspillede sang 

sig til de skriftlige kilder, og hvordan kan den dermed belyse tradi-

tionens forandringsprocesser?  

2. Hvordan udtrykker sangerne deres religiøse ståsted gennem sangen, 

og hvordan fungerer fællessangen som en erfaring af det sociale og 

religiøse fællesskab? Hvordan fungerer samme fællessang tillige 

som markør over for verden uden for fællesskabet? Hvordan er re-

lationen mellem disse forhold de enkelte dokumenterede traditioner 

imellem: Hvilke forskelle og ligheder kan konstateres, og kan der 

spores en udvikling? 

3. Hvad betyder de mediale processer i den indspillede salmesang? 

Hvordan har salmebogen fungeret som medie og som materielt ar-

tefakt i de enkelte miljøer, og (hvordan) kan dette høres i sangen? 

Hvordan kan lydindspillet sang anvendes som kilde: hvilke meto-

diske muligheder og begrænsninger rummer lydindspilninger som 

empirisk materiale? 

Gennem disse spørgsmål vil jeg søge viden om et ganske heterogent empirisk 

materiale, indspillet gennem en periode på 68 år, reflekterende to op til hhv. 

200- og 400-årige traditioner, der er overleveret i fire forskellige miljøer og 

dokumenteret af fem forskellige indsamlere. De enkelte spørgsmål kommer 
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på den baggrund ikke til at have samme vægt i samtlige delundersøgelser, men 

tilpasses alt efter karakteren af det indsamlede materiales iboende analytiske 

muligheder. 

Undersøgelsen gør ikke krav på at give et fuldstændigt billede af den fol-

kelige salmesang i Danmark fra reformationen og til i dag, men tilstræber dog 

gennem de empirisk betingede mulige analytiske nedslag at kunne fremdrage 

træk og tendenser ved traditionen, som kan antages at have bredere gyldighed. 

Teoretisk forankring af den folkelige salmesang 

Et empiri- og emnemæssigt omfang som det ovenfor skitserede kræver en te-

oretisk ramme der nok åbner for de relevante problemstillinger, men som også 

begrænser dem. Jeg vil begynde med at placere den folkelige salmesang i det 

disciplinære landskabs hovedområder, for derefter på et mere konkret og de-

taljeret niveau og med udgangspunkt i nye tværdisciplinære forskningsstrøm-

ninger at fremdrage mere specifikke muligheder i det konkrete materiale. Der-

med vil jeg nærme mig hvad man kunne kalde en salmesangens fænomeno-

logi. 

Folkelig salmesang som musiketnologisk studieobjekt 

Med sin undersøelse af mundtlige sangtraditionerg der er opstået og overleve-

ret i og mellem givne lokale kulturer, placerer studiet af den folkelige salme-

sang sig i en klassisk musiketnologisk forskningstradition med vægt på en op-

fattelse af musik som et samspil mellem dens lydstrukturer, den adfærd som 

disse er det klingende resultat af, og de begreber dens udøvere forbinder den 

med.19 Med andre ord ”musik som kultur”.20 Den amerikanske musiketnolog 

Alan Lomax, som gjorde vidtrækkende komparative studier i folkelige sang-

traditioner fra hele verden, hævder i sin bog Folk Song Style and Culture fra 

1968: ”[…] as people live, so do they sing.”21 Påstanden kan i dag forekomme 

noget kategorisk, men betragtet som et komprimeret udtryk for et musiketno-

logisk paradigme, kan den fungere som nøgle til forståelsen af den indspillede 

salmesang. Ved at skabe indblik i baggrunden for salmesangernes særlige 

mentalitet og kristendomssyn skaber jeg også indsigt i deres sangtradition, 

                               
19 Med en af Alan P. Merriams træffende formuleringer: ”Music is a product of man and has 
structure, but its structure cannot have an existence of its own divorced from the behaviour 
which produces it. In order to understand why a music structure exists as it does, we must also 
understand how and why the behaviour which produces it is as it is, and how and why the 
concepts which underlie that behaviour are ordered in such a way as to produce the particularly 
desired form of organized sound.” Alan P. Merriam: The Anthropology of Music, Evanston 
1964 s. 7.   
20 Jf. Timothy Rice: Ethnomusicology. A Very Short Introduction, Oxford 2014 s. 3-4. 
21 Alan Lomax: Folk Song Style and Culture, New Brunswick 2009 (1968) s. 4. 
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forstået som en musikalsk kommunikationsform der bygger på fælles ved-

tagne kulturelle vaner og normer.22 Omvendt kan en analyse af den klingende 

sang formidle indblik i samme vaner og normer.  

Den musiketnologiske forskning i Danmark har først og fremmest præget 

det videnskabelige arbejde med folkelig salmesang gennem indsamling, me-

dens den med blandet styrke har markeret sig i studiet af sangen. Dette forhold 

tages op i afsnittet om tidligere forskning.  

Folkelig salmesang som hymnologisk studieobjekt 

Den kultur som de her behandlede sangtraditioner er opståede og overleverede 

i, er først og fremmest varierede former af dansk protestantisk kultur centreret 

om salmebog og salmesang: en dansk salmebogskultur.23 Dermed bringes den 

musiketnologiske undersøgelse uvilkårligt i kontakt med både religionsviden-

skab, kirkehistorie, teologi og ikke mindst hymnologi. 

Hymnologisk forskning er generelt præget af en vægt på salmebogshistorie 

samt tekst- og melodistudier i et teologisk perspektiv,24 og i dansk hymnologi 

afspejles i særlig grad den stærke poetiske tradition.25 Der findes studier i sal-

mernes liturgiske funktion, som med deres vægt på salmernes brug og funk-

tion i den gudstjenestelige praksis må betragtes som den nærmeste forbindelse 

                               
22 Jf. Lomax s. 3: ”A song style […] is a pattern of learned behaviour, common to the people of 
a culture. Singing is a specialized act of communication […]. […] the chief function of song is 
to express the shared feelings and mold the joint activities of some human community.”   
23 Jeg er med dette udtryk inspireret af begrebet konfessionskultur, særligt som det er præget af 
den tyske kirkehistoriker Thomas Kaufmann. Kaufmann forstår konfession som et samspil mel-
lem dogmatisk bindende dokumenter og den kulturelle praksis som disse omsættes i. Fx om 
reformationstiden: ”Der unauflösliche Zusammenhang der ”Reformation“ und des ”konfessio-
nellen Zeitalters“ wird besonders deutlich, wenn man weniger auf die Ereignisse als auf die 
strukturprägenden Verstetigungen, weniger auf die innovativen Ideen als auf die Bedingungen 
ihrer Tradierung, Implementierung und Rezeption, weniger auf die Anfänge und Anstöße als 
auf die Konsequenzen und Mentalitäten blickt.“ Som udtryk for luthersk konfessionskultur læg-
ger Kaufmann særligt vægt på bogens og læsningens betydning. Thomas Kaufmann: Konfes-
sion und Kultur. Lutherischer Protestantismus in der zweiten Hälfte des Reformationsjahrhun-
derts, Tübingen 2006 s. 8. Se også en indføring i til begrebet i Thomas Kaufmann: „What is 
Lutheran Confessional Culture?“ i Per Ingesman: Religion as an Agent of Change: Crusades – 
Reformation – Pietism, Leyden 2016, s. 127-148. 
24 Jf. en gængs definition på disciplinen: „Hymnologie ist die Lehre vom Kirchenlied. Weil sie 
es sowohl mit seiner textlichen als auch mit seiner melodischen Gestalt zu tun hat, ist sie einer-
seits ein Teilgebiet der theologischen Forschung, andererseits ein Stück Musikwissenschaft.“ 
Albrecht, Christoph 1995: Einführung in die Hymnologie. Se også Stig Wernø Holter: Kom, 
tilbe med fryd. Innføring i liturgikk og hymnologi, Oslo 2008 s. 243-259.  
25 Dette gælder også når studierne ikke kaldes hymnologiske. Antallet af tekststudier i ikke 
mindst Kingo, Brorson og Grundtvigs salmer må betragtes som uoverskueligt. Som et promi-
nent eksempel kan nævnes Erik A. Nielsens serie ”Billed-sprog”: Kristendommens retorik. Den 
kristne digtnings billedformer, København 2009, Thomas Kingo. Barok, enevælde, kristendom, 
København 2010, H.A. Brorson. Pietisme, meditation, erotik, København 2013. Seriens senest 
udkomne bind er. Emblemer, symbolik, spejle, København 2018. 
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til den musiketnologiske interesse for kulturel og musikalsk adfærd.26 Generelt 

ligger den dansk-nordisk hymnologiske interesse dog inden for en objektori-

enteret opfattelse af  salmetekster, -melodier og -bøger, med en tendens til det 

essentialiserende.27  

Dette forskningsfokus er på trods af den åbenbare metodiske divergens i 

forhold til musiketnologien ikke problematisk, men rummer snarere mulighe-

der for frugtbare udvekslinger mellem disciplinerne, der kan forene interessen 

for de klassiske hymnologiske spørgsmål om salmebogs-, tekst- og melodihi-

storie med en musiketnologisk interesse for hvordan disse omsættes i en kul-

turelt betinget musikalsk praksis. Hymnologien kan således drejes i en mere 

proces- og praksisorienteret etnologisk retning.  

Folkelig salmesang som etnohymnologisk studieobjekt  

Der er gjort enkelte ansatser til at skabe teoretisk grundlag for studier i den 

folkelige kirkemusikalske praksis, der netop krydser musiketnologi med hym-

nologi. Den svenske musikforsker Anders Dillmar foreslår i sin afhandling om 

                               
26 Jf. Merriam 1964 s. 209-227: ”Uses and Functions”. Eksempelvis peger hymnologen Ove 
Paulsen på ”Nu bede vi den Helligånd” som en salme der var vidt udbredt og med sine ”stærke 
teologiske budskaber” blev sunget tæt på prædiken og nadver og ”udøvede liturgisk autoritet,” 
samtidig som den gik ”ud i samfundet gennem kommunikationen og har påvirket både sam-
funds- og kulturliv.” ”Luthers salmer som gudstjenesteled”. Ove Paulsen i Paulsen og Kjær-
gaard (red.): Luthers salmer på dansk. Tekst, melodi, liturgi og teologi, Frederiksberg 2017 s. 
49-82.    
27 I nyere bidrag kan konstateres en villet interesse for en praksis-tilgang til salmesang, som 
dog i reglen løber ud i studier af intenderet praksis i programmatisk forstand. I antologien Sal-
mesang fra 2014 skriver redaktørerne Peter Balslev-Clausen og Hans Raun Iversen i forordet: 
”Bogens fokus er således i første omgang på salmesangens praksis og først i anden omgang på 
teoretisk og historisk belysning af salmesangen.” (s. 9) Dette er i og for sig ikke forkert, men 
der er tale om en af præster og organister organiseret praksis. Kirkegængerne, dvs. salmesan-
gerne som de egentlige salmekulturbærere, kommer ikke til orde, de bliver nemlig slet ikke 
spurgt. Ole Brinth skriver i sin artikel om ”Salmen som tekst og melodi” om ”det gode valg” 
(af såvel tekst som melodi) ”som gør, at alle må synge netop disse salmer i dag” (s. 45), tilsy-
neladende uden at skænke det en tanke at forestillingen om og følelsen af hvad en god salme er 
– både som tekst, melodi og som gudstjenesteled – må forventes at variere lokalt og for den 
enkelte. Peter Balslev-Clausen og Hans Raun Iversen: Salmesang. En grundbog i hymnologi, 
København 2014. Det er på samme måde kendetegnende at kapitel 7 i Niels Henrik Gregersen 
og Carsten Bach Nielsen (red.): Reformationen i dansk kirke og kultur 1700-1914, Odense 
2017, har overskriften ”Troen i praksis.” Her handler Lisbeth Smedegaard Andersens første 
delkapitel om salmedigterne og deres digtning i tematisk belysning, hvilket også fremgår at 
delkapitlets overskrift: ”Fra Brorson til Grundtvig og Ingemann: De store salmedigtere.” Me-
nighedernes salmesang vises derimod ingen interesse, hvorfor man nok kan tale om troen i 
oppefra intenderet, men dårligt om egentlig praksis. S. 243-283. I sin ph.d.-afhandling Formens 
funktion i salmesang går Lea Wierød i salmeanalytisk og musikæstetisk dybde og udvikler en 
”melopoetisk metode” til analyse af ”sammensætning[en] af to distinkte kommunikationsfor-
mer, den musikalske og den verbale.” Lea Maria Lucas Wierød: Formens funktion i salmesang. 
Melopoetisk metode i sanganalysen med særligt henblik på salmer med tekst af N. F. S. Grundt-
vig, Aarhus 2014.          
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Hæffners koralbog, som indførtes i Sverige 1829-1821, at indføre termen et-

nohymnologi, som han definerer som ”en musiketnologisk bestämning av den 

hymnologiska forskningen” i et nedefra-perspektiv: 

Psalmer och koraler har utgjort och utgör en viktig del av den ʼfolkligaʼ kul-
turen. Det musikaliska studiet har dock ofta varit begränsat till tryckta eller 
handskrivna koralböcker, i första hand avsedda för organister. I relation till 
orgelbeståndet i kyrkorna vid 1800-talets början är begränsningarna av ett så-
dant studium uppenbara. Etnohymnologin utgår från en vidare praxis än orga-
nisternas. Svårigheterna att komma åt denna praxis är visserligen stora, men i 
den mån några resultat uppnås är de desto mer värdefulla och informativa.28 

Dillmar har ret i at kun få kilder beskriver tidligere tiders musikalske praksis 

i landsbykirkerne. Der er man med adgang til lydindspillet folkelig salmesang 

anderledes godt stillet. Fikserede mundtlige traditioner er et komplekst mate-

riale, og man kan ud fra indspilninger foretaget i 1900-tallet ikke uden videre 

drage konklusioner om 1700- eller 1800-tallets sangpraksis, hvis dét skulle 

være ambitionen. Men man har dog direkte adgang til lyden af en sangtradi-

tion og dermed mulighed for at udlede viden om bl.a. vokal praksis og foran-

dringsprocesser. Ligesom lydindspilninger var og er centrale studieobjekter 

og drivende i den musiketnologiske teoridannelse,29 må indspillet folkelig sal-

mesang betragtes som et centralt kildemateriale i etnohymnologisk sammen-

hæng.  

Etnohymnologi har dog som teoretisk koncept aldrig slået igennem i nor-

disk forskning i folkelige salmesangstraditioner, der særligt i de seneste årtier 

er blevet varetaget af folkesangsforskere med musiketnologisk, men uden re-

ligionsfaglig eller teologisk baggrund,30 medens hymnologerne, med få und-

tagelser,31 aldrig rigtigt har fattet interesse for området, eller muligvis blot 

mangler forudsætningerne, fx grundlæggende viden om den traditionelle 

sangs forandringsprocesser, for at kunne studere det. 

                               
28 Anders Dillmar: ”Dödshugget mot vår nationella tonkunst.” Hæffnertidens koralreform i 
historisk, etnohymnologisk och musikteologisk belysning, Lund 2001 s. 15. Også den estiske 
musikforsker Toomas Siitan har slået et slag for termen i en baltisk-nordisk sammenhæng: Die 
Choralreform in den Ostseeprovinzen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ein Beitrag 
zur Geschichte des protestantischen Kirchengesangs in Estland und Livland, Bonn 2003. Det 
gælder for såvel Dillmar som for Siitan at de nok introducerer begrebet, men ikke selv folder 
det fuldt ud i deres arbejde.    
29 Dette emne udfoldes i kapitel 3.  
30 Se især Bak, Kirsten Sass og Svend Nielsen (red.) 2006: Spiritual Folk Singing. Nordic and 
Baltic Protestant Traditions som rummer bidrag af førende folkesangsforskere fra regionen. En 
undtagelse udgør her norske Ingrid Gjertsen der i artiklen ”From a Lutheran Folk Movement in 
Norway: Singing as a Form of Cult” (s. 97- 130) fokuserer på eksempelvis ”Singing as prayer”, 
”Eternity in time” og andre religiøse aspekter af sangen. Se også Jersild, Margareta & Ingrid 
Åkesson 2000: Folklig koralsång. En musiketnologisk undersökning av bakgrunden, bruket och 
musiken.  
31 Foruden allerede nævnte Anders Dillmar gælder det nordmanden Sigvald Tveit som spiller 
en væsentlig rolle for dele af denne afhandlings indsamlede materiale, og finske Samuli Kor-
kalainen.  
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Derimod er termen blevet introduceret i afro-amerikansk sammenhæng af 

Jon Michael Spencer med Sing a New Song. Liberating Black Hymnody. Som 

det fremgår af bogens titel, tilskrives etnohymnologien her en ideologisk og 

aktivistisk grundbetydning. Brugen af præfikset ”etno-” følger her ikke den 

almindelige metodisk bestemte musiketnologiske definition.32 ”Ethnos” be-

tegner hos Spencer alle grupper i samfundet som er fremmedgjorte for den 

maskuline, hvide og kapitalisme-baserede tradition der ifølge Spencer kende-

tegner den europæiske salmetradition: kvinder, ikke-hvide og fattige.33 Et-

nohymnolog er i denne opfattelse den der bidrager til at dekonstruere en etno-

centrisk salmetradition på vegne af ikke-privilegerede grupper.  

Selv om relevansen af denne forståelse naturligvis kan diskuteres også i en 

dansk historisk sammenhæng, er denne afhandling ikke etnohymnologisk i 

Spencers definition. Nok følger afhandlingen en klassisk musiketnologisk 

agenda om at gøre ”skjulte” folkelige traditioner synlige34 ud fra en forestilling 

om musikalsk ligeværdighed, idet den rummer en ambition om at fremdrage 

og formidle religiøst marginaliserede gruppers musikalsk marginaliserede 

sangtraditioner og derigennem udfordre almindeligt gældende forestillinger 

om salmesang som unison fællessang. Et afvigende konfessionelt standpunkt 

kan dog efter min opfattelse ikke betegnes som ”etnisk”. Da der således ikke 

findes mange lovende perspektiver i etnohymnologi som teoretisk udgangs-

punkt for afhandlingen, vil jeg vende blikket mod nye tendenser i frem for alt 

amerikansk forskning. 

Folkelig salmesang og Congregational Music-forskningen  

Den manglende dialog mellem teologisk og musikvidenskabeligt funderede 

hymnologer genkendes også i den internationale forskning i kristne musiktra-

ditioner, og den er baggrunden for dannelsen af forskningsnetværket Christian 

Congregational Music, som det seneste årti er vokset frem med en stor pro-

duktivitet.35 Som det fremgår af den valgte betegnelse for feltet, gælder inte-

ressen menighedens musik, hvilket vil sige at musikken studeres som social 

og religiøs praksis, og ikke som en kunstform. Ambitionen er at skabe rum for 

                               
32 Ifølge Timothy Rice hører ”ethnos” i betydningen afgrænset etnisk gruppe, enten i form af 
nation eller race den tideligste musiketnologi til, medens forskningens brug i senere tid refererer 
til etnografi og feltarbejde som metodisk princip. Rice 2014 s. 3.  
33 Spencer 2007 s. V-VIII. Spencer mener at universalitet er en illusion: ”One needs now to 
take side: yes or no.” (Spencer VII). 
34 Jf. Finnegan, Ruth 2007: The Hidden Musicians. Music-Making in an English Town. Også 
Karl Clausen, hvis arbejde og indsamling beskrives nærmere i kapitel 2, anvender netop termen 
“den skjulte sang.” 
35 For en introduktion til feltet, se: Ingalls, Landau og Wagner (ed.): Christian Congregational 
Music. Performance, Identity and Experience, London 2013, særligt introduktionskapitlet: 
“Prelude: Performing Theology, Forming Identity and Shaping Experience: Christian Congre-
gational Music in Europe and North America” samt Mark Porter: ”The Developing Field of 
Christian Congregational Music Studies,” Ecclesial Practices 1 2014 s. 149-166. 
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en dialog mellem de mangeartede discipliner der kan bidrage til at belyse en-

heden af den musikalske og religiøse praksis i musikken, i denne afhandlings 

tilfælde salmesangen. 
Med teoretisk og metodisk tyngdepunkt i musiketnologi og feltarbejde 

handler majoriteten af disse studier om samtidstraditioner som fx gospel36 eller 

moderne lovsang, men der er også eksempler på studier i historiske kristne 

musiktraditioner.37 Fælles for studier i samtidige og historiske traditioner er 

det gennemgående fokus på menighedens religiøs-musikalske praksis. Væg-

ten på samtidige og postsekulære musikalske traditioner og begivenheder har 

medført en stigende tendens til at udvikle menighedsbegrebet med henblik på 

at fremhæve selve musikken som det egentligt menighedskonstituerende.38 I 

et senmoderne og alt mere flydende kirkeligt landskab giver musikken mulig-

hed for at forsamles på tværs af sognegrænser, og måske på tværs af konfes-

sionelle grænser,39 i samme religiøs-musikalske praksis.    

De salmesangstraditioner der behandles i denne afhandling, kan nok beteg-

nes som hørende hjemme i en opbrudstid, men langt fra som hørende hjemme 

i en flydende tid. Ikke desto mindre finder jeg det frugtbart at lade forestillin-

gen om musikkens – og ikke mindst, som i dette emnes tilfælde, den kropslig-

gjorte formidler af delt troserfaring: sangens – stærke fællesskabs- og menig-

hedsdannende kraft reflekteres også i dette studie. Det musikalske fællesskab 

i de folkelige salmesangeres menigheder og forsamlinger kan nok siges at 

bygge på et socialt, religiøst og konfessionelt begrundet fællesskab,40 men jeg 

vil også pege på sangens menighedsdannende kraft i sig selv og derigennem 

åbne for nye, og måske mere radikale, fortolkninger af sangens rolle i de reli-

giøse fællesskaber. Særligt forsamlingssangen må formodes at have været en 

                               
36 Monique Ingalls: Singing the Congregation. How Contemporary Worship Music Forms 
Evangelical Community, Oxford 2018. 
37 I et bredere felt uden for Christian Congregational Music-forskningen findes et eget forsk-
ningsfelt der har vundet udbredelse, som tillemper musiketnologisk teori og metode på histori-
ske folkelige traditioner. Jf. Jonathan McCollum & David Herbert: Theory and Method in His-
torical Ethnomusicology, New York 2016. I sin afhandling om klostersang efter det 2. Vatikan-
koncil, Ordet blev sång, Göteborg 2009, har Karin Lagergren vist styrken i at arbejde musiket-
nologisk med et i høj grad historisk baseret stof, idet netop de diakrone forløb har betydning 
for den musikalske praksis.     
38 Eksempelvis har teologen Mirella Klomp udviklet begreberne ”sacro-soundscape” og ”ec-
clesioscape” i Mirella Klomp: ”Ecclesioscapes. Interpreting gatherings around Christian music 
in and outside the church through the Dutch case of the ‘Sing Along Matthäuspassion’” i Mall, 
Engelhardt, & Ingalls (red.): Studying congregational music: Key issues, methods, and theoret-
ical perspectives, London 2021, medens Monique Ingalls har udviklet begrebet ”congregating” 
som hun forklarer således: ”[…] how the collective performance of contemporary worship mu-
sic shapes the activities that evangelicals define as ”worship” and how these musically centered 
performances have brought into being new social constellations. I call these social constella-
tions “congregations” and the activities that form them “modes of congregating”. Ingalls, 
Monique 2018: Singing the Congregation. How Contemporary Worship Music Forms Evan-
gelical Community”, s. 4. Se også s. 17-23.  
39 Fx hos Mirella Klomps studie om ”sing-along-Matthäuspassion” (se note 38). 
40 Jf. Kay Kaufman Shelemay: ”Musical Communities: Rethinking the Collective in Music” I 
Journal of the American Musicological Society nr. 2 2011 s. 349-390.  
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drivende kraft i dannelsen af de religiøse fællesskaber omkring Brorsons sal-

mebog. 

I de følgende fem afsnit vil jeg med inspiration i Congregational Music-

forskningen fremdrage facetter af det komplekse fænomen salmesang og heri-

gennem udarbejde et detaljeret og fleksibelt teoretisk grundlag for at under-

søge denne salmesangens kraft.  

Salmesangens facetter 

Salmesang som praksis 

Congregational Music-forskningen samler flere tendenser fra de seneste årti-

ers teoretiske udvikling inden for musiketnologi og populærmusikforskning, 

som danner grundlag for denne afhandlings studier. Det gælder først og frem-

mest synet på musik som praksis. Med sin banebrydende bog Musicking fra 

1998 må Christopher Small betragtes som den mest radikale eksponent for 

dette musik-syn.41 Bogen indledes med det noget provokerende udsagn ”There 

is no such thing as music. Music is not a thing at all but an activity, something 

that people do.”42 Small påpeger at alle substantiverede og reificerede former 

af fænomenet, så som toner, værker og partiturer, ikke af den grund ophører 

med at eksistere, men at de er et resultat af menneskelig musikeren (fordansk-

ningen af musicking udtales med betoning af næstsidste stavelse, ”musiké-

ren”)43 og dermed ontologisk set underordnede aktiviteten, dvs. praksis. Small 

uddyber synspunktet: ”It is only by understanding what people do as they take 

part in a musical act that we can hope to understand its nature and the functions 

it fulfils in human life.”44 

Lydindspilninger er i og for sig ikke i mindre grad reificeret musikeren end 

transskriptioner, men det er dog et format der med sin akustiske fastholden af 

sangaktiviteten bringer lytteren betydeligt nærmere på den musikalske praksis 

end en optegnelse er i stand til. På indspilningerne kan man netop høre hvad 

sangerne faktisk gør, ikke blot melodisk, men også performativt. I lyden erfa-

res de enkelte sangeres produktion af lyd gennem vibrerende stemmelæber, 

sådan at analytikeren bringes i fysisk, ja, oplevet kropslig, nærhed af sangeren. 

Dermed tilbyder Smalls praksisperspektiv et syn på musik der tager højde for 

den særlige karakter af denne afhandlings empiri og samtidig åbner for meto-

diske muligheder i den analyse der har som formål at forstå sangen som en 

musikalsk, social og religiøs praksis. 

                               
41 For en introduktion til praksis-tænkning i musikken henvises til Steen Kaargard Nielsen & 
Mads Krogh: ”At musikere. En praktisk orientering i musikvidenskaben – i et faghistorisk og 
videnskabsteoretisk lys” i Danish Musicology Online 2014, s. 5-16. 
42 Christopher Small: Musicking, Middletown 1998 s. 2.  
43 Jeg følger Mads Kroghs og Steen Kaargaard Nielsens forslag til fordanskning i Krogh og 
Kaargaard Nielsen 2014.  
44 Small 1998 s. 9. 
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Small har en ganske vidtrækkende opfattelse af hvad det vil sige at ”deltage 

i en musikalsk handling” – eller at musikere. At fx køre med en elevator med 

muzak i højttalerne, at komponere eller at sælge koncertbilletter er blot nogle 

af Smalls mange eksempler på musikeren. Også dette synspunkt åbner for nye 

perspektiver på salmesangen. Foruden de indspillede sangere må en lang 

række aktører anses for at være involverede i salmesangen: præst, degn, di-

verse salme- og melodibogskommissioner, de salmebogs-autoriserende kon-

ger (og dronning) osv. Der er med andre ord mange forskellige interesser på 

spil i salmesangen, der foruden at være fællesskabsdannende også kan være 

en kampplads. 

Salmesang som handling 

Man kan møde den opfattelse at musik er en form for æstetisk indpakning af 

salmesangens egentlige budskab som det kommer til udtryk i teksten.45 Jeg 

arbejder i stedet ud fra den opfattelse at musikken bærer og formidler sin egen 

betydning, og at denne kommunikeres igennem en stil,46 hvis konventioner er 

indlærte og kodificerede blandt de sangere der er socialiserede ind i den. Der-

med bliver salmesangen også en musikalsk mulighed for menneskelig hand-

ling. 

Medens allerede nævnte nyere studier har peget på musikkens menigheds-

dannende potentiale, har andre studier peget på dens iboende muligheder for 

at skabe konflikt.47 Da sang kan formidle bestemte forestillinger og værdier, 

kan den både samle og splitte mennesker, som således kan handle gennem 

sangen. Hvor en forsker som Spencer vil handle og frigøre sangen på ikke-

privilegerede salmesangeres vegne, peger andre forskere, som fx musiksocio-

                               
45 Fx Bent Flemming Nielsen: Højmessen. Historie og teologi, Eksistensen 2020, s. 158: ”Det 
meningsgivende som fremprovokeres i en luthersk gudstjeneste, er da nært forbundet med den 
samlede handlings sproglige konceptualisering: Sakramenternes løftesord, teksters, salmers, 
prædikenens og bønnernes semantik og fonetik, hvortil føjer sig de æstetiske dimensioner i 
musik og sang, arkitektur og kunst i kirkerummet.” Netop et sådant udsagn er et eksempel på 
behovet for den dialog mellem teologer, religionsforskere og musikforskere, som Congregati-
onal Music-feltet har sat i gang: ”conversations about faith and theology with musicology are 
still relatively new, and to some extent nascent.” Martyn Percy: “Afterword” i Ingalls, Landau 
& Wagner Christian Congregational Music s. 217. 
46Monique Ingalls: ”Style Matters: Contemporary Worship Music and the Meaning of Popular 
Music Borrowings” 2017, s. 8: “[…] rather than being a blank slate for injecting propositional 
content through sung lyrics, musical style itself communicates a specific set of ideas and values 
to enculturated listeners.” For begrebet stil i en musiketnologisk sammenhæng, se også Charles 
Keil 1985: ”People’s Music Comparatively: Style and Stereotype, Class and Hegemony”.   
47 Jf. eksempelvis Dueck, Jonathan: Congregational Music, Conflict and Community London 
2019, om canadiske mennoniters “worship wars” i nyere tid. Martin Stokes skildrer i “Intro-
duction: Ethnicity, Identity and Music” i Ethnicity, Identity and Music: The Musical Construc-
tion of Place, Oxford 1994, særligt s. 6-10, denne dobbelthed i musikkens funktion som iden-
titetsmarkør og -skaber.  
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logen Tia DeNora, på almindelige menneskers egen handlekraft gennem mu-

sik.48 De sangtraditioner der undersøges her, betragtes som eksempler på det 

sidste.  

Disse sangtraditioner kaldes folkelige, fordi de er opståede og traderede 

blandt almindelige mennesker uden privilegier og uden musikalske program-

erklæringer udtænkt af lederskikkelser. De adskiller sig derved ikke blot fra 

den etablerede kirkes æstetiske idealer, men også fra andre kirkemusikalske 

modstrømninger der opstod på baggrund af gennemarbejdede æstetiske pro-

grammer, så som dét bag brødremenighedens særlige afdæmpede og inderlige 

sang, udformet af Grev Zinzendorf selv,49 og den friske grundtvigske sang der 

ligeledes opstod ud fra Grundtvigs egne forestillinger om fællessangens fæl-

lesskabsdannende potentiale.50 Selv om de folkelige salmesangstraditioner 

ikke bygger på gennemtænkte eller nedskrevne æstetikker, viser indspilnin-

gerne at sangerne har udviklet egne fælles musikalske konventioner og nor-

mer: stil. Indspilningerne giver dermed mulighed for at søge spor af den mu-

sikalske handlekraft i den fastholdte klingende sang selv. 

Salmesang som fællesskab og konflikt: den sociale deltagelse 

De salmesangstraditioner der undersøges her, er blevet til og overleveret i iso-

lerede kirkelige miljøer, hvorfor det er relevant at undersøge hvordan sangerne 

har handlet hhv. fællesskabs- og konfliktskabende i sangen. Til dette formål 

vil jeg ty til den amerikanske musiketnolog Thomas Turino, der har møntet 

begrebet participatory performance eller på dansk ”deltagende musikeren.”51  

                               
48 Tia DeNora: Music in Everyday Life, Cambridge 2000, særligt sidste kapitel: ”Music’s social 
powers”, s. 151-163. DeNora undersøger den måde hvorpå mennesker organiserer følelser og 
adfærd gennem mønstre eller skemaer som de u- eller underbevidst forbinder med musikalske 
strukturer. Richard Middleton gør i Studying Popular Music, Open University Press 1990, op 
med især adornoske forestillinger om en passiv forbrugermentalitet og populærmusik anskuet 
som ”massekultur” og giver eksempler på hvordan ikke-privilegerede mennesker har markeret 
sig og dermed protesteret gennem musik.    
49 Christina Ekström: ”Gör dig en sång uti mitt bröst.” Musikalisk gestaltning i ljuset av herrn-
hutisk tradition, Göteborg 2007.  
50 Katrine Frøkjær Baunvig: Forsamlingen først. N.F.S. Grundtivgs og Émile Durkheims syn 
på fællesskab, Aarhus 2013. Se også samme forfatter: ”Ikke salmen i sig selv – Grundtvigs syn 
på sangens og forsamlingernes betydning for fællesskabet” i Stine Isaksen (red.) Fællessang og 
fællesskab, Herning 2018.     
51 Oversættelsen af performance med musikeren er et valg jeg har truffet ud fra den betragtning, 
at selv om performance oftest rummer et implicit objekt (Jf. Cook, Nicholas 2014: Beyond the 
Score. Music as Performance, Oxford 2014, særligt kap. 1: ”Plato’s Curse”), bruges det på 
engelsk med en større vægt på selve aktiviteten end det danske ”fremføre”, der er helt utænke-
ligt uden objekt. Med netop betoningen af selve aktiviteten forekommer det oplagt at ty til 
Christopher Smalls sproglige innovation ”to music” eller ”musicking.” Turino diskuterer gan-
ske vist ikke selv Smalls begreb i sin egen begrebsdannelse, og ”performance” har en mere 
snæver betydning end ”musicking,” idet det kun indebærer dem der frembringer lyden af musik. 
Men en vis analogi er ikke til at overse. Fx skriver Turino (s. 24-25): ”In English the word 
music is a noun, and cosmopolitans more generally tend to think of music as a thing – an iden-
tifiable art object that can owned [sic] by its creators through copyrights and purchased by 
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Participatory performance is a particular field of activity in which stylized 
sound and motion are conceptualized most importantly as heightened social 
interaction. In participatory music making one’s primary attention is on the 
activity, on the doing, and on the other participants, rather than on an end prod-
uct that results from the activity 

Although the quality of sound and motion is very important for the success 
of a participatory performance, it is important because it inspires greater par-
ticipation among those present, and the quality of the performance is ultimately 
judged on the level of participation achieved.52  

Ligesom Small lægger Turino altså vægt på ”the doing,” men hvor sondringen 

mellem praksis og produkt hos Small grundlæggende er en diskussion af epi-

stemologisk karakter, har den hos Turino konkrete metodiske implikationer, 

idet den fokuserer på de mennesker der frembringer organiseret lyd og den 

måde de gør det på. Et fremtrædende træk ved den deltagende musikeren er 

fraværet af en skelnen mellem de fremførende og et publikum, idet formålet 

netop er den maksimale deltagelse og fælles sociale interaktion blandt alle 

tilstedeværende.53 Heroverfor står den form for musikeren som Turino kalder 

”presentational performance” eller ”præsenterende musikeren,” der er kende-

tegnet ved at være forberedt af fremførende musikere for et publikum. Hvor 

det for den deltagende musikerens vedkommende gælder om at dyrke et mu-

sikalsk udtryk der opfordrer til størst mulig deltagelse fordi det er selve den 

musikalske  handling der har betydning, er den præsenterende musikeren mål-

rettet – man kunne også sige objektorienteret – og detaljeorienteret.54 

På baggrund af vidtrækkende feltstudier foretaget på flere kontinenter 

fremsætter Turino en række musikalske kendetegn ved deltagende musiktra-

ditioner. Af disse kan to hovedkategorier udledes: 

 Træk der bidrager til sikkerhed og tryghed i den deltagende musi-

keren, som fx repetitive former, konstans i den rytmiske bevægelse 

og forskellige former for lydlig ”sløring” der skal bidrage til en tæt 

og uklar tekstur som gør det nemt at deltage, også for en nybegyn-

der.55   

 Det som Turino kalder ”social synkroni”56 og som kan forklares 

som en konsekvens af den slørede og tætte tekstur, idet de musiker-

ende tvinges til at have opmærksomhed på hinanden, hvorved en 

                               
consumers. […] ”Yet […] there are a multitude of music-dance activities that […] are more 
about the doing and the social interaction than about creating an artistic product or commodity.”  
52 Thomas Turino: Music as Social Life. The Politics of Participation, Chicago 2008 s. 28-29. 
53 Ibid. s. 29. 
54 Ibid. s. 52-53. 
55 Ibid. s. 36-41 og 44-47. 
56 Ibid. s. 41-44. 
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følelse af at være ”i trit” (”in sync”)57 opnås. Kombineret med repe-

titive former og rytmer kan der opstå flow og en følelse af en ”delt 

identitet,” hvilket vil sige at gruppen oplever at føle sig ”som ét.”58  

Konceptet ”deltagende musikeren” er et centralt redskab i undersøgelsen af 

salmesangen som social praksis: hvordan sangerne i de enkelte traditioner 

gennem sangen lydligt og vokalt manifesterer oplevelsen af at være menighed 

eller forsamling. Dermed kastes der lys over fællessangens momentane, sam-

tidige musikalske betydningsdannelse59 i en synkron akse. Samtidig hermed 

finder en historisk funderet betydningsdannelse sted i en diakron akse.60  

Salmesang som kollektiv erindring 

I sin artikel om kingosangen i Danmark61 betegner sanghistorikeren Kirsten 

Sass Bak den indspillede salmesang som ”remembered singing” – erindret 

sang. Hun sigter dermed til den omstændighed at sangtraditionen på indspil-

ningstidspunktet var stærkt uddøende. Mange sangere havde ikke dyrket den 

særlige salmesang i adskillige år, og indspilningerne reflekterer dermed sna-

rere en erindret end en levende tradition. 

Betragtet som en social-musikalsk praksis kan den erindrede salmesang 

imidlertid også opfattes som vokal erindring, hvormed menes at sanghandlin-

gen kan fungere som en erindringspraksis der indgår i sangernes kollektive 

identitetsdannelse. En erindringspraksis foregår altid i tilknytning til et erin-

dringssted, dvs. fænomener der bærer erindring, af historikeren og erindrings-

teoretikeren Pierre Nora defineret således: ”enhver materiel eller ikke-mate-

riel enhed, der som følge af menneskers vilje eller tidens virkning har fået 

symbolsk status i et socialt fællesskab,”62 hvilket eksempelvis kan være geo-

grafiske steder, monumenter, love eller sproglige udtryk. Jeg vil foreslå sal-

mebogen som et muligt erindringssted.63  

                               
57 Ibid. s. 42. 
58 Ibid. s. 43.  
59 På linje med DeNora opfatter Turino musik som ”a special kind of communication and ex-
perience that draw upon and draw out different parts of the self.” Turino s. 1. 
60 Denne inddeling af musikken som en betydningsbærende kommunikationsform er inspireret 
af lingvisten Ferdinand de Saussure (1857-1913) der netop skelner mellem sproget som et dia-
kront og et synkront system der følger hhv. en sukcessions- og en simultanakse.  
61 Bak 2006 s. 181. 
62 Citeret efter Anette Warring: ”Hvorfor står løven ikke længere i København?” i Mikkel Bille, 
Anders Engberg-Pedersen og Karen Gram-Skjoldager: Verden ifølge humaniora. 40 banebry-
dende begreber der former vores virkelighed, Aarhus 2019, s. 249. 
63 Begrebet (”lieux de mémoire”) er oprindeligt møntet af den franske sociolog og erindrings-
forsker Maurice Halbwachs (1877-1945), der med sine studier i erindringens socialt konstrue-
rede karakter opdyrkede nyt land og lagde grunden for den omfattende forskning i kollektiv 
erindring der har udfoldet sig de seneste årtier. Sidenhen er det i trebinds-værket Les lieux de 
mémoire (1984-1992) udfoldet af Pierre Nora (f. 1931), der ligesom Halbwachs er tilknyttet 
Annales-skolen. Det erindrede er ikke nødvendigvis noget hverken den enkelte eller gruppen 
som helhed har oplevet, men netop en erindring der lever i den kollektive bevidsthed. 
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Erindringsstedets funktion er ikke at fremkalde fortiden, men snarere ud fra 

en nutidig sammenhæng at forme og genskabe den i fællesskaber, som i ritu-

aliserede former – fx sang – samles om det. Erindringsstedet bidrager dermed 

til opretholdelse af en identitet og til en legitimering af handlingerne i disse 

fællesskaber. Erindringssteder indgår således i en kontinuerlig forhandlings-

proces som led i en gruppes identitetsdannelse, da de tilskrives betydning ud 

fra et nutidsperspektiv. Man kan sige at de manifesterer en nutidig fortolkning 

af fortiden, og det kan derfor ikke undre at de ofte er genstand for konflikt, 

idet forskellige erindringsfællesskaber kan tilskrive samme erindringssted vidt 

forskellig betydning.64 

Er selve sangen en social-musikalsk praksis, foregår denne i et erindrings-

teoretisk perspektiv altså i et spænd med erindringsstedet, salmebogen. Den 

betydningsdannelse der foregår i sangen, er således ikke blot et samspil mel-

lem tekst og melodi, men en vokal realisering af den symbolske betydning 

som salmebogen som bog, dvs. som materiel genstand, tilskrives af det fæl-

lesskab der bruger den. Relationen mellem bog og sang kan beskrives som en 

spiralbevægelse, hvor sangerne i sanghandlingen tillægger bogen en symbolsk 

betydning, som igen danner grundlag for dens vokale realisering i salmesan-

gen.  

I forskningen i kollektiv erindring sondres mellem erindring og historie. 

Hvor erindring ses som en diffus og ureflekteret praksis som hører til det tra-

ditionelle samfunds kultur, forstås historie som det analyserende, rationelle og 

moderne: ”Memory is life [...], history is the reconstruction [...] of what is no 

longer.65 Dette standpunkt er blevet kritiseret,66 men er hensigten ikke at skrive 

historiografi, men som her at udfolde begrebet erindringssted som et analyse-

redskab der skal anskueliggøre relationen mellem salmebog og salmesang, 

kan dikotomiseringen af de to måder at forholde sig til fortiden på vise sig at 

være givende. Med forbehold for at man måske burde kalde den analytiske og 

refleksive tilgang til fortiden noget andet end historie, vil jeg fremhæve Noras 

pointering af at den praksis der altid er knyttet til et erindringssted, udspiller 

sig i et gensidigt samspil mellem de to tilgange: ”Lieux de mémoire are crea-

ted by a play of memory and history, an interaction of two factors that results 

in their reciprocal overdetermination.”67 Det er altså i mødet mellem de to må-

der at forholde sig til det erindrede at erindringsstedet opstår. 

Dette samspil kan genkendes i såvel forholdet til salmebogen som til sal-

mesangen. Ikke, som man måske kunne forestille sig, sådan at sangerne viser 

et analytisk forhold til salmebogen som skriftligt artefakt og et intuitivt for-

hold til den mundtligt traderede sang. Salmesangere kan forholde sig analytisk 

og refleksivt til salmetekster og salmebogshistorie – hymnologisk, kunne man 

                               
64 Anette Warring: ”Erindring og historiebrug. Introduktion til et forskningsfelt” i Temp - Tids-
skrift for Historie, 2011 s. 6-35.   
65 Nora 1989: ”Between Memory and History” s. 19. 
66 Warring 2011, Bernard Eric Jensen: Historie – livsverden og fag, København 2003. 
67 Nora 1989, s. 19. 
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sige –  men bogen besidder også mere diffuse og symbolske egenskaber som 

til og med kan slå om i forestillinger om salmebogen som en tilgængelig be-

holder for guddommelig kraft, dvs. magi. Omvendt er sangen i mundtlig tra-

dition den oplagte intuitive handling, men af interviews på det indspillede ma-

teriale fremgår det at en del sangere samtidig har ganske bestemte forestillin-

ger om melodiske og æstetiske spørgsmål, og dermed forholder sig reflekte-

rende til sangen. 

Spændet mellem historie og erindring eller det analytiske og det intuitive 

kan ikke mindst ses i spændet mellem sangernes historiske og konfessionelle 

bevidsthed om salmebøgernes særlige position som mediatorer af et særligt 

kristendomssyn på den ene side, og så deres langt mere irrationelle religiøse 

indlevelse i sangen på den anden. 

Salmesang som trosudøvelse og religiøs erfaring 

Spændet mellem den teologisk bevidste refleksion og den emotionelle ople-

velse i sangen må nødvendigvis rummes i det teoretiske grundlag for analysen. 

Her gælder det om at finde den rette balance mellem opfattelser der enten vil 

reducere sangen til vokal realiseringen af teologisk tænkning eller til ren fø-

lelsesmæssig henrykkelse. 

Det sidste giver Katrine Frøkjær Baunvig et eksempel på med sin artikel 

”Fra velsignelse til velvære: Fællessang som transcendensteknologi,”68 hvor 

hun undersøger ”skiftende kristne kulturers brug af salmefællessang som 

transcendensteknologi – det vil sige som redskaber, der bevirker brud på den 

hverdagslige erfaring.”69 Med denne opfattelse holdes den religiøse erfaring i 

sangen ud i kulturantropologisk udstrakt arm, som en oplevelse på linje med 

”fester, dans, sang, sex, stoffer, trancer,” hvor sang og bøn bruges som ”red-

skaber til at skabe forbindelse mellem jorden og den himmelske sfære”.70 Cen-

tralt i denne opfattelse står menneskets evolutionært bestemte socialitet og be-

hov for at indgå i fællesskaber, hvis virkning erfares hormonelt.71 

På den anden side står en teologisk funderet opfattelse af sangen som gud-

dommelig. I sin artikel om musik og følelser i kirkesangen definerer Jeremy 

                               
68 Katrine Frøkjær Baunvig: ”Fra velsignelse til velvære: Fællessang som transcendenstekno-
logi” i Mikkel Gabriel Christoffersen og Lars Sandbeck (red.): Kritisk forum for praktisk teologi 
nr. 163, 2021.   
69 Baunvig 2021 s. 2.  
70 Ibid. s. 5. Baunvig støtter sig først og fremmest til religionsforskeren og kulturantropologen 
Clifford Geertz.  
71 Ibid.: ”Hormonet oxytocin, som i populære fremstillinger ofte kaldes lykke-, kærligheds- 
eller tillidshormonet, kan i den forstand opfattes som det neurokemiske brændstof, der styrker 
både enkeltindividers transcendenserfaringer og de menneskelige samfunds sammenhængs-
kraft.” 
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Begbie sang som en genopretning af det syndige menneske gennem den tre-

enige Gud, idet helligånden handler gennem Jesus Kristus.72 Hvad angår de 

musikalske følelser i kirkesangen, mener Begbie ikke at der nogen ”fare,”73 

når blot der er tale om ”passende”74 kirkesang i overensstemmelse med 

Begbies egen definition: den er initieret af den treenige Gud og fejret på den 

rette fokuserede måde. Med andre ord er følelsesmæssig henrykkelse i sangen 

legitim, når blot den er af den rette art, altså fremkaldt af Gud.  

Baunvig og Begbie repræsenterer nok to ekstremer i synet på religiøs sang, 

men de står begge for et syn der projicerer den egne religionsopfattelse over 

på andre menneskers religiøse erfaring i musikken og derigennem forsøger at 

give en udtømmende forklaring på denne. Jeg vil ikke afvise virkningen af 

hverken den treenige Gud eller oxytocin, men jeg mener ikke at hverken den 

teologisk-fideistiske eller den biologisk-antropologiske forklaringsmodel kan 

gøre gavn i forsøget på at få indsigt i den religiøse praksis der udfolder sig i 

de salmesangstraditioner der skal analyseres her. Udgangspunktet må nødven-

digvis tages i sangernes egne erfaringer som de kommer til udtryk i den ind-

spillede sang.   

Den teoretiker der frem for nogen forbindes med en position hvor menne-

skers religiøse erfaringer hverken forklares eller bortforklares, men slet og ret 

anerkendes som netop erfaring, er religionshistorikeren og –fænomenologen 

Mircea Eliade (1907-1986).75 I sit arbejde forener Eliade omfattende religi-

onshistoriske studier med en holistisk opfattelse af det hellige og dettes mani-

festation i det profane, hvilket han giver betegnelsen hierofani (”det helliges 

tilsynekomst”).76 Det hellige er efter Eliades opfattelse ikke noget menneske-

skabt, men må nødvendigvis erkendes ud fra den menneskelige bevidstheds 

forudsætninger. Hierofanier er derfor af dobbelt natur, på én gang en del af 

                               
72 Jeremy S. Begbie: ”Faithful Feelings. Music and Emotion in Worship” i Jeremy S. Begbie & 
Steven R. Guthrie: Resonant Witness: Conversations between Music and Theology, Grand Rap-
ids 2011.  Begbie anvender udtrykket ”worship” som ikke er direkte oversætteligt, da det dan-
ske ord lovsang har nogle mere specifikke konnotationer. Det fremgår af artiklen som helhed 
at han med ”worship” mener kirkesangen, om end i en temmelig snæver definition, s. 335: ”By 
worship, we mean those regular occasions where the church is gathered by the triune God to 
receive and celebrate its corporate identity in a focused, concentrated way.” Samme sted for-
klares synet på sangen: “[…] in worship we are re-oriented to God. If sin is the rejection of our 
calling to honor the Creator, a refusal to praise God, in worship we are re-directed (reconciled) 
to the One worthy of all praise, re-oriented in love to one another and thus built up as the people 
of God. And as we are built up as God’s people, we are re-oriented to God’s world in mission. 
The indwelling agent of this re-orientation is the Holy Spirit, and its mediator is Jesus Christ.” 
73 Ibid.: ”As far as emotion in worship is concerned, the danger does not lie in emotion per se, 
but in emotion that is not properly directed and/or not appropriate. […] Second, faithful worship 
is with and through Christ. For Christ guarantees its proper orientation […], and he ensures it 
will be appropriate […].”  
74 Ibid. s. 336. ”appropriate.” 
75 For en indføring til – og et forsvar for – Eliades tænkning og metode, se Bryan Rennie: 
”Mircea Eliade: Apologia Pro Opere Suo i Ivan Strenski: Thinking about Religion, Hoboken 
2006 s. 241-247. 
76 Mircea Eliade: The Sacred and the Profane. The Nature of Religion, New York 1959.  
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den almindelige profane verden, og – for det religiøse menneske der erkender 

hierofaniens fundamentale anderledeshed77 – det helliges manifestation. Hie-

rofaniers form vil derfor variere alt efter deres kulturelle kontekst, hvorfor 

også den dybdegående undersøgelse af deres form er en forudsætning for at 

kunne begribe dem analytisk. 

Hierofanier kan manifestere sig i både tid og rum. Ifølge Eliade er der en 

grundlæggende forskel på almindelig målbar profan tid og hellig tid: 

One essential difference between these two qualities of time strikes us imme-
diately: by its very nature sacred time is reversible in the sense that, properly 
speaking, it is a primordial mythical time made present. Every religious festi-
val, any liturgical time, represents the reactualization of a sacred event that 
took place in a mythical past, “in the beginning.” Religious participation in a 
festival implies emerging from ordinary temporal duration and reintegration of 
the mythical time reactualized by the festival itself.78  

Gennem sin manifestation i det profane bliver hierofanien dog en del af den 

almindelige tid, historien, og dermed analytisk tilgængelig. Dermed kan også 

salmesangen i sin egenskab af et i tiden genkommende ritual opfattes som en 

hierofani.  

Foruden i tiden kan hierofanier også manifestere sig i rum. Det kan dreje 

sig om eksempelvis naturfænomener, en sten eller et træ, men det kan også 

være menneskeskabte objekter, fx en salmebog. Igen lægger Eliade vægt på 

hierofaniers dobbelte natur: almindelige profane objekter som en sten, et træ 

eller en bog, som samtidig åbenbarer deres hellighed for det religiøse menne-

ske. Det hellige karakteriseres som kraft og egentlig væren, som står i mod-

sætning til det profanes uægte væren eller pseudo-væren.79 Det religiøse men-

neske vil derfor altid stræbe efter denne egentlige væren. 

Ud fra Eliades forestillinger om det helliges manifestation i hierofanier er 

det muligt at forstå de indspillede sangeres forhold til salmebogen, og ikke 

mindst til salmesangen selv, som et møde med “something of a wholly diffe-

rent order” som giver adgang til hellig tid og egentlig væren.  

Salmesangens facetter som metodisk grundlag 

Gennem fem teoretiske vinkler har jeg sat en ramme for det mangefacetterede 

fænomen folkelig salmesang. Hensigten med disse vinkler er ikke at udstikke 

en rigid fremgangsmåde for analysen der bevæger sig gennem alle fem lag, 

                               
77 Ibid s. 11: “the manifestation of something of a wholly different order, a reality that 

does not belong to our world, in objects that are an integral part of our natural, “pro-

fane” world.” 
78 Ibid. s. 68-69. 
79 Eliade 1957 s. 12: ”Sacred power means reality and at the same time enduringness and effi-
cacity. The polarity sacred-profane is often expressed as an opposition between real and unreal 
or pseudoreal.”  
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men at etablere en fleksibel ramme af fortolkningshorisonter der tager højde 

for de relevante aspekter i de enkelte indspilninger, inden for hvilken analysen 

kan foregå. Grundlæggende for det komplette indspillede materiale er opfat-

telsen af salmesang som en musikalsk, social og religiøs praksis inden for 

hvilken sangerne kan handle. Disse facetter kan studeres i to akser:  

 en diakron, der tager højde for sangens forandringsprocesser og den 

sociale og religiøse betydningsdannelse der foregår i et traditions- 

og erindringsperspektiv. 

 en synkron, der tager højde for den deltagende musikalske interak-

tion og dermed den sociale og religiøse betydningsdannelse der fo-

regår sangerne imellem. 

På grund af det indspillede materiales heterogenitet besidder samlingerne af 

indspillet salmesang i de fire forskellige miljøer forskelligt analytisk potenti-

ale, som er bestemmende for hvilken vægt der i analyserne lægges på de to 

akser og på de enkelte facetter i salmesangen.  

Tidligere forskning i folkelig salmesang i Danmark og 

Norden 

Det ville være forkert at sige at dansk musikforskning ikke har vist interesse 

for den folkelige salmesang – det viser de mange indspilninger. Men den vi-

denskabelige produktion må siges at være af beskedent omfang. Udvider man 

imidlertid synsfeltet noget, er der en ganske bred forskningstradition fra det 

nordiske område at trække på. Lighederne i historiske og kulturelle forhold 

landene imellem er store, og der findes folkelige salmesangstraditioner i hele 

regionen. På grund af de skandinaviske sprogs slægtskab har flere salmer des-

uden vandret over grænserne i oversættelser, og i Norge og på Færøerne har 

man ligefrem anvendt samme salmebøger som i Danmark, hvorfor såvel 

kingo- som brorsonsangen også kendes i lokale traditioner der.   

De nationale og lokale traditioner divergerer naturligvis også, og kan såle-

des belyse hinandens særtræk. I antologien Spiritual Folk Singing. Nordic and 

Baltic Protestant Traditionsfra 200680  har Kirsten Sass Bak og Svend Nielsen 

udgivet artikler fra Sverige, Norge, Færøerne, Island, Finland og Danmark 

samt Estland og Litauen, der som helhed netop belyser den folkelige salme-

sang, såvel den i som den uden for kirken, som et nordisk-baltisk  fænomen i 

protestantisk kultur. 

Følgende forskningsoversigt kommer på denne baggrund til at inddrage re-

levant nordisk forskning i parallelle traditioner, der kan bidrage til at belyse 

                               
80 Kirsten Sass Bak & Svend Nielsen (red.): Spiritual Folk Singing. Nordic and Baltic Traditi-
ons. København 2006. 
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forskningssituationen i Danmark. Gennem dette udvidede perspektiv bliver 

det samtidig muligt at undersøge den begrebsdannelse der har fundet sted un-

der gensidig indflydelse og inspiration blandt nordiske forskere. Da denne be-

grebsdannelse er præget af forskellige tiders videnskabelige strømninger som 

har præget synet på den folkelige salmesang, inddeles oversigten kronologisk 

i tre paradigmatiske kategorier. 

Etablering af feltet mellem nationalromantik og evolutionisme 

I deres bog Folklig koralsång81 påpeger Margareta Jersild og Ingrid Åkesson 

at indsamlingen af ”koralsången” – som i denne afhandling kaldes folkelig 

salmesang – kom relativt sent i gang i forhold til indsamlingen af andre folke-

musiktraditioner, og at den musikvidenskabelige forskning i emnet kom i gang 

med en tilsvarende forsinkelse. I sammenligning med 1800-tallets store inte-

resse for ballader er det rigtigt nok først sent som interessen for den folkelige 

salmesang vækkes, hvilket formodentlig hænger sammen med den særlige po-

sition folkeviserne havde i det nationalromantiske program, inspireret af bl.a.  

Johann Gottfried Herder (1744-1803) – et udtryk for folkets egen ånd. 

Ser man imidlertid på hvornår musikvidenskab etablerede sig som akade-

misk disciplin i de nordiske lande, får man snarere det indtryk at flere af de 

mest fremstående nordiske musikforskere af de første generationer faktisk 

markerede sig gennem studier af den folkelige salmesang, der således tidligt 

var med til at tegne musikforskning som videnskabsfag.82 De folkelige salme-

sangstraditioner kunne ud fra en sen-nationalromantisk tankegang opfattes 

som nationale manifestationer af den fælles kristne sangtradition og dermed 

markere de respektive nationers særlige bidrag til den paneuropæiske musik-

forskning.83 Samtidig kunne de nordiske musikforskere gennem feltindsam-

ling og genealogisk systematisering koble sig på nogle af tidens dominerende 

                               
81 Margareta Jersild og Ingrid Åkesson Folklig koralsång. En musiketnologisk undersökning av 
bakgrunden, bruket och musiken, Stockholm 2000. 
82 For en introduktion til tidlig nordisk Musikforskning, se Thomas Holme: ”Glimt af nordisk 
musikvidenskab i første halvdel af det 20. århundrede. Knud Jeppesens brevvekslinger som 
kilder og kontekst” i Tobias Lund, Karin Johansson og Sven Bjerstedt (red.): Svensk tidskrift 
för musikforskning 2019, s. 49-73. Holme inddeler den tidlige forskning i to generationer af en 
fremstående forsker fra hhv. Sverige, Norge, Finland og Danmark: 1. generation bestående af 
Tobias Norlind, Ole Mørk Sandvik, Ilmari Krohn og Angul Hammerich, 2. generation bestå-
ende af Carl Allan Moberg, Olav Gurvin, Toivo Haapanen og Knud Jeppesen. Se også Kirsten 
Sass Bak: ”Introduction” i Spiritual Folk Singing s. 8-9. 
83 Jf. Korkalainen 2021, s. 86-92 og Dan Lundberg: ””Det vore i hög grad önskligt att hela detta 
insamlade material bleve publicerat”. Folkliga koraler som nationellt projekt.” i Mathias Bost-
röm, Margareta Jersild, Dan Lundberg & Ingrid Åkesson (red.): ”Gamla psalmmelodier.” En 
bok om folkliga koraler, insamling och forskning. Stockholm 2004, s. 35-57. Carl-Allan Mo-
berg skriver i 1935: ”Påvisandet av dessa svävande tonsteg har en stor betydelse för den mu-
sikvetenskapliga forskningen. Det nordiska koralvariant- och även instrumentala melodimateri-
alet ger i detta hänseende en helt enkelt ovärderlig grundval för forskningar av internationell 
räckvidd, då proven på liknande förhållanden utanför Norden äro svaga och ganska få, fast de 
ingalunda saknas.” […] ”Det är – [...] – ett betydelsefullt forskningsfält som öppnar sig för 
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videnskabelige tendenser og fremvise musikvidenskaben som en moderne 

akademisk disciplin. Man var især optaget af spørgsmål om oprindelse og 

overlevering. 84 

En sådan evolutionistisk tendens ses hos Ilmari Krohn (1867-1960), finsk 

musikvidenskabs nok vigtigste pioner,85 der i 1899 skrev sin doktorafhandling, 

Über die Art und Entstehung der geistlichen Volksmelodien in Finland, om 

melodier han selv havde samlet ind og kategoriseret. Med dette arbejde lægges 

grunden til nordisk forskning i området.  

Parallelt til Krohn var Carl-Allan Moberg (1896-1978) Sveriges første pro-

fessor i musikforskning, som musikvidenskaben kaldtes på den tid. Han deltog 

i 1938 i feltindsamling på den estlandske ø Runö, hvor efterkommere af sven-

ske udvandrere stadig sang efter salmebogen fra 1695 på lokale melodivari-

anter. Studiet af dette materiale udgav han året derpå i artiklen ”De folkliga 

koralvarianterna på Runö.”86 Som titlen antyder, er hensigten med dette studie, 

ligesom i Krohns, at systematisere og kategorisere ud fra sangens egen lov-

mæssighed. Med denne artikel slog Moberg definitivt termen ”folklig koral” 

fast, som han havde introduceret fire år tidligere,87 og som siden blev enerå-

dende blandt svenske forskere og udøvere.   

Blot to år senere (1941) markerede Ole Mørk Sandvik (1875-1976) fra 

Norge sig med Kingo-Tona, som var udgivelser af Ludvig Mathias Lindemans 

indsamling af lokale melodier til Kingos salmebog, foretaget i Valdres i 1848. 

Denne udgivelse fulgte han snart op med studier i Lindeman som indsamler 

og optegner.88  

For disse tre prominente nordiske musikforskere blev altså den folkelige 

salmesang et led i etableringen og profileringen af deres fag – og, må man 

antage, af deres egne karrierer. Hvad der desuden binder dem sammen, er de-

res brede faglige fundering og deraf følgende helhedsorienterede tilgang til 

den folkelige salmesang. Krohn studerede både kunstmusik, folkemusik og 

musikteori og var virksom som komponist. Han udnævntes i 1955 til æres-

doktor i teologi ved universitetet i Helsinki. Sandvik var uddannet teolog og 

                               
svensk musikvetenskap, vilken här skulle kunna göra en insats av internationell räckvidd [...].” 
Carl-Allan Moberg: “Folkliga koraler” i Sahlgren & Ahnlund (red.): Vår hembygd, 1935. 
84 Jf. Madeleine Modins undersøgelse af ”oprindelsesspørgsmålet” i ”folklig koral”: Den folk-
liga koralen och ursprungsfrågan. Teori- och metodproblem, identitet och förståelse, Stock-
holm 2010.  
85Krohn var ”the founder of Finnish musicology”. Han var landets første professor i faget, han 
grundlagde det finske selskab for musikvidenskab og indtog en lang række centrale poster i det 
finske musikliv og i finsk musikforskning. Erkki Salmenhaara: “Krohn, Ilmari” i Deane Root 
(ed.) New Grove Online (24.03.2021). 
86 Carl-Allan Moberg 1939: ”De folkliga koralvarianterna på Runö” i Svensk tidskrift för mu-
sikforskning 1939 s. 9-47. For tidligere mindre tilløb til området i svensk musikforskning, se 
Margareta Jersild og Ingrid Åkessons forskningsoversigt i Folklig koralsång. En musiketnolo-
gisk undersökning av bakgrunden, bruket och musiken, Stockholm 2000, s. 15-20. 
87 Moberg havde allerede i 1935 introduceret emnet og sit begreb ”folklig koral” i en bredt 
formidlet artikel. Carl-Allan Moberg: ”Folkliga koraler”i Vår hembygd, Stockholm 1935.  
88 Ole Mørk Sandvik: ”Ludvig M. Lindeman og folkemelodien: ein kildestudie.” Oslo 1950.  



 

 37 

lige så specialiseret i kirkemusik som i folkemusik, medens Moberg var bredt 

fagligt forankret, men med en stærk specialisering i kirkemusik, og han blev 

– igen i lighed med Krohn – i 1945 udnævnt til æresdoktor i teologi ved Upp-

sala universitet.  

Også i Danmark kom den første opmærksomhed på området i begyndelsen 

af det 20. århundrede, men den faglige signalfunktion som nabolandenes mest 

prominente musikforskere tillagde det, ses ikke på samme måde her. Af et 

brev dateret 29.04.1930 fra Carl-Allan Moberg til arkivar ved Dansk Folke-

mindesamling, Hakon Grüner Nielsen (1881-1953), fremgår det at Moberg 

først havde rettet henvendelse til Knud Jeppesen (1892-1974), der havde sendt 

ham videre til Grüner-Nielsen. Jeppesens position som international Pa-

lestrina-ekspert var på denne tid for længst fastslået, og Mobergs henvendelse 

tændte tilsyneladende ingen gnist hos ham. 

Det gjorde den derimod hos Grüner-Nielsen. Han skrev i 1930 en begejstret 

afsluttende kommentar til en lille artikel i det lokalhistoriske tidsskrift Fynsk 

Hjemstavn: ”Salmemelodier efter folkemunde” af Rasmus Askholm.89 Ask-

holm var 1897-1934 lærer og kirkesanger på Lyø. I sin korte artikel beskriver 

han med få ord sine erfaringer som kirkesanger i Lyø Kirke, hvor han ligesom 

Tang Kristensen måtte lære sig de lokale melodivarianter. Af disse præsente-

rer han 10 i transskription. Det er tydeligvis ingen forsker der skriver, men 

Askholm forsyner hver enkelt salmemelodi med en kommentar om dens brug 

og lidt om menighedens syngemåde. Grüner-Nielsen lægger i sin korte kom-

mentar vægt på ”en traditionel Syngemaade i Landsbykirkerne af de gamle 

Salmemelodier” og introducerer dermed en musikfaglig diskurs.  

I 1949 skriver Grüner-Nielsen selv en artikel som han kalder ”Degnesang 

(”kingotoner”) i Herning-egnen i 1860’erne.” Gennem artiklen veksler han, 

foruden titlens ”degnesang” og ”kingotoner,” mellem forskellige betegnelser: 

”koralparafraser”, ”parafraseret koral”, ”figureret koral”, ”udsmykkede kirke-

lige koral” og endelig ”folkelig koral”, som han i artiklens slutning lader til at 

samle i betegnelsen ”folkelig koralparafrase.” Imellem Grüner-Nielsens kom-

mentar til Askholms artikel og hans egen artikel ses altså en første, noget fam-

lende akademisering af emnet og en næsten overvældende fokusering på ko-

ralbegrebet.  

Efter alt at dømme er det Moberg, der med sin henvendelse i 1930 har sat 

Grüner-Nielsen på sporet af traditionen i Danmark. Moberg forberedte et fo-

redrag om ”den folkliga nordiska koralsången” til den internationale musikhi-

storiske kongres i Liège samme år, og da kildematerialet i Sverige på denne 

tid begrænsede sig til de såkaldte dalakoraler fra Nils Anderssons Svenska Lå-

tar, henvendte han sig for at spørge om ”det i edert Land har left kvar på fol-

kets läppar gamla koralmelodier i mer el. mindre förändrad och parafraserad 

                               
89 Rasmus Rasmussen Askholm: ”Salmemelodier i Folkemunde” i Fynsk Hjemstavn 1930 s. 
112-120. 
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karaktär”.90 Det er ikke lykkedes mig at finde svaret på Mobergs henvendelse, 

men i sin artikel fra 1939 henviser Moberg til oplysninger fra Grüner-Niel-

sen.91 

Under alle omstændigheder er det Mobergs musikfaglige begrebsinnova-

tion ”folklig koral” som har præget Grüner-Nielsens begrebsdannelse og me-

tode; Grüner-Nielsen giver fem eksempler på folkelig salmesang fra Danmark, 

som han derpå jævnfører med hhv. barok ornamentationspraksis i en hånd-

skreven koralbog fra Holmens Kirke92 og mere generelt med ”den katolske 

kirkesang.”93 

På trods af Grüner-Nielsens grundige arbejde må man sige at studiet er 

præget af noget tvivlsomme slutninger og uklar metode. Man kan få det ind-

tryk at han ikke helt har indset implikationerne af at overtage Mobergs koral-

begreb.94 Moberg var gennem studier hos gregorianik-eksperten Peter Wagner 

(1865-1931) toptrænet i studiet af ”den katolske kirkesang” som i begyndelsen 

af det 20. århundrede almindeligvis kaldtes netop ”koral.” Den musikfilologi-

ske metode som Moberg herigennem var trænet i, folder han elegant ud i sit 

Runö-studie. Moberg kan altså såvel begrebsmæssigt som rent metodisk skabe 

den forbindelse mellem perifere svenske sangtraditioner og den store europæ-

iske tradition, som han argumenterer for i sin artikel. Her må man sige at 

Grüner-Nielsen mere går i træsko og ikke lader til helt at vide hvad han vil 

med stoffet. Men han har skabt et første grundlag for dansk forskning på om-

rådet. 

Metodiske opbrud mellem kildestudier og folkemusikbølge 

I perioden efter krigen ligger interessen for den folkelige religiøse sang i Nor-

den mere stille. I Danmark præges den musikvidenskabelige hymnologi især 

af Henrik Glahns omfattende studier i danske salmemelodier.95 I samme peri-

ode giver Karl Clausen dog i Dansk folkesang gennem 150 år en behandling 

                               
90 Brev Moberg til Grüner-Nielsen 29.04.1930. Dansk Folkemindesamlings arkiv.  
91 På trods af venlig assistance fra både arkivar ved Dansk Folkemindesamling, Lene Halskov 
Hansen, Jeppesen-ekspert, lektor Thomas Holme fra Aarhus universitet, Kia Hedell fra Uppsala 
universitetsbibliotek samt Lisa Engström fra Uppsala Stadsarkiv.   
92 Grüner-Nielsen s. 241. 
93 Ibid. s. 245. 
94 Fx her: ”På de steder, hvor der ikke fandtes et stramt skolet kor […], der førte an i salmesan-
gen, og især, hvor der intet orgel fandtes, opstod nu et folkloristisk begreb, vi kan kalde den 
folkelige koral, der til at begynde med fik sin særlige udsmykkede form indenfor hver menighed 
og i tidens løb indtil vore dage udviklede sig videre under forskellig påvirkning og efter sine 
egne musikalske love.” Det er naturligvis ikke et folkloristisk begreb, men en musikalsk tradi-
tion der er tale om. De ”musikalske love” klinger som et ekko af Mobergs ”olika stationer och 
lagar” (Moberg s. 10). Grüner-Nielsen 1930 s. 244.  
95 Det gælder først og fremmest disputatsen: Henrik Glahn: Melodistudier til den lutherske 
salmesangs historie fra 1524 til ca. 1600, København 1954, men også kommentarer til 
nyudgaver af Kingos Graudale og Breitendichs koralbog: Henrik Glahn: ”Om 
melodiforholdene i Kingos Graduale.” Efterskrift til Kingos Graduale,. Odense 1967 og Henrik 
Glahn: ”Oversigt over melodierne i Breitendichs koralbog,” København 1970. 
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af Indre Missions sangbøger i et eget kapitel og skriver to kortere præsentati-

oner af brorsonsangen.96 Disse studier har endnu ingen fortsat. Glahn og Clau-

sen kan siges at repræsentere de to retninger i forskningen: det hymnologiske 

kildestudie og de første spæde ansatser til en musiketnologisk tilgang. På lig-

nende vis forholder det sig med to studier i kingosangen.  

Fra Mogens Helmer Petersens hånd kommer i 1966 ”Kingosangen i 

folkelig dansk tradition.”97 Helmer Petersen indleder artiklen med ordene ”fol-

kelig koralsang” og positionerer sig dermed i forhold til Grüner-Nielsen og 

Moberg. Af konklusionen fremgår da også at studiets formål er belyse ”den 

folkelige Kingsosangs og dermed kirkesangens besynderlige veje.”98 Helmer 

Petersen markerer med koralbegrebet dels at der er tale om en udbredt prote-

stantisk tradition, dels at hans emne er kirkesangen og ikke ”de gudelige for-

samlingers eller hjemmets sang, således som f.eks. Brorsonsangen blev det.”99 

I resten af artiklen anvendes dog termerne ”kirkesangen”, ”Kingotraditionen” 

eller ”Kingomelodier”, som han forbinder med både salmebog og graduale. 

Dermed fremhæver han den nære samhørighed mellem disse to bøger, og det 

er Helmer Petersens fortjeneste at tydeliggøre selve salmebogens betydning 

for meloditraditionens bevarelse og spredning, fx gennem optælling af udga-

ver og karakterstik af dens disposition.  

Helmer Petersen kan gennem optælling også vise at Thomissøns salmebog 

i melodisk henseende er ”hovedkilde” for Kingos Graduale, og at gradualets 

nye melodier oftest er perifert placerede, fx i aftensangstjenester. Han konklu-

derer: ”Det vil igen sige, at man i de sogne, der benyttede Kingo, kan forvente 

at møde en sangtradition, der i lige linje kan føres tilbage til slutningen af det 

16. årh.,” og at indførelsen af Evangelisk-christelig Psalmebog også for me-

lodiernes vedkommende kom til at betyde et skarpt traditionsbrud. 100  

Helmer Petersen undgår overvejelser om musikalsk påvirkning fra hhv. ba-

rok og middelalder, og studerer sine eksempler i sammenligning med melodi-

bogsversioner som kan have været i omløb. Ud fra fire repræsentative eksem-

pler udarbejder han nogle karakteristiske musikalske og melodiske ”omsyng-

ningstræk,” så som ”rytmeskrift, tonalitetsskift, […] kraftige formale forenk-

linger […] og dreje- og gennemgangsmelismer.”101 Med disse konklusioner 

                               
96 Carl Klausen: Dansk Folkesang gennem 150 år, København 1958, s. 265-274, ”Indledning” 
til Folkelig Brorson-sang. 20 folkemelodier til Troens rare Klenodie og Svane-Sang, Køben-
havn 1961 og ”Efterskrift” til Hans Adolph Brorson: Svane-Sang 1765. Genudsendt i to-hund-
redåret for værkets fremkomst, Skjern 1965. I sin endnu upublicerede sanghistorie, der tager 
arven op efter Clausen, har Kirsten Sass Bak kapitler om brorsonsangen og Indre Mission i 
Harboøre.  
97 Mogens Helmer Petersen: ”Kingosangen i folkelig dansk tradition” i Henrik Glahn og Chri-
stian Thodberg (red.): Dansk Kirkesangs Årsskrift, 1966, s. 25-42. 
98 Ibid. s. 41.  
99 Ibid. s. 25. 
100 Ibid. s. 31-32. 
101 Ibid. s. 40. 
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giver artiklen et godt udgangspunkt for videre analytisk arbejde; salmesangens 

betydning i sangernes sociale og religiøse liv siger den dog intet om. 

Samme år talte komponist og arkivar Thorkild Knudsen (1925-2007) ved 

en konference for nordiske musikforskere og publicerede i 1968 sit foredrag i 

DFS [Dansk Folkemindesamling] Information.102 Knudsen kalder sin artikel 

”Ornamental hymn/psalm singing in Denmark, the Faroe Islands and the Heb-

rides”. Det er interessant at sammenligne de to artikler om samme emne fra 

samme år; hvor Petersen med en klassisk historisk-filologisk tilgang inden for 

en national ramme bidrager med et hymnologisk melodistudie, kommer 

Knudsen, ført af helt friske musiketnologiske vinde, med en tilgang der lægger 

vægt på det performative og en sammenligning med færøske og skotske sang-

traditioner. Ligesom Petersen lægger Knudsen vægt på den folkelige salme-

sangs formale forenkling og melodiske ornamentering, men hvor disse træk 

hos Petersen skal belyse traderingsprocesserne i abstrakt forstand, bliver de 

for Knudsen et vidnesbyrd om sangernes selvstændige rolle i en tilpasnings-

proces til eksisterende folkemusikalsk praksis med vægt på ”individual people 

[…] in the singing fellowship.”103 

Den vokale bølge, musiketnologi og individet i fokus 

Med betoningen af ”individual people” og det vokalt-performative kom Knud-

sen til at foregribe tendenser i den forskning der har fundet sted fra o. årtusin-

deskiftet. I 2000 udkom The Musician in Focus. Individual Perspectives in 

Nordic Ethnomusicology,104 som ganske vist ikke handler specifikt om folke-

lig salmesang, men som med sjælden tydelighed eksemplificerer senere års 

klare tendens i interessen for den traditionelle sang, herunder den folkelige 

salmesang: interessen for den enkelte udøver.  

Denne ny drejning i folkesangsforskningen105 må ses i sammenhæng med 

den ”vokale bølge”106 som i folkemusikmiljøer nåede specielt Sverige og 

Norge i 1900-tallets sidste årtier, og som også førte til en fornyet interesse for 

”folklig koral” og de norske ”religiøse folketoner.” Genren blev ikke mindst 

                               
102 Thorkild Knudsen: ”Ornamental hymn/psalm singing in Denmark, the Faroe Islands and the 
Hebrides”. DFS Information, 1968/2. 
103 Knudsen 1968, 10. 
104 Dan Lundberg og Gunnar Ternhag (red.): The Musician in Focus. Individual Perspectives 
in Nordic Ethnomusicology, Stockholm 2000. 
105 Denne interesse reflekteres bl.a. i Lene Halskov Hansen, Astrid Nora Ressem og Ingrid 
Åkesson (red.): Tradisjonelle sang som levende prosess. Nordiske studier i stabilitet og foran-
dring, gjentagelse og variasjon, Oslo 2009. I redaktørernes forord hedder det bl.a.: ”Temaet er 
ulike aspekter på variasjon i tradisjonell sang – de uttrykk for stadig forandring, individualitet 
og kreativitet som i større eller mindre grad finner sted.”   
106 Jf. Ingrid Åkesson: Med rösten som instrument. Perspektiv på nutida svensk vokal folkmusik, 
Stockholm 2007, specielt s. 95-126. I Danmark har denne bølge ikke fået fat på samme måde 
som i nabolandene. Forskningsmæssigt har den sat sig spor i Lene Halskov Hansens Ballade-
sang og kædedans. To aspekter af danske folkevisekultur, København 2015, hvor hun analyserer 
fem forskellige danske traditionelle sangeres indspillede balladesang.    



 

 41 

populær pga. den enkelte sangers mulighed for at udfolde sin virtuositet i de 

rige melismer der kendetegner den.107 Den kunstneriske interesse for den fol-

kelige salmesang har også medført forskning der reflekterer det ny fokus på 

sangerindividet i en musiketnologisk forståelse.   

Særligt Margareta Jersild og Ingrid Åkessons Folklig koralsång. En musik-

etnologisk undersökning av bakgrunden, bruket och musiken108 fra 2000 bør 

fremhæves, dels som den første monografi i emnet, dels som et eksempel på 

en endnu relativt ny musiketnologisk selvforståelse blandt nordiske folke-

sangsforskere.109 Jersild og Åkesson erklærer indledningsvis at projektets for-

mål først og fremmest er at ”analysera musiken och beskriva psalmsången 

som en folkmusikalisk genre,”110 hvilket udmøntes i et rigt kapitel om ”fram-

förande och musikalska särdrag,” hvor de bl.a. behandler performative aspek-

ter ud fra lydindspilninger og dermed analytisk går ud over det rent melodiske 

niveau, som den tidligere forskning har været kendetegnet af. Hermed anviser 

Jersild og Åkesson nye perspektivrige forskningsmuligheder der kaster lys 

over de enkelte sangeres kreative processer.  

Det kraftige fokus på en musiketnologisk forståelse af sangerindividet 

medfører dog også et skred i den grundlæggende opfattelse af selve fænome-

net folkelig salmesang, som det forstås i denne afhandling:  

Från en allmänt musikvetenskaplig aspekt är både den av kyrkan påbjudna ko-
ralsången och de folklige koralerna intressanta. Ur en begränsad kyrkomusika-
lisk aspekt är det närmast psalmen/koralen som församlingssång i kyrkans 
gudstjänst, som är forskningsobjekt. Från musiketnologisk aspekt är det koral-
sången som en del av den traditionella vokala folkmusiken som står i fokus. På 
etnologiskt område är det snarast psalmsången (och annan religiös sång) som 
fenomen utanför kyrkan och dess ställning inom den folkliga sångutövningen 
överhuvudtaget som är relevant.111     

Her adskilles efter min opfattelse adskilligt som hører sammen, men som 

netop bør tilstræbes undersøgt som helheder. Med en sådan dikotomisering af 

musiketnologi og kirkemusikforskning, folkemusik og kirkemusik – og der-

                               
107 Jf. Sigvald Tveit om sangen hos Kristelig lutheransk Trossamfund: ”Menighetens medlem-
mer har ikke samme forholdet til sin meloditradisjon som for eksempel mange utøvere av nor-
ske folketoner har. De sistnevnte framfører jo oftest sine melodier solistisk, også på konserter 
og fonogrammer, og utøverene dyrker genren også ut fra rent musikalske årsaker.” I ”Melo-
ditradisjoner der Kingos salmebok fremdeles er i bruk” i Hymnologiske meddelelser 1999 nr. 
4, s. 291-308. Se også Susanne Rosenberg om fascinationen af genren og dens ”ornamenterade 
slingor”: Kurbits-ReBoot. Svensk folksång i ny scenisk gestaltning, Stockholm 2013, særligt s. 
88-89 og i ”Jag har lite svårt för Jesus, men Gud går bra” i Boström, Jersild, Lundberg & Åkes-
son 2004: Gamla Psalmmelodier, særligt afsnittet ”Krokar, länkar och krus” s. 173. 
108 Jersild og Åkesson 2000. 
109 Jf. Owe Ronström og Gunnar Ternhag (red.): Musiketnologi – elva repliker om en vetenskap, 
Uppsala 2017. Udgiverne daterer introduktionen af musiketnologi i Sverige til 1986. 
110 Jersild og Åkesson 2000 s. 89-218. 
111 Ibid. s. 13-14. 
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med af folkeliv og religion – går man glip af emnets mest interessante per-

spektiver: den folkelige religiøsitets musikalske udtryk såvel inden som uden 

for kirkens rammer – og ikke mindst vejen derimellem. Ud fra denne afhand-

lings perspektiv er det netop i dialogen, forhandlingen eller processen mellem 

centralstyret norm og lokal variant, mellem individ og menighed, mellem sang 

i kirken og sang i hjemmet, at betydningsdannelsen finder sted og derfor er 

værd at undersøge. Som jeg allerede har argumenteret for, må en musiketno-

logisk tilgang til den folkelige salmesang netop indebære et syn på salmesan-

gen der anerkender dens funktion som religiøs praksis. 

Jersild og Åkesson diskuterer også koralbegrebet og overvejer om ”folklig 

psalmsång” ville være et mere adækvat begreb end ”folklig koral,”112 men be-

slutter sig for i respekt for forskningstraditionen at holde fast i sidstnævnte. 

Med denne beslutning lader de til én gang for alle at cementere Mobergs be-

grebsdannelse i svensk forskning.113 Om og i hvilken grad koralbegrebet har 

været styrende i senere års svenske forskning i området, vil jeg lade stå åbent. 

Men man må konstatere at begrebet ikke længere udfylder den funktion som 

det gjorde, da Moberg i sin tid indførte det. Snarere lader det til at fungere som 

en genremæssig indkapsling, der på trods af sine rødder i kirkemusikken ikke 

i samme grad som salmebegrebet umiddelbart leder tankerne til religiøs sang, 

hvormed genren gøres musikalsk tilgængelig for moderne sangere der ikke 

ønsker at stå som repræsentanter for religiøs musik, men vil forbindes med 

”den traditionella vokala folkmusiken.”114 

Det kan forekomme paradoksalt at norske Ingrid Gjertsen i sin bog om 

norsk brorsonsang, kom du min Sulamith. Sang og mystikk i haugiansk from-

het,115 på samme baggrund argumenterer for det modsatte: sangen som religiøs 

praksis, som kult og som vej til den mystiske oplevelse.116 Gjertsen indleder 

sin bog med at foreslå en sammenhæng mellem 1980’ernes og 1990’ernes vo-

kale bølge og en efter hendes opfattelse stigende interesse for mystik: 

Spesielle egenskaper ved sangens uttrykk ser ut til å ha en særlig tiltrekning på 
nåtidens mennesker, særlig de unge. At denne interessen kommer på samme 
tid som en generell interesse for mystikk, er kanske ikke tilfeldig.117      

                               
112 Ibid. s. 14.  
113 Jf. seneste udgivelse på området: Magnus Gustafsson og Eleonor Andersson: Folkliga ko-
raler från södra Sverige: koraler, andliga visor och gamla psalmer, Stockholm 2021. 
114 Se Susanne Rosenbergs ærlige refleksioner om udfordringen ved at synge de religiøse tekster 
som man som sanger kommer til at forholde sig til, i ”Jag har lite svårt för Jesus, men Gud går 
bra. Att sjunga folkliga koraler i dag” i Mathias Boström, Margareta Jersild, Dan Lundberg & 
Ingrid Åkesson: Gamla psalmmelodier. En bok om folkliga koraler, insamling och forskning, 
Stockholm 2004. 
115 Ingrid Gjertsen: kom du min Sulamith. Sang og mystikk i haugiansk fromhet, Oslo 2007.  
116 Dette aspekt har hun allerede foldet ud i Ingrid Gjertsen: ”From a Lutheran Folk Movement 
in Norway: Singing as an Expression of Cult” i Bak og Nielsen 2006: Spiritual Folk Singing. 
Nordic and Baltic Protestant traditions, s. 97-130. 
117Gjertsen 2007 s. 12.  
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Hvor Knudsen, Jersild & Åkesson og andre i den ornamenterede sangpraksis 

ser et udtryk for folkelig musikalitet, ser altså Gjertsen et udtryk for en from-

hedstradition og foreslår ligefrem at den folkelige religiøse sangtradition kan 

”være en kilde til fornyelse også i den daglige fromhetspraksis”118 i stedet for 

blot at leve et liv på scenen. Altså en revival af den folkelige brorsonsang i 

ordets mest konkrete betydning. 

Gjertsens definition på mystik er så tilpas bred, at den også kan tjene som 

inspiration i denne afhandlings undersøgelse af salmesangens religiøse facet, 

selv om begrebet mystik ikke indgår her: ”Mystikk generelt handler om å søke 

et møte eller en forening med noe utenfor seg selv, en kraft eller makt som er 

større enn ens eget jeg.”119 Med sin grundopfattelse af salmesangen som en 

religiøs praksis peger Gjertsen således på en i den nordiske forskning hidtil 

uset konsekvens i forståelsen af sangen som en religiøs praksisform. Desværre 

viser hun ikke hvordan det religiøse, ”forening[en] med noe utenfor seg selv,” 

kommer til udtryk musikalsk og vokalt. Gjertsens analyser behandler i hoved-

sagen den meditation der kan følges gennem teksten, medens hendes karakte-

ristik af det vokale udtryk er holdt på et generelt plan.120     

Således har den vokale bølge med sangerindividet i fokus medført nye bi-

drag fra Norge og Sverige der nok peger i hver sin retning, men som sammen-

lagt er med til at udstikke nye muligheder i analysen af den folkelige salme-

sang. I dette lys holder de danske bidrag fra samme periode sig i et metodisk 

mere traditionelt spor – muligvis fordi Danmark ikke på samme måde har op-

levet en vokal bølge, specielt ikke for den folkelige salmesang.  

I 2002 udgav teologen Johs. Enggaard Stidsen Hold fast ved det du har…! 

De stærke Jyder, med særligt henblik på deres salme- og sangtradition.121 

Stidsens emne er således ikke den danske folkelige salmesang som sådan, men 

specifikt De stærke Jyders sang. Som efterkommer (”på både mødrene og fæd-

rene side”)122 af De stærke Jyder kan Stidsen kombinere et teologisk-kirkehi-

storisk arbejde med en insider-viden om bevægelsen, dens kultur og livssyn, 

hvilket gør fremstilingen musiketnologisk værdifuld. Stidsen placerer De 

stærke Jyders sangtraditioner i andagtslitteraturen som beskrives indgående, 

med eksempler på både salmevers og bønner, håndskrevne sanghæfter og me-

lodisamlinger samt deres egne digtere. Derudover har Stidsen forsynet sin bog 

med en række relevante registranter, der gør den yderst brugbar. Det samme 

gælder de korte beskrivelser af de enkelte sangere som er dokumenteret på 

bånd.123  

                               
118 Ibid.  
119 Ibid. s. 23.  
120 Ibid., fx s. 168-169. 
121 Johs. Enggaard Stidsen: Hold fast ved det du har…! De stærke Jyder, med særligt henblik 
på deres salme- og sangtradition, Odense 2002.  
122 Ibid. s. 10. 
123 Ibid. s. 206-207. 
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Kirsten Sass Bak bygger til en vis grad sin artikel ”Traditional Kingo Sin-

ging in Denmark”124 på Stidsens bog, men begrænser sig ikke til De stærke 

Jyders kingosang. Bak fremstiller kingotraditionen i sin helhed, hvilket vil 

sige kirkesangen på landet fra reformationen og frem til De stærke Jyder og 

Kristelig Lutheransk Trossamfund. Derigennem viser hun hvordan disse sene 

og isolerede sangtraditioner er udsprunget af en syngemåde knyttet til en reli-

giøs kultur, der har været gældende i hele landet uden for købstæderne.  

I analytisk henseende tager Bak tråden op fra Mogens Helmer Petersen med 

en række komparative melodianalyser der belyser traderingsprocessen, med 

fokus på elementer som formler, varianter, figuration, form og tonalitet. Det 

er primært de skriftlige kilder der behandles, men også båndindspilninger med 

De stærke Jyder inddrages. De akustiske og vokale aspekter af disse indgår 

dog ikke i analyserne.  

Afhandlingens disposition 

Denne afhandling falder i to hoveddele, som kan siges at vende op og ned på 

forskningsspørgsmålenes rækkefølge, idet første del er det nødvendige afsæt 

for at kunne gennemføre analyserne i anden del. 

Første del behandler spørgsmål om materialisering og medialisering. Den 

består af et kapitel (2) om dansk salmebogskultur med en gennemgang af de 

relevante salme- og melodibøger med vægt på salmebogen som medie og som 

religiøs genstand. I dette kapitel behandles også spørgsmål om læsning, nær-

mere betegnet sang som en læseform. Kapitlet indledes med en kirke- og læ-

sehistorisk gennemgang af vækkelsens udvikling i Danmark, som er baggrun-

den for de specifikke salmebøgers særlige position og dermed for den folke-

lige salmesang. Herefter følger et kapitel (3) om de metodiske spørgsmål der 

opstår når man arbejder med lyd som kildemateriale, og med en kildekritisk 

gennemgang af de indsamlingsprocesser der ligger bag den indspillede sang 

som er genstand for afhandlingens analyser, med vægt på indsamlingsideologi 

og -diskurser.  

I afhandlingens anden del analyseres det empiriske materiale i en case-

struktur i kronologisk rækkefølge efter indspilningsalder. I og med det drejer 

sig om isolerede traditioner, antages med denne kronologi ikke nogen hørbar 

tidbestemt udvikling. Først analyseres kingosangen på Lyø (4) med vægt på 

traditionens diakrone akse og sang som kulturel erindringspraksis. De efter-

følgende to kapitler (5 og 6) behandler hhv. De stærke Jyders og Kristelig 

Lutheransk Trossamfunds kingosang med særlig vægt på sangens synkrone 

akse: salmesangen som fællesskabets sociale og religiøse praksis. I det sidste 

kapitel (7) analyseres brorsonsangen i Indre Mission i Harboøre-området. I 

                               
124 Kirsten Sass Bak 2006. 
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dette kapitel inddrages også den amerikansk-inspirerede vækkelsessang som 

har sat sit præg på brorsontraditionen.  
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2. Vækkelse og salmebogskultur i Danmark  

Kingos og Brorsons salmebøgers udbredelse og den særlige bekendelsesmæs-

sige status de visse steder havde, skal søges i den bølge af vækkelse der i 1800-

tallet gik over Danmark og udfoldede sig i de gudelige forsamlingers bevæ-

gelse. Hverken 1800-tallets vækkelse eller den 1700-tallets pietisme som var 

dens grobund, var særlige danske fænomener. Tværtimod er der tale om 

strømninger der gik over hele den protestantiske verden.125 Disse strømninger 

fik dog deres særlige udformning i samspil med de politiske og kulturelle for-

hold der gjorde sig gældende i Danmark, og de kom til at danne grundlag for 

det sene 1800-tals kirkelige retninger, som præger dansk kirkeliv endnu i dag. 

Dette kapitel falder i tre dele. I kapitlets første del vil jeg give en oversigt 

over den kirkehistoriske udvikling der førte til dannelsen og udviklingen af de 

vakte miljøer der brugte Kingos og Brorsons salmebøger. Denne udvikling er 

naturligvis ikke foregået i et (social)historisk tomrum, men da salmesangstra-

ditionerne er så uadskilleligt forbundne med det religiøse liv i de vakte for-

samlinger, vil jeg anlægge en mere snæver betragtning der hovedsageligt kon-

centrerer sig om de religiøse og teologiske aspekter af det kirkehistoriske.126 

Da denne kirkehistoriske udvikling i Danmark ligesom i den øvrige protestan-

tiske verden i særlig grad er forbundet med den bog- og læsehistoriske udvik-

ling, vil oversigten særligt fokusere på bogens og læsningens rolle i denne.127 

Dette fokus skal samtidig forberede undersøgelsen af den salmebogskultur 

som udvikledes i Danmark generelt og i de vakte forsamlinger i særdeleshed, 

og som behandles i dette kapitels anden del. I kapitlets tredje del præsenteres 

de specifikke salmebøger og dertil knyttede melodibøger som til sammen dan-

ner grundlag for sangtraditionerne.  

                               
125 Leif Grane: Kirken i det 19. århundrede. Europæiske perspektiver, København 2002 (1982), 
særligt s. 65-77. Sanders, Hanne 1995: Bondevækkelse og sekularisering. En protestantisk fol-
kelig kultur i Danmark og Sverige 1820-1850, Stockholm 1995 s. 23-24. 
126 For fremstillinger der i højere grad interesserer sig for den bredere historiske kontekst som 
fx landboreformer og demokratisering henvises til P.G Lindhardt: Vækkelse og kirkelige ret-
ninger, København 1959 (1951) eller for en nyere og kortere fremstilling: Jens Holger Schjør-
ring: ”Folkelig vækkelse i guldalderens Danmark” i Carsten Bach-Nielsen og Per Ingesman 
(red.): Kirkens Historie II, København 2012, s. 447-475.  
127 I Sverige og Norge har forbindelsen mellem læsekultur og vækkelse slået så stærkt igennem 
i den almindelige sprogbrug, at de vakte dér almindeligvis kaldes ”læsere” og vækkelseskri-
stendom ”læseri.” Se Gunnar Hallingberg: Läsarna: 1800-talets folkväckelse och det moderna 
genombrottet, Stockholm 2010. 
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Religiøs læsning i reformationstidens og ortodoksiens Danmark 

Reformationens betoning af Skriften medførte, sammen med den teknologiske 

udvikling og det dermed kraftigt ekspanderende bogmarked, et markant skift 

i læsekulturen. I takt med at stadig flere mennesker fik adgang til bogens ver-

den, fortrængte folkesprogene snart latin som primært læsesprog og gav i løbet 

af den tidlig-moderne periode større og større befolkningsgrupper adgang til 

flere og flere genrer. Periodens læsekultur var dog domineret af den religiøse 

litteratur, som dermed satte sit tydelige præg på læseindlæringen.128 

Skolevæsen og læseundervisning var fra begyndelsen centrale aktører i 

gennemførelsen af den danske reformation. Kirkeordinansen af 1537 (dansk 

1539) indeholdt ikke blot en latinskolereform, men også et krav om undervis-

ning af almuens børn i den kristne børnelærdom.129 Lovtekstens afsnit ”Om 

Börne Schoeler” indledes med ordene  

At Börn mue vptugttis, och vdi sinddene beredis til Euangelium, aff huilcken 
beredtning thendt furstte barnddom bliffuer skickelig tiill sandt Christelig Gud-
tfryctighedt och andre dyder”130  

Børn skal altså opdrages i den kristne tro med henblik på et gudfrygtigt liv. 

Ordinansen rummer også klare pensumanvisninger for de latinskoler der skal 

findes i alle købstæder:  

Thenndt furstte lectie [dvs. klasse] maa were for thennom som lere Abc och 
som lere at staffue. […] Abcdsinckerne skulle lere atlesse af thee Abcd böger 
der Pater noster staar vdi, Credo, the x budt, met ordene som liude om daabenn, 
nöglene, och herrens nadere.131  

Læseindlæringen foregik således gennem den lille katekismus (Fader Vor, 

trosbekendelsen, de ti bud, om dåben og om nadveren), som fra tidlig alder 

skulle sikre børnenes opdragelse i den kristne tro efter den lutherske lære. 

Sjællands biskop Peder Palladius (1503-1560) stod i spidsen for at omsætte 

kirkeordinansens bestemmelser i praksis ude i menighederne.132 I sin berømte 

En Visitatz Bog beskriver han sine erfaringer med tilsynet med Sjællands 390 

                               
128 Charlotte Appel og Morten Fink Jensen: ”Introduction. Books, Literacy and religious Read-
ing in the Lutheran North” i Religious Reading in the Lutheran North: Studies in Early Modern 
Scandinavian Book Culture, Cambridge 2011, s. 1-14. Se også Henrik Hostbølls oversigt over 
”Bønnebøger, salmebøger og håndbøger samt opbyggelige skrifter 1500-1840 i Menigmands 
medie. Det folkelige bogtryk i Danmark 1500-1840, København 1999, s. 686.  
129 Appel, Charlotte og Morten Fink Jensen: Da læreren holdt skole. Tiden før 1780. Dansk 
skolehistorie 1, Aarhus 2013, s. 37-51: ”Reformation og skolereformer.” 
130 Martin Schwarz Lausten 1989 (ed.): Kirkeordinansen 1537/1539, København 1989 s. 75.  
131 Ibid. s. 76.  
132 Han var muligivs også involveret i selve oversættelsesarbejdet fra tysk. Se Lausten: ”Ind-
ledning” i Kirkeordinansen 1537/1539 s. 32-33. 
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sogne mellem 1537 og 1543.133 Han fik dog også tid til at oversætte kirkeor-

dinansen (1539) og Luthers lille katekismus (1537), som skulle blive det cen-

trale redskab i den lutherske opdragelse af den danske befolkning de følgende 

godt 300 år. 

I 1600-tallets konsolidering af reformationen intensiveredes indsatsen med 

at oplyse og opdrage befolkningen gennem religiøs læsning yderligere i en 

egentlig ”katekismuskampagne.”134 Sjællands biskop, Hans Poulsen Resen 

(1561-1638), gik forrest med nye initiativer der skulle sikre at børnene tileg-

nede sig børnelærdommen ”i inderste Hierte oc Aand.”135 Katekismen blev 

derfor forsynet med en ”forklaring” som også skulle læres, og som gjorde at 

den ”slet ikke [var] så lille endda.”136 Hvor pensum i Palladius’ version stort 

set faldt sammen med tekster som børnene alligevel hørte sagt, fx trosbeken-

delsen og Fader Vor, hvilket understøttede udenadslæren, blev det nødvendigt 

for børnene at tilegne sig en reel læsekompetence, efterhånden som katekis-

men med den omfattende kommentar svulmede op til en egentlig bog. Dermed 

blev befolkningen også langsomt sat i stand til selv at læse i den andagtslitte-

ratur og i de salmebøger som i løbet af århundredet skyllede ind over bogmar-

kedet. 

Da selve læsningen af det trykte ord blev forbundet med indlæring og in-

ternalisering, også trosmæssigt, blev det stigende pædagogiske fokus på 

egentlig læsekundskab et nyt politisk mål. Man kan således iagttage en dob-

belt bevægelse i den stigende læsefærdighed der fandt sted i 1600-tallet: Læs-

ning og indlæring af de vigtigste læresætninger blev gjort til et politisk magt-

redskab der i ortodoksiens navn skulle opdrage befolkningen til gode luthersk-

kristne borgere under den enevældige konge. Dermed blev dog samme befolk-

ning udstyret med kundskaber der satte den i stand til selv at forholde sig til 

sin læsning. På sin vis lå kimen til 1700-tallets pietisme således allerede i 

1600-tallets ortodoksi. 

1700-tallets pietisme: konventikler og konfirmation 

Tidligt i 1700-tallet slog pietismen igennem i Danmark. Den ny strømning var 

ført an af præster som havde stiftet bekendtskab med dens ideer gennem stu-

dier i Halle, hvor August Hermann Francke (1663-1727) lærte og omsatte sine 

                               
133 Se Martin Schwarz Laustens kommenterede udgave på nudansk: Peder Palladius: En Visi-
tatsbog. København 2003.  
134 ”[…] katekismusundervisningen i hele 1600-tallet blev tillagt en så stor betydning, at kirke-
ledelsen ikke overlod området til den enkelte sognepræsts forgodtbefindende. Tværtimod blev 
der gang på gang udstukket retningslinjer ovenfra.” Charlotte Appel: Læsning og bogmarked i 
1600-tallets Danmark, København 2001 s. 137. Se også Appel og Jensen 2013 s. 87. 
135 Hans Poulsen Resen i katekismusintroduktion fra 1628. Citeret efter Appel 2001 s. 145. 
Appel uddyber på s. 146: ”[…] et ydre kendskab til katekismens ord [var] imidlertid ikke nok. 
Ønsket om inderlighed og sand forståelse er en ledetråd i Resens skrifter og søges endda direkte 
optaget i lovgivningen […].”   
136 Appel og Jensen 2013 s. 94.  
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og Philipp Jacob Speners (1634-1705) tanker i en omfattende virksomhed. 

Den centrale forestilling i pietismen var den enkeltes omvendelse der skulle 

føre til en levende tro, og Francke tog en lang række initiativer der på forskel-

lig vis søgte at realisere den kristne tro i det praktiske liv. I dette arbejde stod 

børn, undervisning og skole helt centralt. Et markant dansk eksempel på den 

tidlige pietistiske indflydelse er oprettelsen af Det Kgl. Vajsenhus i Køben-

havn i 1727.137 

Den tidlige danske Halle-pietistiske vækkelse var præsteledt,138 men den 

førte til et stort religiøst engagement og ”aktivering af lægfolket”139 blandt de 

menigheder den bredte sig til, hvilket både viste sig i private forsamlinger – 

såkaldte konventikler – og deraf følgende separatistiske tendenser140 samt med 

tiden i omrejsende lægprædikanter. Myndighederne så med blandede følelser 

på denne vækkelse. På den ene side bifaldt man den kristne opbyggelse og de 

positive sociale konsekvenser som vækkelsen førte med sig, og med Chr. VIs 

(1699-1746) tronbestigelse i 1730 fik pietismen endda konkrete politiske kon-

sekvenser i form af både kirketugt og skolereformer i den såkaldte statspie-

tisme.141 

Men vækkelsen skulle ikke udvikle sig til sværmeri og en trussel mod den 

etablerede kirke. Ikke mindst den herrnhutiske brødremenighed, som var en 

egentlig lægmandsbevægelse der lagde særlig vægt på den følelsesmæssige 

indlevelse i frelserens lidelse og kærlighed, og som fik fod i Danmark omtrent 

samtidig med den Halle-inspirerede og præsteledte pietisme, gav anledning til 

bekymring. Grev Zinzendorf (1700-1760) etablerede i 1731 en konventikel i 

København, og i 1739 dannedes et egentligt societet hvorfra brødre, såkaldte 

emissærer, sendtes på mission rundt om i landet.142  

I et forsøg på at kontrollere de vakte forsamlinger indførtes derfor i 1741 

konventikelplakaten, som nok tillod at man samledes for at ”opbygge sig af 

Guds Ord i private Huse,”143 men krævede at det skulle foregå under præstens 

                               
137 Ingrid Markussen: ”Skole og undervisning som del af den evangelisk-lutherske opdragelse 
i 1700-tallet” i Niels Henrik Gregersen og Carsten Bach-Nielsen (red.): Reformationen i dansk 
kirke og kultur, Odense 2017, s. 351. Vajsenhuset fik i 1740 privilegium på trykning og udgi-
velse af salmebøger og bibler. Dette privilegium har stiftelsen, der i dag driver en skole, stadig.  
138 Thyssen, Anders Pontoppidan: ”Pietistisk og herrnhutisk vækkelse før 1770” i Vækkelsernes 
Frembrud i Danmark i første Halvdel af det 19. Århundrede. IV: De ældre jyske Vækkelser, 
København 1967, s. 17-28.  
139 Martin Schwarz Lausten: Kirkens historie i Danmark, København 1999 s. 59. 
140 Jens Rasmussen: ”Vækkelser og andagtslitteratur i en luthersk kultur” i Niels Henrik Gre-
gersen og Carsten Bach-Nielsen: Reformationen i dansk kirke og kultur 1700-1914, Odense 
2017, s. 286. 
141 Jf. Carsten Bach-Nielsen: ”Pietisme med og mod staten” i Carsten Bach-Nielsen og Per 
Ingesman (red.): Kirkens Historie II, København 2012 s. 283-316. 
142 For en indføring i Brødremenighedens danske historie: Christina Petterson, Sigrid Nielsby-
Christensen og Tine Ravnsted-Larsen Reeh: Brødremenigheden i København og Christiansfeld, 
samt missionen i Dansk Vestindien, Grønland og Trankebar, København 2022. 
143 Konventikelplakaten citeret efter Stidsen 2002 s. 13. 
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opsyn. Hensigten med forordningen var således ikke at forhindre, men at kon-

trollere konventiklerne og lægmandsvirksomheden. På trods af disse kontrol-

tiltag fra myndighedsside blev jorden med den tidlige pietisme dog gødet for 

1800-tallets vækkelse.  

Halle-pietismen satte tidligt sit præg på læsekulturen. Frederik IV (reg. 

1699-1730) støttede allerede i begyndelsen af sin regeringstid oprettelsen af 

københavnske fattigskoler, og i 1720 stod han bag landets første almueskoler, 

de såkaldte rytterskoler, som der blev bygget 240 af. De mest skelsættende 

forandringer fandt dog sted i Christian VIs regeringstid (1730-1746). Med ind-

førelsen af konfirmationen i 1736 blev læseundervisning til et de facto-krav 

for alle der ønskede at erhverve elementære borgerlige rettigheder, så som ret-

ten til at gå til alters eller indgå ægteskab. Med konfirmationens indførelse 

fulgte nemlig en ny og endnu længere katekismusforklaring, Erik Pontoppi-

dans (1698-1764) pietistiske Sandhed til Gudfrygtighed fra 1737, som var på 

over 200 sider. I 1739 blev da også Danmarks første lov om skolepligt vedta-

get, med udvidelser i 1740 og 1742.144  

Charlotte Appel har vist hvordan katekismen udgjorde en hjørnesten i læ-

seindlæringen, og hvordan denne færdighed blev uløseligt spundet ind i det 

religiøse verdensbillede som den formidlede. Pontoppidans forklaring blev 

obligatorisk udenadslære for alle undersåtter og havde allerede i 1743 solgt 

70.000 eksemplarer.145 Den har således været et stærkt værktøj i opdragelsen 

og opbyggelsen af befolkningen og må have sat dybe spor i dennes livsansku-

else og trosopfattelse. Derved fik den stor betydning for 1800-tallets vækkelse.  

1800-tallets vækkelse: læsning i de gudelige forsamlinger  

Pontoppidans forklaring var frem til 1791 obligatorisk læsning i hele landet, 

men i øvrigt ebbede den pietistiske bølge på politisk og kirkeligt niveau hurtigt 

ud efter Christian VIs død i 1746.146 I stedet bredte rationalismen sig, bl.a. med 

en vidtgående kirkekritik. Nogle ville helt afskaffe præster og det teologiske 

fakultet, andre afviste opstandelsen og sakramenterne og ville i stedet sætte en 

”fornuftsreligion”.147  

Men rationalismen bredte sig også inden for kirkens egne rækker.148 Sjæl-

lands biskop Nicolai Edinger Balle (1744-1816) var præget af den tidligere og 

                               
144 Appel og Fink Jensen 2013 s. 185-201. 
145 Charlotte Appel: ”Printed in Books, imprinted on Minds: Catechisms and Religious Reading 
in Denmark during the Seventeenth and Early Eighteenth Century” i Charlotte Appel og Morten 
Fink Jensen: Religious Reading in the Lutheran North: Studies in Early Modern Scandinavian 
Book Culture, Cambridge 2011 s. 86. 
146 Martin Schwarz Lausten: Danmarks kirkehistorie, København 1998 (1987) s. 192. 
147 Ibid. s. 199-203. 
148 Johannes Stidsen mener ligefrem at ”det rationalistiske kristendomssyn […] hurtigt [blev] 
så godt som enerådende inden for den danske præstestand. Trosindholdet blev stadig mere ud-
tyndet, så der efterhånden blev tilbage en almenmenneskelig morallære, hvor det drejede sig 
om at gøre mennesker til nyttige borgere.” Stidsen 2002 s. 17. 
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mere moderate oplysningsteologi og forsøgte at forsvare Bibelen og kirken 

mod kritikken. Efter hans opfattelse var der ingen modsætning mellem fornuft 

og åbenbaring, tværtimod søgte han at argumentere for Bibelen med fornufts-

argumenter. Som ophavsmand til to centrale udgivelser i rationalistisk ånd 

kom Balle til at få stor indirekte betydning for vækkelsen: en ny og kortere 

forklaring til Luthers lille katekismus: Lærebog i den evangelisk-christelige 

Religion, almindeligvis kaldet ”Balles lærebog” fra 1791, og afløseren til Kin-

gos salmebog: Evangelisk-christelig Psalmebog fra 1798.  

Samtidig tog den skolepolitiske udvikling nye spring. I 1814 fik Danmark 

sin første skolelov og med den en udvidelse af fagrække og læringsmål.149 Selv 

om katekismus-indlæringen og kristendomsfaget mistede noget af sin suve-

ræne position, fastholdt man bestemmelsen om at danne børnene til ”gode og 

retskafne Mennesker, i Overeensstemmelse med den evangelisk-christelige 

Lære.”150 Katekismen var stadig kernestof, men de pædagogiske målsætninger 

moderniseredes. 

Hvor intentionerne om internalisering i 1600- og 1700-tallet udmøntedes i 

stadig længere katekismekommentarer, blev de nu tænkt ind i den samlede 

pædagogik. Balles lærebog var kortere og systematisk opbygget,151 og indlæ-

ringen var spredt ud over skoleforløbet med hensyn til progression. For at 

sikre at det indlærte ”tillige lægges Børnene paa Hjertet” skulle undervisnin-

gen i alle klasser indledes og afsluttes med ”andægtig sang og bøn.”152  

1814 var også året hvor Det Danske Bibelselskab blev grundlagt. Nok do-

minerede den religiøse litteratur i den tidlig-moderne periode bogmarkedet, 

men bibler var frem til dette tidspunkt dyre bøger og dermed forbeholdt et lille 

og privilegeret publikum. Med det ny initiativ forbedredes almindelige men-

neskers adgang til skriften selv.153  

Det var således atter et politisk ønske om religiøs oplysning og opbyggelse 

der med tiden gav den brede befolkning et ejerskabsforhold til den religiøse 

litteratur som før havde været forbeholdt en lærd elite. At flere og flere gen-

nem adgang til bøger selv dannede sig deres egen opfattelse af kristendom og 

tro, blev tydeligt i begyndelsen af det 19. århundrede, hvor dele af befolknin-

gen reagerede mod de nye tendenser i kirken.  

Flere steder i landet opstod der blandt almindelige mennesker utilfredshed 

med den rationalistiske forkyndelse, og folk samlede sig i private hjem om 

                               
149 Jf. Erik Nørr: ”Skole og religion 1800-1914” i Niels Henrik Gregersen og Carsten Bach-
Nielsen (red.): Reformationen i dansk kirke og kultur 1700-1914, Odense 2017 s. 371-394. 
150 Ibid. s. 371.  
151 Markussen 2017 s. 366. 
152 Nørr 2017 s. 372. 
153 Jf. Carsten Bach-Nielsen: Bibelen i Danmark. 500 års kirke- og kulturhistorie, København 
2019. ”Kampen om Bibelen” (s. 11) og dermed forskellige befolkningsgruppers adgang til 
denne er den røde tråd i Bach-Nielsens fremstilling af Bibelens historie fra reformationstiden 
til i dag. Bibelselskab-ideen i begyndelsen af 1800-tallet behandles i et kapitel s. 257-298.  



 

 52 

læsning i Bibel, andagtsbøger154 og Luthers postil samt om sang efter Kingos 

og Brorsons salmebog. Hvor den tidligere pietistiske vækkelsesbølge primært 

var præsteledt, var 1800-tallets gudelige forsamlinger først og fremmest en 

lægmandsbevægelse, og konflikten med myndigheder og kirke, der stadig 

skulle opretholde konventikelplakatens bestemmelser, var af en mere åben ka-

rakter.155 Eksempelvis protesterede flere vakte gennem en såkaldt adresse mod 

tiltag til ændringer i ritualet.156 Myndighederne, på den anden side, kunne være 

nidkære i opsynet med konventikelplakatens overholdelse.157 

Vækkelsen var til at begynde med særlig stærk på Fyn, men den bredte sig 

snart til resten af landet. Den havde tidligt fat i egnen mellem Vejle og Hor-

sens, hvor bevægelsen ”De stærke Jyder” reagerede stærkt mod den rationali-

stiske tendens. De stærke Jyder nægtede at bruge Balles bøger, og insisterede 

på retten til at bruge Pontoppidans Sandhed til Gudfrygtighed og Kingos sal-

mebog. Dette førte til gentagne og opslidende konflikter med myndighederne, 

bl.a. gennem sang.158 Indspilninger af De stærke Jyders sang behandles i kapi-

tel 5.  

Vækkelsens splittelse og organisering i de kirkelige retninger 

En markant skikkelse uden for de gudelige forsamlinger der også reagerede 

kraftigt imod rationalismens indtog i kirken og som inspirerede mange vakte, 

var N.F.S. Grundtvig (1783-1872). I 1825, samme år som han udgav Kirkens 

Gienmæle og andre antirationalistiske skrifter, forsvarede Grundtvig, som 

svar på myndighedernes kontante fremfærd over for forsamlinger på Kerte-

mindeegnen, de gudelige forsamlinger i et debatindlæg.159 Her ironiserer han 

først over tidens ”oplyste” tolerance:  

                               
154 Jf. Jens Rasmussen: Vækkelser i dansk luthersk fælleskultur. Andagtsbøger og lægmands-
forsamlinger (1800-1840), Odense 2016. Se særligt Rasmussens kommenterede ”liste over ud-
valgte andagtsbøger fra 1600- og 1700-tallet” s. 88-115. 
155 For Hanne Sanders er definitionen på vækkelse ”en social konflikt om religiøse spørgsmål”. 
Hanne Sanders: Bondevækkelse og sekularisering. En protestantisk folkelig kultur i Danmark 
og Sverige 1820-1850. Stockholm 1995 s. 23. Med tiden og på vej mod Junigrundloven indtog 
man dog fra myndighedsside en mere pragmatisk og tolerant holdning. Rasmussen 2016 s. 197-
210 med Fyn som eksempel. 
156 Frands Ove Overgaard og Anders Pontoppidan Thyssen: ”Den gudelige forsamlingsbevæ-
gelse” i Anders Pontoppidan Thyssen: Vækkelsernes frembrud i Danmark i første halvdel af det 
19. århundrede V, København 1970 s. 82-85.   
157 Stidsen s. 18: ”Forordningens oprindelige formål var […] ikke at udrydde gudelige forsam-
linger, men at regulere og kontrollere deres virkemåde. Gang på gang var det imidlertid dens 
bogstav, og ikke så meget ånden i den, der blev brugt som grundlag for sanktioner imod de 
gudelige forsamlinger.”   
158 Jf. Herluf Hegnsvad: ”De stærke jyder” i Anders Pontoppidan Thyssen (red.): Vækkelsernes 
frembrud i Danmark i første halvdel af det 19. århundrede IV: De ældre jyske vækkelser, Kø-
benhavn 1967 og Stidsen 2002.   
159 I Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn 8. og 12. februar 1825.  
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”[…] Erfaring [lærer], at selv Tolerancens ivrigste Talsmænd tit ved en besyn-
derlig Selv-Modsigelse pastaa, at Staten vel bør tolerere den aabenbare Vantro 
og Foragt for alle Opbyggelses-Midler, men ikke mindste Yttring af den Tro 
eller Andagt, der, efter deres Mening, er urigtig eller overdreven.”160   

Hele forsvaret er skrevet ud fra en underliggende hjemmel i Luthers toregi-

mentelære, og Grundtvig afslutter sit forsvar med at konkludere, at de præster 

der vil ”forme deres Sogne-Folks Tro og Andagt” gennem lov og ordensmagt, 

i grunden er ”Papister.” 161 

I samme tekst forklarer Grundtvig også hvorfor han ikke selv er tilhænger 

af de gudelige forsamlinger, som han karakteriserer som ”maadelige Surroga-

ter for det kirkelige Liv, og kun maadelige Plante-Skoler for sand Gudsfrygt, 

Ydmyghed og Kjærlighed.”162 De gudelige forsamlingers optagethed af bog-

stavet lå for langt fra det kirkesyn som netop på denne tid tog form hos Grundt-

vig: den ofte omtalte ”mageløse opdagelse” af ”det levende ord” som bygger 

på trosbekendelsen, dåben og nadveren og dermed er forankret i menighedens 

fællesskab i gudstjenesten.163 Men modstanden mod rationalismen og ikke 

mindst mod Evangelisk-christelig Psalmebog, som skulle blive en mærkesag 

også for Grundtvig, delte han med de gudelige forsamlinger. Endelig var 

Grundtvig alene i sit oprør mod statskirkens snærende bånd forbundet med de 

gudelige forsamlinger. Hvor sidstnævnte insisterede på retten til at forsamles 

uden for kirkens rammer, blev retten til sognebåndsløsning en anden af 

Grundtvigs mærkesager. Grundtvig vandt mange tilhængere, og i løbet af 

1830’erne opstod der en egentlig grundtvigsk vækkelse som førte til nye dan-

ske ord: ”grundtvigianisme” og ”grundtvigianere.”  

Med Junigrundloven og religionsfriheden 1849 blev mange af de krav som 

de vakte i årtier havde kæmpet for, gjort til dansk lov. Dermed forandredes 

også det kirkelige landskab.164 Vækkelsen blev så at sige omfavnet af den ny-

dannede danske folkekirke, og mange vakte sluttede sig til den grundtvigske 

                               
160 Ibid. 8. februar s. 179-180. 
161 Ibid. 12. februar s. 202. For en indføring i Luthers toregimentelære, se Bo Kristian Holm: 
”Et nyt gudsforhold og det konsekvenser” i Nina Javette Kofoed og Bo Kristian Holm: Pligt og 
omsorg – velfærdsstatens lutherske rødder, København 2021, s. 53-56. 
162 Ibid. 12. februar s. 197. 
163 Hal Koch: N.F.S. Grundtvig, København 2021 (1959), s. 135-159, Lindhardt 1959 s. 33-40. 
164 Lausten 1998 s. 230-243.  
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retning, der gennem den gryende højskolebevægelse opnåede en stor kontakt-

flade til især bondebefolkningen.165 Gennem Grundtvigs store salmeproduk-

tion og den særlige sangkultur der udviklede sig dels i Vartov,166 dels på høj-

skolerne, kom Grundtvig til at yde et vigtigt bidrag til dansk (salme)sangkul-

tur.167 

Andre bevarede kulturen fra de gudelige forsamlinger, men måtte tilpasse 

sig de moderne tiders nye forhold. For De stærke Jyder betød den ny situation 

at de som bevægelse kunne fortsætte som hidtil, men nu på lovlig vis og der-

med i højere grad gennem samarbejde end gennem konflikt. Fra menigheds-

rådenes indførelse i 1903 kunne de ligefrem selv på demokratisk vis gøre deres 

indflydelse gældende og forhandle sig frem til ordninger der tilgodeså deres 

ønske om brug af Kingos salmebog i gudstjenesten.168 

Andre igen ville fortsætte virksomheden med lægmandsmøder og omrej-

sende lægmandsprædikanter, hvilket i 1853 førte til dannelsen af en forening 

for indre mission. Allerede i 1861 fik bestyrelsen dog præsteflertal med Vil-

helm Beck (1829-1901) i spidsen, og Kirkelig Forening for Indre Mission blev 

stiftet. Dermed fik de gudelige forsamlinger en organisation der muliggjorde 

en fast kirkelig forankring, og gennem kolportør- og missionærvirksomhed 

samt samtalemøder samtidig en fortsættelse af den kendte forsamlingskultur, 

som tillige fik nyt liv i de missionshuse der fra 1871 skød op hvor Indre Mis-

sion stod stærkt. 

Dermed fortsattes også forsamlingernes salmesangstradition. Fra 1895 ud-

kom Indre Missions egen sangbog Hjemlandstoner, som førte nye anglo-ame-

rikanske sangstrømninger med sig, til dels via svenske og norske sangbøger. 

Men i de første årtier stod Brorsons salmebog stadig stærkt i foreningens liv, 

ikke mindst ved samtalemøderne. Brorsonsangen var særlig livskraftig i Har-

boøre-området, hvortil den indremissionske vækkelse kom o. 1890. Indspil-

ninger af brorsonsangen fra Harboøre-egnen behandles i kapitel 7. 

Endelig var der en gruppe af vakte der ikke fandt sig til rette hos hverken 

den grundtvigske retning eller Indre Mission, og for hvem det kunne komme 

til egentligt skisma. Baptisterne havde allerede i 1839 dannet deres egen fri-

kirke. Dåben var i det hele taget et centralt stridsemne i 1800-tallets kirkelige 

debat. Med religionsfrihedens indførelse fik debatten nye muligheder for at 

udfolde sig frit, hvilket kunne føre til nye konflikter internt blandt de vakte.  

                               
165 Efter oprindeligt at have været modstander mod Grundtvig, tilsluttede også den fynske læg-
mandsprædikant Peder Larsen Skræppenborg sig den grundtvigske fløj i 1853. Dette blev ikke 
taget nådigt op af ”de vakte i Hammerum Herred” (Kristelig Lutheransk Trossamfund), der ikke 
blot fratog ham ordet, men brændte hans sangbog med konstateringen ”nu er den lutherske kirke 
blevet katolsk, nu er tiden kommet, at vi må gå ud af den.” P.G. Lindhardt: Helvedesstrategi, 
forlaget Credo 1958, s. 48. Se også Flemming Kofod-Svendsen: Lutheranerne på heden. Om 
Kristeligt Lutheransk Trossamfunds historie, Fredericia 2012, s. 35-36.  
166 Bygning i indre København ved hvis kirke Grundtvig var valgmenighedspræst 1839-1872 
og arbejdede for sin revitalisering af salmesangen.  
167 Jf. Baunvig 2013. 
168 Stidsen 2002 s. 93-94. 
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I en række gudelige forsamlinger i Midtjylland førte teologisk uenighed til 

en splittelse i tre grupper, hvoraf den ene kaldtes ”de højhellige”. Denne 

gruppe var, med Flemming Kofod-Svendsens ord, ”mere luthersk[…] end Lu-

ther selv.”169 De lagde særligt vægt på at udøbte døde børn (såkaldte ”djævle-

unger”)170 efter deres opfattelse ville gå fortabt, en opfattelse ”som de følte sig 

forpligtet til at sige ved enhver given lejlighed,”171 ligesom de ifølge Kofod-

Svendsen ikke forsømte nogen lejlighed til at fortælle mennesker der efter de-

res opfattelse var vantro, at de ville gå til helvede. Dette gav dem lokalt til-

navnet ”dømmerne.”172   

Disse radikallutheranere havde også deres eget syn på konfirmation og nad-

ver, hvilket førte til at de under private forsamlinger af gudstjenestelignende 

karakter selv uddelte nadveren til ukonfirmerede børn.173 Efter et langvarigt 

tovtrækkeri mellem forsamlingen på den ene side og præster, provst, biskop 

og til sidst både kultusministerium og justitsministerium på den anden, blev 

forsamlingen i 1863, som den første i Danmark, ekskluderet af den danske 

folkekirke. Herefter dannede de deres egen menighed, som i dag har navnet 

Kristelig Lutheransk Trossamfund. Ligesom De stærke Jyder ville de synge 

efter Kingos salmebog. Indspilninger af Kristelig Lutheransk Trossamfunds 

kingosang behandles i kapitel 6.   

Salmebog og salmesang i dansk salmebogskultur 

Det er således kendetegnende for danske folkelige salmesangstraditioner at de 

er bevarede og traderede i relativt lukkede kirkelige miljøer, hvoraf hovedpar-

ten har rod i vækkelsen og de gudelige forsamlinger. Gennem konflikter eller 

med specielle lokale ordninger i de enkelte sogne fortsatte De stærke Jyder i 

godt et århundrede deres særlige kingotradition inden for den folkekirkelige 

gudstjeneste, medens Kristelig Lutheransk Trossamfund fortsatte kingosan-

gen inden for egne rammer. I Indre Mission kunne man dyrke brorsonsangen 

ved private møder, men med folkekirkeligt grundlag. Vækkelsen gik forbi 

Lyø, som dermed falder noget uden for mønsteret. Også her indgik sangen 

dog i opretholdelsen af en lokal konfessionel bevidsthed. Indspilninger af kin-

gosang fra Lyø samt omstændighederne omkring traditionen behandles i ka-

pitel 4.  

                               
169 Flemming Kofod-Svendsen: Lutheranerne på heden. Om Kristelig Lutheransk Trossamn-
funds historie, Fredericia 2012, s. 49.  
170 Ibid. s. 38. 
171 Ibid. s. 43. 
172 I kirkebøgernes anmærkningsrubrikker ved dåb (da faderen selv døbte barnet lige efter føds-
len) er samfundets medlemmer betegnede som ”Separatisterne”, ”Fanatikerne” eller ”Døm-
merne”. Johs. Gøtzsche: Træk af en jysk vækkelses historie i det nittende århundrede, Køben-
havn 1925, s. 85. 
173 Kofod-Svendsen 2012 s. 78-83.  
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I de danske folkelige salmesangstraditioner mødes således en musikalsk 

praksis, i Christopher Smalls definition, med lokale varianter af dansk salme-

bogskultur. I denne anden del af kapitlet vil jeg dels fremdrage generelle træk 

ved dansk salmebogskultur, dels udforske selve salmesangspraksissen som 

den udfoldes i relationen mellem bog og sanger. Hovedvægten vil ligge på 

selve salmebogen som artefakt, medie og aktør, men jeg vil også søge en for-

ståelse af hvordan materialiseringen og medieringen finder sted, ved at be-

tragte sang som en særlig form for læsepraksis.174  

I kapitlets sidste del præsenteres relevante uddrag af dansk salmebogshi-

storie med fokus på de to specifikke salmebøger: Kingos salmebog og Bror-

sons salmebog, samt disses forgænger, Thomissøns salmebog, og deres mod-

part, Evangelisk-christelig Psalmebog. Det er de salmebøger som sangerne 

har brugt (eller nægtet at bruge) i deres sangpraksis. Melodierne har med 

Märta Ramstens udtryk været usynlige.175 Den norm som ”de reglementerede 

Koralbøger” (jf. Tang Kristensen) formidler, har for sangerne været ukendt, 

men har dog så at sige ligget i luften og er indgået i sangpraksissen. Kapitlet 

afsluttes derfor med en kort præsentation af de melodibøger der hører til de 

gennemgåede salmebøger samt de melodibøger der i 1800-tallet er taget i brug 

og dermed har været usynlige aktører. Præsentationen behandler kun de auto-

riserede melodibøger.  

Salmebogen: massemedie og identitetssymbol  

Ud over katekismen har ingen bog frem til det moderne haft så stor en gen-

nemslagskraft i den brede befolkning som salmebogen, og ligesom Bibelen er 

den udkommet i ubrudt tradition på dansk siden midten af 1500-tallet. Flere 

studier fra det protestantiske område har påvist dens store udbredelse i alle lag 

                               
174 Jon Haarberg og Robert Darnton påpeger at netop undersøgelsen af læsingens hvordan er en 
vanskelig øvelse: We shall have “to pass from the what to the how of reading”, which is, as 
Robert Darnton has pointed out, “an extremely difficult step.” Jon Haarberg: “Earways to 
Heaven. Singing the Catechism in Danmark-Norway 1569-1756” i Charlotte Appel og Morten 
Fink Jensen: Religious Reading in the Lutheran North. Studies in Early Modern Scandinavian 
Book Culture, Cambridge 2011. For en indføring i materialitet og materialisering, se Tine 
Damsholt og Dorthe Gert Simonsen: ”Materialiseringer. Processer, relationer og performativi-
tet” i Tine Damsholt, Dorthe Gert Simonsen og Camilla Mordhorst (red.): Materialiseringer. 
Nye perspektiver på materialitet og kulturanalyse, Aarhus 2009. En vigtig inspirator for disse 
studier er Bruno Latour, der med sin aktør-netværk-teori skaber mulighed for at opfatte mate-
rielle genstande som aktører der sammen med menneskelige aktører skaber og genskaber det 
sociale. Se også Peter J. Brünlein: ”Die materielle Seite des Religiösen. Perspektiven der Reli-
gionswissenschaft und Ethnologie” i Uta Karstein & Thomas Schmidt-Lux: Architekturen und 
Artefakte: Zur Materialität des Religiösen, Wiesbaden 2017.  
175 I sin bog om 1800-tallets skillingsviser behandler Märta Ramsten i kapitlet ”Skillingtryckens 
bruk och återbruk av melodier” visernes melodiforråd. Ramsten påpeger bl.a. hvordan melodi-
erne kan være meningsbærende (s. 186-190). Selv om salmemelodier som udgangspunkt ikke 
er usynlige, men i de fleste tilfælde kan findes i graudaler eller koralbøger, har de for salme-
sangerne været lige så usynlige som skillingsvisemelodierne. Märta Ramsten: De osynliga me-
lodierna. Musikvärlder i 1800-talets skillingtryck, Stockholm 2019, særlig s. 177-192.   
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af samfundet,176 og den svenske folkelivsforsker Bengt af Klintberg mener li-

gefrem at salmebog og salmesang i bondesamfundet ”spelade en roll som vi 

knappt kan fatta. ”177  

Noget lignende kan man sige om danske forhold. Bortset fra de tidlige ver-

sioner af Thomissøns salmebog der var trykt med noder og dermed kostbare, 

er salmebøger tidligt blevet trykt i billige versioner der gav stadigt bredere lag 

af befolkningen adgang til dem.178 Præcis hvornår salmebogen har været så 

udbredt at flertallet har ejet en, er vanskeligt at slå fast. Men i Danmark som i 

den øvrige protestantiske verden viser salmebogens mangfoldige kulturelle 

aftryk at den har haft en høj symbolsk status, bl.a. som traditionel gave ved 

livets store fester. I Tyskland har den været en udbredt dåbsgave,179 i Sverige 

en almindelig forlovelsesgave,180 medens den i Danmark endnu bruges som 

                               
176 Jf. historikeren Etienne François på baggrund af tyske booptegnelser i det 17. og 18. år-
hundrede: ”In ganz Deutschland war außerdem die Zusammensetzung des Buchbestandes aus-
gesprochen ähnlich: ob nord- oder süddeutsche, ländliche oder städtische Beispiele betrachtet 
werden, immer fällt auf, daß diese „einfachen bibliotheken“ aus der ewig gleichen „protestan-
tischen Dreifaltigkeit“ (Bibel, Gesangbuch, Erbauungsbuch) zusammengesetzt waren, daß von 
den Unter- bis zu den Oberschichten Struktur und Inhalt des Buchbestandes ähnlich waren 
[…].“ Etienne François: „Das religiöse Buch als Nothelfer, Familienreliquie und Identitätssym-
bol im protestantischen Deutschland der Frühneuzeit (17.- 19. Jahrhundert) i Hermann Bausin-
ger & Ursula Brunold-Bigler: Hören Sagen Lesen Lernen. Bausteine zu einer Geschichte der 
kommunikativen Kultur. FS für Rudolf Schenda zum 65. Geburtstage, Bern 1995.  
177 Bengt af Klintberg & Christina Mattson: Folkminnespodden nr. 86, 04.05.2018: ”Psalmbo-
ksmagi.” Af samme opfattelse er kirkehistorikeren Hilding Pleijel: ”Det kan inte råda någon 
tvekan om att psalmboken varit den skrift som mer än någon annan påverkat svenskt fromhets-
liv under tidernas lopp. Med rätta har det framhållits att psalmen i stor utsträckning tjänstgjorde 
som ”de olärdas religionslära”. […] Man behöver inte bläddra länge i 1600-talets likpredik-
ningar eller levnadsbeskrivningar för att finna vilken central plats psalmboken intog i svenska 
folkets fromhetsliv. Under arbetet och i vilan, i helg och i söcken var psalmens ord den svenska 
allmogens – och för all del även de högre ståndens – ständiga följesvenner och blev ett levande 
uttryck för den personliga religiositet varav den var mäktig.” Hilding Pleijel: Hustavlans värld. 
Kyrkligt folkliv i äldre tiders Sverige, Stockholm 1970. Bror Olsson giver en lang række ek-
sempler på at ”Psalmboken varit folkboken framför andra.” Bror Olsson: Psalmboken som folk-
bok, Lund 1942. 
178 For Thomissøns salmebogs udgivelseshistoire, se Erik Dal: ”Hans Thomissøns salmebog 
1569-1676. En almen orientering og en speciel bibiografi” i Thomissøns salmebog 1968, s. 30-
76. Horstbøll 1999, s. 686-687 foretager ikke nogen specialundersøgelse af netop salmebø-
gerne, men indikerer med sin oversigt tendenser for salme- og bønnebøger. Mogens Helmer 
Petersen har foretaget en optælling af biblioteksfortegnelser over udgaver af Kingos salmebog, 
som viser at den er udkommet løbende gennem hele det 18. århundrede og det meste af det 19., 
her i tiltagende grad i provinstryk. Selv om oplagstallene ikke kendes, konkluderer Petersen at 
”rækken af udgaver” vidner om ”en stærk dansk tradition frem til slutn. af det 19. årh.” Petersen 
1966 s. 28-29. Peter Albæk Noer har i sit kirkehistoriske speciale Brorsonsangens virkningshi-
storie fra 1995 fremlagt et grundigt studie i Brorsons salmebog. Her viser han bl.a. med hvor 
små intervaller Brorsons salmebog udkom efter Holms udgave i 1830. Han viser også hvordan 
J.A.L. Holms udgave fra 1830 initierer lidt af en eksplosion af brorsonsalmer der optages i 
diverse salmehæfter og –bøger, som fx Jacob Chr. Lindbergs Zions Harpe fra 1831 og F.C: 
Sibberns Udvalgte Psalmer fra midten af 1830’erne. Peter Albæk Noer: Brorsonsangens virk-
ningshistorie, upubl. 1995 s. 14-19.  
179 François 1995 s. 222. 
180 Klintberg & Mattson 2018.  
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konfirmationsgave.181 Som konfirmationsgave har salmebogen, i hvert fald i 

tidligere tider, markeret dens nære tilknytning til katekismen og dermed sym-

boliseret fuldendt dannelse og socialisering, hvorved den har repræsenteret en 

samfundsmæssig kontrakt med et komplekst betydningsvæv som har forplig-

tet både giver og modtager på de gældende kulturelle og religiøse normer.182 

Dermed blev salmebogen også en genstand der markerede individets tilhørig-

hed til et givet socialt fællesskab.  

Funktionen som identitetssymbol reflekteres også i de mange både person-

ligt, kreativt og iblandt kostbart indbundne salmebøger der findes bevarede. 

Adskillige smukt og dyrt indbundne udgaver vidner om en symbolsk værdi 

der har overskredet bogens materielle sådanne,183 og i de mindre kostbare ud-

gaver findes ofte enklere udsmykninger og næsten altid navnetræk som et tegn 

på dens identifikationsmæssige værdi. 

Salmebogen kan altså mediere mere end blot salmetekster. Den individu-

elle, sociale, kulturelle og religiøse betydning som dens brugere har tilskrevet 

den og så at sige sunget ind i den, er indgået i medieringsprocessen og har 

dermed sat sit præg på sangen. I kraft af sangens tekstlig-musikalske helhed 

har salmebogen også medieret de gehørstraderede melodier, sådan at salme-

bogen (uden noder) må opfattes som en form for alternativ musikalsk notation. 

De sangere der har slået op i salmebogen hver søndag og de mellemliggende 

dage ved andagter i hjemmet, har været så fortrolige med traditionen at de har 

læst melodierne ud af de trykte tekster. På samme måde har salmebogen me-

dieret den vedtagne norm for den vokale udformning af melodierne: stilen. 

Hvordan denne formidling af musikken påvirker selve sangudtrykket, har 

jeg ikke kunnet finde undersøgelser af,184 men bog- og læsehistoriske studier 

kan kaste lys over relationen mellem salmesangerne og salmebogen. Gennem 

de seneste årtier har denne forskning søgt at opløse en stivnet dikotomisering 

af forholdet mellem mundtlig og skriftlig kultur og påpeget de mange former 

for læsning i grænselandet mellem disse to yderpoler i en langstrakt litterari-

seringsproces i det tidlig moderne Europa.185 En af disse læseformer er sangen.  

                               
181 Ifølge Peter Albek Noer kan denne skik følges tilbage til 1830’erne, men han formoder at 
den, i hvert fald i ”bedre stillede kredse,” begyndte tidligere. Mail 27.07.2020. 
182 Jf. Marcel Mauss: Gaven. Gaveudvekslingens form og logik, København 2000. Mauss ka-
rakteriserer gaven som udtryk for et ”totalt fænomen,“ […] på én gang og samtidig alle former 
for institutioner: religiøse, juridiske og moralske – der på samme tid er politiske og familie-
mæssige […].” (s. 14-15). 
183 François 1995 S. 220: ”Weit verbreitet war der Brauch, den Bucheinband mit einem silber-
nen Schloß oder einem silbernen Schlag zu versehen, dessen Wert in der Regel deutlich den 
des Buches überschritt.“ For et udvalg af danske rigt indbundne salmebøger henvises til Peter 
og Bettina Albek Noers hjemmeside med billeder fra deres samling af salmebøger: 
https://www.salmebog.com/ (31.10.2021). 
184 Jon Haarberg anerkender at sangsituationen, det han kalder ”the setting” (ifølge ham kirke, 
hjem eller skole), ”contributes to the formation of a specific musical and poetic expression,” 
men forfølger (som litteraturforsker) ikke det musikalske spørgsmål. Jon Haarberg 2011 s. 56.   
185 For en introduktion, se Pertti Anttonen, Cecilia af Forsell & Kirsti Salmi-Niklander (red.): 
Oral Tradition and Book Culture, Helsinki 2018, s. 7-18.   

https://www.salmebog.com/
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Figur 2. Dette eksemplar af Kingos salmebog fra 1719 har Johannes Enggaard Stidsen 
foræret forfatteren. Han selv har fået bogen af en gammel klassekammerat, der, som 
det fremgår af den lille post-it, har den fra sin farfar. En N. J. Jensen har foræret den 
til Hr Cand. N. Paulsen til minde om midfaste-søndag i 1884, som må have været en 
betydningsfuld dag. Kingos salmebogs salmer til midfaste søndags højmesse er ”Mit 
hjerte, hvi græmmer du dig så tit”, ”Synge vi af hjertens grund”, ”Eja hvor vel du 
vedst min tarv og trang” og ”Hvad kan os komme til for nød,” som for den rutinerede 
kirkegænger og kingosanger i en vis forstand har klinget med på dette opslag. Jeg har 
ikke kunnet tyde navnet på dens ejer fra 1860. Venstre side er på et ukendt tidspunkt 
blevet pyntet med blomster og et fortrykt memento mori-motiv, der indikerer salme-
bogens brug som opbyggelighedsredskab. Salmebøger kunne skifte ejer mellem ge-
nerationer og med navnetrækkene medvirke til at styrke en slægtsidentitet – som siden 
udfordredes når nye salmebøger autoriseredes og afløste de eksisterende. Foto: Eva 
Sommestad Holten.  
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Salmesang som fællesskabets læsepraksis 

”Ikke alle, der kan læse tekster, læser dem på samme måde,” konstaterer Ro-

ger Chartier i sin analyse af læserfællesskabers betydning for betydningsdan-

nelsen i læsehandlingen,186 hvormed han bl.a. sigter til elementære læsekom-

petencer. I kollektive læsepraksisser har de enkelte læsere med deres varie-

rende kompetencer kunnet understøtte hinanden i læsningen.187 

De rum der i perioden primært har dannet ramme for salmesangen, har væ-

ret kollektivets: kirken, husstanden og skolen.188 Inden for disse rammer må 

der således have været plads til en lang række individuelle varianter af læse- 

og sangvaner, hvorved man har støttet hinanden. Der har givetvis været læsere 

der ikke først og fremmest har lært gennem en kognitiv forståelse af mening 

og betydning, men gennem sprogets klang og rytme, og som dermed har haft 

fordel af fællesskabets ritualiserede sangpraksis. 

Roger Chartier lægger også vægt på den ”kropslig[e] indsats”189 i frem for 

alt højtlæsning, der ikke kun styrker indlæringen, men også fællesskabet 

blandt de læsende. Som endnu kropsligere læseform må sangen således have 

en særlig styrke. Gennem sangen fremtvinges en intensiveret og synkroniseret 

puls og vejrtrækning samt en oplevelse af enhed i den delte resonans og i sam-

klangen mellem den egne stemme og andres.190 På individniveau medfører 

sangen desuden en aktivering af en lang række muskelgrupper, hvorved den 

samlede kropslige oplevelse forstærkes.  

Hvor læsning for Chartier bliver en kropslig ”indskrivelse i rummet,”191 er 

sangen således snarere erfaringen af det menneskelige fællesskab samt af den 

fysiske indtagelse af ordet: oplevelsen af at fylde kroppen med ordet der sætter 

kroppen i vibration og bevægelse. Netop denne kropsligt erfarede internalise-

ring går igen som et ideal i den religiøse litteratur, ikke mindst salmebogsfor-

ord.192Med vækkelsen skabtes en kultur hvor fællessang var en udbredt aktivi-

tet, men erfaringen af internalisering af ordet gennem sang er naturligvis ikke 

                               
186 Roger Chartier: ”Læserfællesskaber” i Jens Bjerring-Hansen og Torben Jelsbak: Boghisto-
rie, Aarhus 2010 s. 152. 
187 Ordet læsning anvender jeg her som en samlebetegnelse for forskellige niveauer af forstå-
else, indlæring, memorering og internalisering, som må antages at have været i spil samtidigt 
inden for kollektivet. 
188 Haarberg 2011. Haarberg påpeger at sang som læsepraksis er et af læse- og bogforskningen 
overset felt når det gælder om at forstå kontinuet mellem mundtlighed og skriftlighed i det tidlig 
moderne protestantiske Eruropas læsekultur. Haarbergs artikel fokuserer på Peter Dass’ kate-
kismesange, men hans iagttagelser og slutninger kan uden videre overføres til salmesang i al 
almindelighed.  
189 Chartier 2010 s. 157. 
190 Jf. Meredith B. McGuire der fremhæver sang som en religiøs praksis der findes i alle kultu-
rer. Meredith B. McGuire: Lived Religion. Faith and Practice in Everyday Life, Oxford 2008. 
Se særligt kapitlet “Spirituality and Materiality: Why Bodies Matter”, s. 97-118. 
191 Chartier 2010 s. 157. 
192 Fx skriver Thomissøn at ordet gennem sangen ”gaar dybere ind i Hjertet.” Thomissøns sal-
mebog, udgivet af Samfundet Dansk Kirkesang, København 1968, 8r. I løbet af 1600-tallet ud-
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et fænomen specielt bundet til denne periode. Blandt de indspillede brorsons-

angere fra Harboøre beskriver missionær Flyvholm i samtale med Karl Clau-

sen10. juni 1966 sine barndomsoplevelser med Brorsons salmebog: 

Men det som har gjort at de har bundfældet sig sådan i mit hjerte, det var jo det 
at min mor – hun havde sådan en yndig sangstemme, og hun var et elskeligt 
Guds barn. Og hun holdt andagt med os […] når der var lejlighed til det. Og så 
sang vi altid i Brorsons Salmebog. Og så […] og det var ikke børnemad. Og 
det første vi så, når mor havde foreslået en salme, det var hvor mange vers den 
havde. Og der er jo nogen […] der har over 20. Så var det jo formildende, det 
gav jo en lettelse, når hun så sa’: ”så deler vi den i tre gange.” Eller: ”så deler 
vi den i to gange.” Så var det seks vers hver gang. Og – det var jo som sagt, vi 
var ikke lige glade for det altid. Men det blev sådan sjungen ind i os. Så næst 
efter min Bibel, så er der snart ingen bog jeg elsker sådan som ”Brorsons Sal-
mebog”. For han kan sjunge både om lyse og mørke dage, både om liv og død. 
Og det har været min hjælp, så tit. Derfor elsker jeg sådan Brorsons Salme-
bog!193 

Med dette udsagn viser missionær Flyvholm hvordan salmerne i den kollek-

tive sangpraksis, på trods af den naturlige barnlige modvilje, vers for vers – 

bid for bid – er blevet indtaget. Ikke desto mindre fremstår mindet som en lys 

og kærlig erindring af moderen og af situationen i sin helhed.  

Udsagnet viser også hvordan Brorsons salmebog for missionær Flyvholm 

har medieret dybe og livsvigtige forestillinger om liv, død og tro og derigen-

nem er blevet en støtte og hjælp i svære tider. I det følgende vil jeg vise hvor-

dan salmebogen i folkelig kristendom kunne formidle ikke bare forestillinger 

om disse store emner, men tillige erfaring af guddommelig kraft.  

Salmebogen som religiøs genstand 

For til fulde at forstå salmebogens betydning i de vakte miljøer, må man tage 

udgangspunkt i den tendens til sakralisering af det skrevne ord som reforma-

tionen førte med sig. Hvor det er almindelig kendt at der i præreformatorisk 

tid kunne findes en diskrepans mellem gejstlighedens og almindelige menne-

skers opfattelse af hvor grænsen mellem det sakramentale og det magiske gik, 

er det nok mindre kendt at dette ikke lader til at have ændret sig væsentligt 

med reformation. Ifølge Robert Scribner blev den overtro og magi som refor-

mationen ville gøre op med, snarere transformeret og tilpasset den ny lære. 

Scribner konstaterer at man nok kunne indføre en ny teologi, men ikke fjerne 

                               
vikledes en kvasi-sakramental forestilling om katekismen som en ”parallel til indtagelse af nad-
verens måltid,” hvilket fx fremgår af titlerne på to af tidens katekismer: Catechismi Børns aan-
delig Melck oc Tyggemad fra 1679 og Dend søde oc velsmagende Catechismi Bryst-Melck fra 
1681. Sasja Emilie Mathiasen Stopa: ”Den kristne opdragelse i 1700-tallets Danmark” i Nina 
Javette Koefoed & Bo Kristian Holm (red.): Pligt og omsorg – velfærdsstatens lutherske rød-
der, København 2021 s. 129.    
193 www.visesangere.dk bånd 100. 

http://www.visesangere.dk/
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de udfordringer i hverdagen som tilskyndede almindelige mennesker til at op-

søge guddommelig kraft.194  

Med afskaffelsen af relikvier, rosenkranse og øvrige religiøse artefakter op-

stod der blandt jævne folk et behov for at kunne finde nye beholdere for gud-

dommelig kraft. Med den ny læres gentagne betoning af ordet og skriften som 

det eneste sande guddommelige udtryk, kan det ikke undre at den religiøse 

bog overtog denne funktion. Med tanke på de regulære kampagner som myn-

digheder i hele perioden førte for at få befolkningen til at tage katekismus og 

salmebog til sig, den utrættelighed hvormed disse blev indlært, og den nid-

kærhed som befolkningen blev hørt i dem med, kan det heller ikke undre at 

disse bøger har fremstået som så vigtige at de er blevet opfattet som sakrale. 

Hvor middelalderkirken havde et bredt udvalg af objekter til rådighed, der 

mere eller mindre direkte formidlede guddommelig kraft, fandt man efter re-

formationen kun én ting: bogen, som skulle gøre det ud for alle tidligere mu-

ligheder tilsammen og dermed så at sige sugede al magisk kraft til sig.195  

Den religiøse bog er således blevet karakteriseret som en nødhjælper,196 

middelalderens betegnelse for den gruppe af helgener som kunne påkaldes i 

kritiske situationer. Studier fra 1600-tallets Tyskland i områder med blandet 

katolsk og protestantisk befolkning har vist, at hvor man i kritiske situationer 

i katolske miljøer beskyttede sig med vievand, helgenbilleder og rosenkrans, 

brugte man i de protestantiske miljøer en bog eller et blad. Hvor man i katolske 

miljøer anråbte hele helgenskaren, sang protestanterne en salme.197  

En del skikke og magiske forestillinger knyttede til salmebogen går igen i 

det protestantiske område, også med nyere eksempler fra Danmark.198 I mange 

tilfælde er der tale om beskyttelse. Det kan være af husdyr, i hvis båse et sal-

meblad sømmedes op, eller en ko som ”tabte drøvet”, og som man gav et blad 

af salmebogen. Også spædbørn skulle beskyttes, fx mod skiftinger (dvs. for-

bytning) med en salmebog i vuggen eller mod vætter på vej til barnets dåb, 

som fortalt af en meddeler fra Langeland i 1946:  

                               
194 Scribner sammenfatter sin distinktion mellem religion og magi således og i nævnte 
rækkeføge: ”on the one hand, human dependence on, and deference toward, the divine; on the 
other, human attempts to appropriate divine power and apply it instrumentally.” Robert Scrib-
ner:”The Reformation, Polular Magic, and the ”Disenchantment of the World,” I The Journal 
of Interdisciplinary History 1993 s. 477.  
195 Jf. Etienne François: “Das religiöse Buch als Nothelfer, Familienreliquie und Identitätssym-
bol im protestantischen Deutschland der Frühneuzeit (17. - 19. Jahrhundert)” I: Hermann Bau-
singer & Ursula Brunold-Bigler (red.): Hören Sagen Lesen Lernen. Bausteine zu einer Ge-
schichte der kommunikativen Kultur. FS für Rudolf Schenda zum 65. Geburtstage. Bern m. fl. 
1995. 
196 Ibid.  
197 Ibid. s. 226-227. 
198 Alle følgende danske eksempler er fundet i Dansk Folkemindesamlings arkiv under hhv. 
stikordet salme og salmebog. Eksempler fra Tyskland og Centraleuropa findes hos François 
1995, svenske eksempler hos Klintberg & Mattson 2018. 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Hermann+Bausinger&text=Hermann+Bausinger&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Hermann+Bausinger&text=Hermann+Bausinger&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Ursula+Brunold-Bigler&text=Ursula+Brunold-Bigler&sort=relevancerank&search-alias=books
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Til indtil for 50 Aar siden var det Skik her paa Langeland, at Faderen skulde 
bære Barnet ud til Vognen og give det til den Kvinde, der skulde tage sig af 
Barnet under Kørselen til Kirken. Barnet var da pakket ind i en Pude, og i 
Indpakningen var Salmebogen, der skulde vogte det mod Vætterne. – Baade 
dette, at Faderen bar Barnet ud til Vognen og det at have Salembogen i Puden 
blev varetaget med megen Alvor og tilsyneladende tillagt stor Betydning. Hvis 
skikken ikke blev overholdt, blev der ”talt om det”.199 

I Hjørring kom salmebogen først ind i billedet efter dåben:  

Ved Barselgilderne, umiddelbart efter Hjemkomsten fra Kirken, naar den lille 
var kommet til Hvile, blev en opslaaet Salmebog lagt over Barnets Bryst, 
Denne smukke Skik skulde være som en slags Udtryk for Ønsket om, at den 
lille altid vilde blive i sin Daabspagt og siden føre et ærbart og kristeligt Liv.200 

I den anden ende af livet havde man også brug for beskyttelse i den sidste 

skrøbelige overgangsfase, hvorfor en salmebog ofte lagdes i kisten til den 

døde. Den hyppigst refererede skik knytter sig dog til salmebogens evne til at 

give oplysning om fremtiden. At slå blindt op i salmebogen ved nytårs nymåne 

har været en vidt udbredt skik. Man måtte så håbe på at ramme en bryllups- 

eller dåbssalme, og ikke en ”ligsalme.” Også på mere håndfast vis kunne man 

liste viden ud af salmebogen; ved at lægge en jernnøgle i den og binde en snor 

om den, kunne man konstruere et pendul der kunne svare på spørgsmål om 

fremtiden (se fig 3.).201 

                               
199 DFS salmebog 1153. 
200 DFS salmebog 1212. 
201 Billederne indgår i Gustav Henningsen: ”Hekseforfølgelse efter ”hekseprocessernes tid”. Et 
bidrag til dansk etnohistorie,” i Folk og Kultur 1975. Årbog for dansk Etnologi og Folkeminde-
videnskab, København 1975. 
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Figur 3. Foto: Gustav Henningsen 1965. Gengivet med tilladelse fra Dansk Folkemin-
desamling. Teksten fra Gustav Henningsens artikel lyder: ”Spåning med nøgle og sal-
mebog demonstreret af to kvinder i Haderslev. Nøglen lægges ind i et tilfældigt op-
slag, og en snor bindes om salmebogen. Når bogen hænger stille, udtaler den, som 
skal spås, et ønske, og hvis bogen ”svinger” hen mod hende, er det tegn på, at ønsket 
går i opfyldelse.” 

Ikke blot salmebogen, men også salmesangen selv kunne tilskrives magiske 

og beskyttende evner. Med tanke på etymologien for ”in-cantare” (enchant, 
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fortrylle) lader forestillingen om at magi er noget der synges ind i noget, til at 

være en gammel forestilling. Den handling som folk har lært at kende i kirken, 

og som desuden var påbudt oppefra, også ved husandagten og i andre kollek-

tive situationer som i skolen eller hæren, kan være blevet opfattet som en 

handling med besværgende eller beskyttende kraft. Således er salmesang ble-

vet brugt til at indsynge soldater mod før et slag, og det har været en udbredt 

skik af synge salmer ved et dødsleje. Der findes også en beretning om en mor 

der sang salmer under amningen for ”dermed at indpode Kristendom paa bar-

net paa den Maade.”202 

Med disse eksempler fra den kulørte ende af folklorens verden og gråzonen 

mellem tro og magi vil jeg danne baggrund for at forstå den religiøse betyd-

ning som salmebogen er blevet tillagt, ikke mindst i de forsamlinger for hvem 

Kingos og Brorsons salmebøger var så livsvigtige, at forholdet i visse tilfælde 

kunne udvikle sig til fanatisme eller sværmeri. Salmebøgerne formidlede 

kristne tekster af en vis konfessionel observans, men de kunne samtidig til-

skrives en religiøs betydning af en mere diffus og intuitiv karakter. Det var 

disse bøger som i deres fulde betydning materialiseredes vokalt. 

Kingo- og brorsonsangens salmebogshistoriske 

forudsætninger 

Med henblik på at skabe det nødvendige forståelsesgrundlag for analyserne af 

den indspillede salmesang vil jeg i denne sidste del af kapitlet skitsere rele-

vante dele af dansk salmebogshistorie.203  

Den lange række af skiftende tiders skiftende salmebøger indikerer i sig 

selv salmebogens helt særlige karakter i den religiøse litteratur. Hvor Bibelen 

gennem tiden nok er blevet oversat og dermed fortolket og udgivet i skiftende 

sproglig klædedragt, og hvor Luthers lille katekismus er udkommet med skif-

tende kommentarer, er selve salmebogens tekstmasse blevet redigeret og for-

nyet for hver eneste ny udkommen salmebog. Salmebogen kan således karak-

teriseres som en levende organisme under evig forvandling i samspil med skif-

tende strømninger, repræsenterede af salmedigterne, diverse myndigheder og 

af alle salmebogens brugere. 

Denne forhandlings- og forvandlingsproces har materialiseret sig i et hav 

af ”boghandlersalmebøger,”204 prøvesalmebøger, hæfter, tillæg og lignende 

                               
202 DFS Salme 876. 
203 For mere omfattende indføring henvises til Jørgen Kjærgaards Salmehåndbog I, København 
2003 og Anders Malling: Dansk Salmehistorie VIII, København 1978. Anders Mallings salme-
historie er af Salmer.dk digitaliseret og tilgængeliggjort på https://www.andersmalling.dk/ 
(11.02.2022). 
204 Betegnelse der sigter til 1600-tallets kommercielle udgivelser der konkurrerede på omfang 
og kunne nå op på 1000 salmer eller mere. De kaldes også – efter deres udgiveres egen sprog-
brug – ”fuldkomne.” 

https://www.andersmalling.dk/


 

 66 

publikationer af provisorisk karakter, som gennem tiden har udkrystalliseret 

sig i ni autoriserede salmebøger som i varierende grad har repræsenteret sin 

tid og dens behov: 

1569 Den danske Psalmebog (”Thomissøns salmebog”) 

1699 Dend Forordnede Ny Kirke-Psalmebog (”Kingos salmebog”) 

1740 Den Nye Psalme-bog (”Pontoppidans salmebog”) 

1778 Psalmebog eller En Samling af nye og gamle Psalmer (”Guldbergs 

salmebog”) 

1798 Evangelisk-christelig Psalmebog til brug ved Kirke- og 

Husandagt 

1855 Psalme-bog til Kirke- og Huus-Andagt (”Roskilde konvents sal-

mebog”) 

1899 Psalmebog for Kirke og Hjem  

1953 Den Danske Salmebog 

2002 Den Danske Salmebog 2002 

Med stamtræet som model har salmehistorikeren Anders Malling forsøgt at 

anskueliggøre den kanoniseringsproces der sker i den århundredelange for-

handling mellem centralt bestemte intentioner og lokale praksisser. 

Særlig relevant i forhold til den folkelige salmesang er forgreningen på den 

højre side. Evangelisk-christelig Psalmebog (E) er trukket så langt ud til siden 

som overhovedet muligt for at illustrere det radikale brud på den danske sal-

metradition som denne salmebog var, og som de vakte salmesangere oppone-

rede imod. Mallings stamtræ viser også hvordan Brorsons og Grundtvigs sal-

mer først sent er kommet ind i den autoriserede tradition. 

Det må påpeges at Mallings stamtræ er et udtryk for netop hans fortolkning 

af salmebogshistorien. Malling sad selv i den kommission der stod bag Den 

danske Salmebog (1953), som i denne fremstilling forener alle tidligere for-

skydninger i en tilsyneladende altomfattende syntese; andre salmebogshisto-

rikere ville formodentlig tegne stamtræet i en anden form. Eksempelvis kan 

man diskutere positioneringen af Brorson som et skud på Evangelisk-christe-

lig-stammen, medens kun Grundtvig-traditionen (med den stiplede linje på 

venstre side) skyder ud fra Kingos salmebog. Dette skal formodentlig henføres 

til Mallings hymnologiske blik på salmebøgerne som udgivelser og ikke som 

bøger mennesker sang efter. Men de alt andet end lineære processer i salme-

bogens liv er fint anskueliggjort i Mallings stamtræ. 
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Figur 4. Fra Anders Malling: Dansk Salmehistorie VIII, København 1978, s. 5. Træ-
ets nederste dele før Thomissøn (Th) består af Malmøsangbogen (M) og Hans Tausens 
salmebog (Tv). 

I følgende gennemgang af de for undersøgelsen relevante salme- og melodi-

bøger behandles først salmebøgerne og derefter melodibøgerne. Dog vil rede-

gørelsen for Thomissøns salmebog, der er trykt med både tekster og melodier, 

ikke splittes op i to. Gennemgangen sigter på at placere de enkelte salmebøger 
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i den forgrenede salmebogsideologi som Mallings stamtræ indikerer, og læg-

ger særlig vægt på forord (hvor de eksisterer), disposition og andet der kan 

belyse dette. 

Thomissøns salmebog: etablering af ord og toners enhed 

Den danske Psalmebog fra 1569, Thomissøns salmebog, er den første konge-

ligt autoriserede danske rigssalmebog og således stamfader til alle senere dan-

ske salme- og melodibøger. Den er den eneste danske salmebog som er trykt 

med noder og dermed fremstillet som en sproglig og musikalsk helhed. Inten-

tionen er tydelig: Salmerne skal synges, og de skal synges på de samme me-

lodier i hele kongeriget: ”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 samme Noder oc fordanskelse bruge 

kunde.”205  

Den ”enighed” Thomissøn her sigter til, er både national, musikalsk og 

konfessionel, men kan i en videre betydning også læses som et udtryk for den 

enhed i tekst og melodi som salmebogen selv er det materielle udtryk for. 

Thomissøn lader hele Luthers fortale til Geystliche gesangk buchleyn fra 1524 

trykke som optakt til sin egen, hvorved han umisforståeligt forankrer sin sal-

mebog i den lutherske lære og dermed dennes opfattelse af musik og i særde-

leshed af salmesang. Den politiske konsolidering af reformationen som Tho-

missøns salmebog markerer, indebærer således også en æstetisk dimension. 

I sin egen fortale uddyber Thomissøn med henvisning til Paulus206 motiva-

tionen for at synge dansksprogede salmer i det religiøse liv: ” […] effterdi at 

mange omgaaes saa met Guds Ord/ at de enten icke forstaa det/ men læse eller 

siunge det wflitteligen met en forfengelig mundklammer”. Denne ”mund-

klammer” er tidligere fejlagtigt blevet udlagt som ”et vidnesbyrd om sangens 

sørgelige tilstand på landet,”207 men Thomissøn sigter her ikke til sin samtids 

salmesang som konkret musikalsk praksis. ”Mundklammeren” skal forstås ud 

fra den efterfølgende kommentar: ”(lige som hine Papistiske Prester/ Muncke 

oc Nunner fremsnurre deris Læsning oc sang/ den de icke forstaa) […].”208 

Thomissøns karakteristik af ”mundklammeren” er således en teologisk fun-

deret kritik af middelalderkirkens sangpraksis og et vægtigt argument for re-

formationens måske største nyskabelse: salmesangen på folkesproget, og der-

                               
205 Thomissøn, Hans 1569 3r-3v. 
206 Kolossenserbrevet. Hos Thomissøn 7r (Chr. IIIs Bibel): ”Lader Christi Ord bo rigelige iblant 
eder/ i all Visdom/ Lærer oc formaner eder selff met Psalmer oc Loffsange/ oc Aandelige dei-
lige Viser/ oc siunger for HERren i eders hierte. Oc alt det som i giøre/ met ord eller met gier-
ninger / det giører altsammen i vor Herris Jesu naffn/ oc tacker Gud oc Faderen formedelst 
hannem.” 
207 Petersen, Mogens Helmer 1965: ”Kingosangen i folkelig dansk tradition” s. 26. Petersen 
henviser til Berggreen der læser Thomissøn på samme måde.  
208 Thomissøn s. 7v. 
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med Thomissøns eget salmebogsprojekt. Thomissøn forklarer, med en hen-

visning til Johannes 14, videre sit syn på ”Christi Ord” som gennem helligån-

den ”optender i oss liuss/ trøst/ liff oc glæde/ oc opuecker vore hierter til at wi 

begynde at elske Gud oc vor Næste […] .209 Dette ord opnår størst effekt når 

det synges: 

Guds ord er i sig selff den allerliffligste Musica / som giffuer trøst oc liff mit i 
dødsens nød/ oc rettelige kand fryde hiertet: Men naar der kommer en sød oc 
lifflige sang oc Melodie der til (som er ocsaa Guds synderlig gaffue) da faar 
denne Sang en ny krafft/ oc gaar dybere ind i hiertet/ saa at Texten/ som er saa 
gaat som Sangens Siel/ rører hiertet meer/ oc glemmis icke lettelig.210 

Thomissøn taler her givetvis ud fra sin praktiske skolemester-erfaring, men 

hans beskrivelse af sangen som en kraft af ord og toner der optænder, opvæk-

ker, går dybere ind i og rører hjertet, afslører også et syn på sangen som går 

langt ud over blot et memoreringsredskab. Thomissøn viser her sit salmebogs-

projekts dybe rødder i Luthers lære og dennes ganske vidtgående forestillinger 

om musikken, der anses for at være ”Guds synderlig Gaffue” og således for-

kyndende i sig selv.211 

Thomissøns salmebog blev fundamentet for dansk salmetradition og den 

danske salmemesse.212 Den samler og ordner 268 salmer, både reformations-

tidens allerede kendte salmer og 150 nye. Den har ca. 205 forskellige melo-

dier.213 Næsten 20% af dens salmer står i Den danske Salmebog 2002 og vidner 

om et slidstærkt traditionsgrundlag.214 Stig Wernø Holter har påpeget at antal-

let af salmer fra Thomissøns salmebog der er videreført med både tekst og 

melodi, langt overgår antallet af dem der kun viderefører enten tekst eller me-

lodi og konkluderer at ”[t]ekster og melodier har vist en sterk evne til å holde 

sammen.”215 Man kunne i dette faktum se en bekræftelse af Thomissøns syn 

på helheden af tekst og melodi der ”rører hiertet meer/ oc glemmis icke lette-

lig.” 

                               
209 Ibid. 
210 Thomissøn 1968 8r. 
211 For musikkens position hos Luther, se Robin Leaver: Luther’s Liturgical Music. Principles 
and Implications, Minneapolis 2017, særligt s. 65-103. Se også Mattias Lundberg: Martin Lu-
hters egna toner och ord om musik, Skellefteå 2017. 
212 Se Marianne Christiansen: ”Salmesangen i gudstjeneste” i Peter Balslev-Clausen og Hans 
Raun Iversen (red.): Salmesang. Grundbog i hymnologi, København 2014, s. 129-144. 
213 Henrik Glahn tæller til 203, medens Stig Wernø Holter hælder mere til Widdings optælling 
til 207. Henrik Glahn: Salmemelodien i dansk tradition 1569-1973, København 2000, s. 91 og 
Stig Wernø Holter: ”Thomissøns salmebok 450 år. En guide for nye lesere” i Hymnologi 2020 
3-4, s. 124. 
214 Kjærgaard 2003 II s. 71. 
215 Det gælder både den danske og den norske salmebog. Wernø Holter 2020 s. 132. 
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Kingos salmebog: bevaring og fornyelse 

Thomissøns salmebog afløstes i 1699 af Kingos salmebog, som er et godt ek-

sempel på den æstetiske, ideologiske og politiske kampplads en salmebogs-

udgivelse kan være.  

I slutningen af 1600-tallet var Thomissøns salmebog i praksis blevet erstat-

tet af et væld af omfangsrige, men uens salmebøger.216 Samtidig opstod med 

indførelsen af et nyt kirkeritual i 1685 et behov for nye salmer til gudstjene-

sten. Som led i enevældens centraliseringsbestræbelser blev det derfor beslut-

tet at udgive en ny salmebog der skulle sikre en fælles national norm. Den 

opgave gik i 1683 til Thomas Kingo (1634-1703), biskop på Fyn og dansk 

baroklitteraturs mest fremstående digter. Kingo gik i gang med et stort og am-

bitiøst projekt med en overvægt af egne nyskrevne salmetekster i en kunstfær-

dig komposition og blev i 1689 færdig med Vinter-Parten. I 1690 blev Kingo 

dog pludselig sat af opgaven, da han fik en gruppe ledende teologer imod sig. 

Striden handlede bl.a. om menigmands mulighed for at deltage i gudstje-

nestens salmesang. I 1600–tallet bestod denne i hovedsagen af et kernereper-

toire af velindsungne salmer fra Thomissøn, hvilket i praksis vil sige salmer 

som de fleste kunne udenad. Store udskiftninger og radikale ændringer af de 

kendte salmer ville have en fremmedgørende effekt og besværliggøre sangen, 

ikke mindst uden for de større byer, hvor man ikke havde latinskole-kor til at 

understøtte sangen. Dette var der en reel risiko for med Kingos salmebogsud-

spil. 

Balladen endte med at Kingo fik privilegiet på udgivelsen af salmebogen, 

medens selve redaktionen blev lagt i hænderne på en kommission, til hvem 

kongen stillede krav om at redaktionen skulle ske ”[f]oruden at giøre nogen 

u-nyttig forandring effter verdslig Veltalenheds regler eller poesi, som i rin-

geste maade kunde besverge eller hindre de eenfoldige i deris andegtighed.”217 

Resultatet blev et konfessionelt og æstetisk kompromis, hvor Kingos form-

fuldendte baroktekster stod side om side med reformationstidens poetisk mere 

groftskårne salmer, som ikke blev reviderede, dvs. metriske reformerede. Af 

de 122 salmer som gik direkte fra Thomissøn ind i Kingo, var en del liturgiske 

kernesalmer.   

Kompositionen kom til at afspejle enevældens centraliserede styringsform; 

man kan til og med sige at den greb bag om Thomissøn, der var disponeret i 

teologiske kategorier, og tilbage til middelalderens ordning, idet Kingos sal-

mebog fulgte de tempore–princippet, dvs. kirkeåret. Det var altså på forhånd 

og fra højeste og usynlige sted fastlagt hvilke salmer der skulle synges hvor-

når, og denne orden gjaldt for hele riget. Kingos salmebog kom således i høj 

grad til at blive eksponent for det tilbageskuende, frem for det fornyende i 

salmesangen. 

                               
216 Kjærgaard I s. 79-84, Malling VIII s. 98-132.  
217 Citeret efter Malling VIII s. 207. 



 

 71 

Evangelisk-christelig Psalmebog: modernisering og 

rationalisering 

Efter to mellemliggende salmebøger der aldrig kom i anvendelse på lands-

plan,218 blev Kingos salmebog i 1798 officielt afløst af Evangelisk-Kristelig 

Psalmebog til Brug ved Kirke- og Huus-Andagt. Den traditionalistiske tendens 

der kendetegner Kingos salmebog, førtes ikke videre i den ny salmebog. Der-

imod lader den til at have været i samklang med en mentalitet der var domi-

nerende blandt menigheder på landet, hvor Evangelisk-kristelig Psalmebog 

ikke fik nogen varm modtagelse.219 Den ny salmebog var gennemgående så 

forandret, at de salmer der overhovedet havde overlevet kommissionens ar-

bejde, knapt kunne genkendes, hvilket i mange sogne fremkaldte modvilje 

mod den.220      

Ironisk nok forsøgte kommissionen gennem den sproglige og poetiske for-

enkling samt den teologiske rationalisering som kendetegner hele salmebo-

gen, netop at nå en bred målgruppe.221 Kirken oplevede på denne tid dårlig 

tilslutning, og den ny salmebog indgik i forsøget på at genvinde befolkningen 

gennem modernisering. Den fem mand store kommission bestod overvejende 

af digtere og litterater222 – kun Balle selv var teolog – som repræsenterede 

tidens poetiske smag og som ikke lader til at have haft nogen forståelse for 

traditionens og det arkaiske, tunge sprogs religiøse gennemslagskraft hos bon-

debefolkningen. En hyppigt forekommende forklaring på den generelle mod-

vilje mod Evangelisk-kristelig Psalmebog er således oplevelsen af fremmed-

gjorthed blandt almindelige kirkegængere uden litterære og moderne æsteti-

                               
218 Jørgen Kjærgaard I 2003, s. 132-149. Pontoppidans salmebog var kun udbredt i snævre 
kredse omkring hoffet og i Slesvig, medens Guldbergs salmebog ”gik op i røg” (Kjærgaard s. 
149) ved en brand i 1795. 
219 Malling VIII s. 306-310. Ifølge Jørgen Kjærgaard brugte over halvdelen af sognene i Aal-
borg Stift i 1856 endnu Kingos salmebog. Kjærgaard II s. 163. Provst J. Nissen fra Brørup har 
i et foredrag skildret den mangeårige salmebogsstrid mellem præst og degn i Vamdrup sogn, 
hvor ingen midler skyedes. J. Nissen: ”Degnen Oluf Hansen Lind i Vamdrup og den evangelisk-
kristelige Salmebog” i Fra Ribe Amt 1905. 
220 Biskop Balle markedsførte selv sin salmebog på sine visitatsrejser. Ifølge provst Nissen skal 
en gammel bonde have kommenteret denne virksomhed på følgende vis: ”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 bag-
efter fortrød vi det.” Nissen s. 72. Se salmeversioner fra Evangelisk-christelig Psalmebog i 
sammenligning med tidligere former hos Kjærgaard I 2003 s. 156-162 og Stidsen 2002 s. 84-
90. 
221 Jf. Lindhardt 1959 s. 24-28. Ifølge Kgl. Konfessionarius Christian Bastholm (1785) burde 
salmer ”udtrykke glade følelser”, ”ikke […] være for lange” og ”være almindelige eller saaledes 
forfattede, at de kunne synges af alle, af hvad Stand og i hvad Omstændigheder den end maatte 
være”. Citeret efter Kjærgaard II s. 150-151.  
222 Foruden Sjællands biskop Balle, der nedsatte kommissionen, bestod den af Ove Malling, 
W.H.F. Abrahamson, Knud Lyhne Rahbek, Edvard Storm og Hans Wilhem Riber. Malling VIII 
s. 288, Kjærgaard I s. 151. 
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ske forudsætninger, men med forventninger om lutherske salmer der i et lige-

fremt sprog talte om både djævelen, Guds nåde og menneskets afmagt.223 Sal-

mebogsredaktionen redegør i bogens indledende ”forerindring” for sit pro-

gram: 

Ved at samle, vælge og giennemsee disse Psalmer, have de Mænd, til hvilke 
Arbejdet have været anbetroet, havt for Øjne, deels at holde sig paa det nøieste 
til de Forestillinger og Udtrykke, som indbefattes i Skriften selv, paa hvilken 
christelig Tro er befæstet, deels at stemme det hele Foredrag til Opbyggelse; 
saa at Kierlighed og Tillid til Gud og Christum, forenet med virksom Broder-
kierlighed til alle Mennesker, samt Flid og Lyst ved Pligternes Udøvelse, saa-
vel i det almindelige 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 maa finde Trøst og Glæde i deres Andagt ved Psal-
merne, og sand Christendoms Aand under Guds Velsignelse maa derved for-
plantes alt mere og mere hos menig Mand, er hensigten opnaaet, i hvilken Ar-
bejdet blev foretaget og fuldført. Herren give, at Fædrenelandet maa høste 
Frugt deraf til Sædeligheds, til Ordens, til gavnlig Virksomheds og uskrømte 
Menneskekierligheds Befæstning og Forfremmelse igiennem flere Slægtføl-
ger.   

Kontrasten til Thomissøns forord er slående. Hvor Thomissøn forankrer sin 

salmebog i den lutherske lære med henvisninger til Paulus og Guds Ord, hen-

viser kommissionen bag denne salmebog til sig selv og sin gode smag (”Let-

hed og Tydelighed”) der skal medvirke til ”Sædeligheds, til Ordens, til gavnlig 

Virksomheds […] Forfremmelse […].” 

Dette grundlag for salmebogen fik ikke blot sproglige, men også liturgiske 

og praktiske konsekvenser for menigheden, idet den moderniserede disposi-

tion resulterede i en stærkt forandret gudtjeneste. Hvor Kingos salmebog 

fulgte kirkeåret, var nemlig Evangelisk-kristelig inddelt i ”Materier”, dvs. ab-

strakte emner, tematisk gennemsyrede af den borgerlige opbyggelighedstænk-

ning der kommer til udtryk i ”forerindringen.”  

Salmerne er inddelt i tre hovedkategorier: lov- og takkesalmer, bedesalmer 

og tidssalmer. I den første gruppe forsøger man at begribe og anskueliggøre 

”Guds Væsen og Egenskaber” i nærmest linnéske underkategorier: ”den Ufor-

anderlige, den Alvidende, den Allestedsnærværende, den Alvise, den Algode 

og den Alretfærdige”224, medens bedesalme-kategorien ”Kierlighed til os selv 

og vor Næste” er inddelt i underkategorierne Virksomhed, Aarvaagenhed, Yd-

myghed, Flid, Nøisomhed, Broderkierlighed, Fredelighed, Borgersind og 

Samvittighed. Det er, som Jørgen Kjærgaard konstaterer, ”ikke de klassiske, 

teologiske dyder, der her indsynges, men borgerdyderne og de humanistiske 

idealer […].”225 

                               
223 Jf. Kjærgaard I s. 162 og Stidsen s. 84. 
224 Evangelisk-kristelig Psalmebog s. 5, også Kjærgaard 2003 I s. 153. 
225 Kjærgaard 2003 I s. 156. 
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Den liturgiske, tekstlige og musikalske forudsigelighed og genkendelighed 

man havde været vant til med Kingo, og som var indsunget gennem et århund-

rede, blev erstattet af frit salmevalg for den enkelte præst. Med den ny struktur 

fulgte således et perikopisk ”tolkningsmonopol”226 til præsten og et ejerskab-

stab til menigheden. På et praktisk niveau skulle man, ud over en masse nye 

salmer og salmeversioner, lære at slå op efter numre; salmenummertavlen er 

en innovation fra denne tid. 

Der var altså flere grunde til den modvilje mod den ny salmebog der flere 

steder bredte sig, frem for alt i de vakte miljøer. I stedet for den ny salmebog 

holdt man sig til Kingo og søgte en alternativ salmebog der i højere grad var i 

samklang med det tidlige 1800-tals folkelige religiøse tendenser. 

Brorsons salmebog mellem kirke og privat andagt 

Som Anders Malling har vist i sit salmebogstamtræ, har Brorsons salmer haft 

deres helt egen og noget kringlede vej ind i de autoriserede danske salmebø-

ger. 90 brorsonsalmer blev optaget i Pontoppidans salmebog fra 1740, som 

dog kun opnåede begrænset udbredelse, i Evangelisk-christelig Psalmebog 

blev de noget nær udrenset, medens de fra og med Roskilde konvents salme-

bog fra 1855 har hørt til kanon.   

Hans Adolph Brorson, der fra 1722 virkede som præst i Sønderjylland og 

fra 1741 som biskop i Ribe, var en hovedfigur i pietistismens indføring i Dan-

mark først i 1700-tallet. Med sine oversættelser af tysk pietistisk salmedigt-

ning og egen dansksproget salmeproduktion blev han en centralfigur i spred-

ningen af pietismens ideer, først med mindre salmehæfter, siden med de to 

hovedværker Troens rare Klenodie (1739) og Svane-sang (1765). 

Troens rare Klenodie består af oversættelser af tysk pietistisk salmelittera-

tur (193) samt Brorsons egne salmetekster i samme stil (81).227 Det er salmer 

tiltænkt kirkesang med melodiangivelser til kendte salmemelodier. Ca. 200 ud 

af 274 salmetekster er fra Kingos Graduale (1699), andre er fra Breitendichs 

koralbog (1764).228 Troens rare Klenodie er ikke udgivet som kirkesalmebog, 

men har formmæssigt og melodisk knyttet an til den eksisterende kirkesangs-

tradition. 

Svane-Sang var derimod skrevet til privat brug. Samlingen blev af sønnen 

Broder Brorson udgivet året efter Brorsons død. Teksterne er ikke skrevet i 

kirkesangstraditionen, men er sprogligt og formmæssigt mere eksperimente-

                               
226 Spørgsmålet om retten til at fortolke Bibelen indgår i Hanne Sanders tese om vækkelsen som 
konflikt. Sanders s. 279. 
227 Steffen Arndal har i sin disputats ”Den store hvide Flok vi see…” H.A. Brorson og tysk 
pietistisk vækkelsessang, Odense 1989, påvist Brorsons afhængighed af tysk pietistisk vækkel-
sessang og salmetradition. Arndal påpeger desuden at Brorson giver sine oversættelser et eget 
præg. Steffen Arndal: H.A. Brorsons liv og salmedigtning, Frederiksberg 1994 s. 42. 
228 Glahn 1994 s. 7. 
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rende, skrevet til tidens verdslige arie- og visemelodier, fx fra Freylingshau-

sens sangbøger. Broder Brorson har ikke angivet melodier til teksterne.229 Med 

Steffen Arndals ord indtager Svane-Sang med sin ”ejendommelige kombina-

tion af religiøs inderlighed og kunstnerisk virtuositet”230 en særstilling i dansk 

litteratur. De to samlinger i Brorsons salmebog er således af forskellig poetisk 

og melodisk karakter: hvor klenodie-salmerne skrives ind i den kollektivt be-

kendende kirkesangstradition, overvejende i denne traditions koralformer, er 

svanesangene individets ”privatopbyggelige”231 åndelige sange, digtede i mere 

avancerede arieformer.  

Ud fra hymnologiske og æstetiske kriterier kan man således overveje at 

skelne mellem en samling salmer og en samling åndelige sange,232 hvilket jeg 

dog af flere årsager vil afstå fra at gøre. Der er med disse begreber tale om en 

ganske uklar skelnen ud fra forestillinger om den objektive, universelle og 

dogmatisk funderede salme på den ene side, og den subjektive, individuelle 

og mere emotionelle åndelige sang på den anden.233 Det drejer sig altså om ret 

upræcise kategorier som i mange tilfælde må bero på en fortolkning, og som 

kun bliver endnu vanskeligere at operere med når de skal overføres på musik-

ken.  

Jeg foretrækker i stedet med Erik Skyum Nielsen at konstatere at ”salme, 

det er ikke noget, man én gang for alle er. Salme kan man blive […],”234 hvilket 

                               
229 Jf. Glahn 1994 s. 87.   
230 Arndal 1994 s. 81. 
231 Ibid.   
232 Således Steffen Arndal om digtene i Svane-Sang: ”Selvom enkelte af digtene kan betegnes 
som salmer, og adskillige af dem senere er optaget i Den Danske Salmebog [1953], består 
Svane-Sang hovedsagelig af åndelige viser, der er udsprunget af Brorsons helt personlige reli-
giøse liv og af den musikglæde, som han dyrkede i familiens skød.” Arndal 1994 s. 81.  
233 Thorkild Borup Jensen forsøger i sit omfattende ”forsøg på en genrebestemmelse” af salme-
genren at nuancere en efter hans opfattelse for rigid distinktion mellem det der synges under 
gudstjenesten og det der synges i menighedslivet uden for kirken. Han fastholder dog at ”[g]en-
rens særtræk kun lader sig indkredse, hvis man gør sig klart, hvor dens grænseegne ligger”, selv 
om han erkender at ”de to størrelser […] er beslægtede og måske endda overlapper hinanden” 
(s. 33) og giver eksempler på (efter hans opfattelse) åndelige sange, der har vundet hævd og 
står i salmebogen. Han fremdrager menighedens kristelige, evangeliske bekendelse som et 
salme-konstituerende træk, medens den åndelige sang efter hans definition er en ”beretning om 
kristenlivet og evangeliet” (s. 33) og et ”udtryk for et almenreligiøst livssyn” (s. 37). Der er 
således tale om kriterier og grænsedragninger der i visse tilfælde er entydige, men i mange 
andre må bero på en fortolkning. Thorkild Borup Jensen: ”Hvad er en salme? Forsøg på en 
genrebestemmelse” i Th. Borup Jensen og K.E. Bugge (red.): Salmen som lovsang og litteratur 
I. København 1972, s. 9-62. Erik A. Nielsen er endnu strammere i sin genredefinition: ”en salme 
er slet ikke en tekstligt afsluttet helhed, hvis den ikke forbindes med sin bibelske tekstbag-
grund.” Samtidig fremhæver Nielsen at Svane-sangs bibelske intertekstualitet er så avanceret 
og så underforstået ”at teksten ”selv” sine steder nærmest bliver et kryptogram, der skjuler en 
langt støre mængde af indsigt under sin overflade.” Nielsen: H.A. Brorson – pietisme, medita-
tion, erotik. København 2013, s. 23-24. Nielsen forholder sig her ikke eksplicit til distinktionen 
mellem salme og åndelig sang, men han understreger ikke desto mindre kompleksiteten og der-
med vanskelighederne ved dette foretagende. 
234 Erik Skyum Nielsen: ”Salmen som genre” i Peter Balslev-Clausen og Hans Raun Iversen: 
Salmesang. Grundbog i hymnologi. København 2014, s. 18. 
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alene fremgår af den kendsgerning at flere af Brorsons Svane-Sang-tekster for 

længst er kanoniserede og optaget i danske salmebøger. Disse tekster og me-

lodier er dermed blevet salmer og er nu veletablerede i den tradition de engang 

har fornyet. Med dette valg vil jeg også understøtte brorsonsangernes konfes-

sionelle positionering af sig selv gennem at kalde J.A.L. Holms Psalmer og 

aandelige Sange af Hans Adolph Brorson fra 1830 ”Brorsons salmebog,” en 

titel der med tiden blev prentet på ryggen af salmebogen.  

Melodibøgerne 

Kingos Graduale  

Sammen med Kingos salmebog udkom i 1699 Kingos Graduale. Selv om sal-

mebogen ikke længere var trykt med noder, ses altså som hos Thomissøn en 

intenderet enhed af tekst og melodi. De to bøger udgør tilsammen fuldendel-

sen af de enevældens kirkelige uniformeringsbestræbelser som først blev ud-

møntet i Danmarks og Norgis Kirke-ritual fra 1685. Med kirkeritualet opstod 

et behov for nye salmer der kunne realisere tidens fokus på ensretning og pæ-

dagogisk udformning af gudstjenesten. Prædikenerne blev mere retorisk gen-

nemarbejdede og modtagerorienterede,235 og der indførtes salmer der korre-

sponderede med hhv. epistel og evangelium, sågar i form af et nyt led i guds-

tjenesten: en kort salme der ”kom overens med evangeliet”236 og skulle synges 

når præsten gik på prædikestolen.  

Erik A. Nielsen forklarer prædikestolssalmens funktion således: ”De små 

salmers opgave er kort sagt at transportere evangeliets virkelighed ind i den 

enkelte kristne,”237 men man kunne med et nutidigt pædagogisk begreb også 

karakterisere den som en prædiken-stilladsering. Med dette ny gudstjenesteled 

var der ikke blot tale om konfessionel, liturgisk og musikalsk centralstyring, 

der gav præsten et kraftigt fingerpeg om hvordan evangeliet skulle udlægges 

i prædikenen, men tillige om en radikalisering af en af reformationens hoved-

ideer, nemlig inddragelse af menigheden i forkyndelsen af evangeliet gennem 

sangen.238  

                               
235 Appel 2001 I s. 134. Jørgen Kjærgaard viser modellen for den ”engelske prædiken” der 
vandt frem: 1. bibeltekstens kristeligt-moralske tema, 2. en personlig tiltale, 3. en sjælesørgerisk 
indsigt, der ramte tilhørerens situation og 4. en appel om vilje og moral til ny og bedre livsfø-
relse. Kjærgaard. I s. 115.  
236 Paulsen 2017 s. 70. Kirkeritualets første kapitel, hvor denne vending stammer fra, kan i sin 
helhed læses her: https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/danmark-og-
norges-kirkeritual-1685/ (07.05.2021). 
237 Nielsen, Erik A.: Thomas Kingo: barok, enevælde, kristendom. København 2010, s. 416. 
238 Jf. Kristoffer Garne: ”Denne salmesangsmesse må […] ses som kulminationen på reforma-
tionens bestræbelser på at skabe en gudstjeneste, hvor traditionens liturgiske led erstattes af 
salmer på modersmålet, som også tjener ordets forkyndelse”. Garne 2020 Den danske gudstje-
neste. Historie, teori og praksis s. 25. 

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/danmark-og-norges-kirkeritual-1685/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/danmark-og-norges-kirkeritual-1685/
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Kingo var via sit arbejde med Vinter-Parten dybt involveret i denne proces, 

og han producerede en lang række prædikestolssalmer som alle skulle synges 

på melodien ”I Jesu navn.”239 Gennem gentagelsen af den samme melodi un-

derstregedes salmens betydning som et fast gudstjenesteled og kommunikere-

des salmens funktion til menigheden: et signal om at indstille sig på at lytte til 

prædikenen. At Kingo tilsyneladende har været fascineret af denne kunstfær-

dige og medrivende barokmelodi, forekommer ud fra en musikalsk betragt-

ning helt forståeligt (se fig. 5). Man kan forestille sig at det gys som melodiens 

to faldende små sekunder og kadenceringen til dominanten allerede på fjerde 

tone frembringer, skulle åbne sanserne og gøre menigheden modtagelig for 

prædikenen. Man må dog undres over at Kingo valgte en melodi, der med sin 

lange, sekvenserende og kromatiske melodilinje ikke er noget oplagt valg til 

fællessang. Den er, selv for en nutidig i dur-mol-tonaliteten indskolet kirke-

gænger, helt enkelt svær at synge, og det er vanskeligt at forestille sig hvordan 

det skal være lykkedes almindelige kirkegængere uden orgelledsagelse at 

komme igennem den.  

 

Figur 5. ”I Jesu navn” fra Kingos Graduale s. 85. 

Hvordan Kingo end har forestillet at denne salmemelodi skulle synges ind, 

kombinerede han gennem brug af samme melodi til forskellige prædikestols-

salmer det liturgisk-musikalske med det pædagogisk-sproglige i samme 

                               
239 Glahn 1967 s. 13. Det drejer sig om visen ”Gleich wie das Feuer,” antageligt komponeret af 
Melchior Schildt der var organist ved hoffet i København 1626-1629. 
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salme, og man aner en ambition om at forene liturgisk tradition med pædago-

gisk fornyelse og modernitet. Denne mulige ambition blev som følge af Vin-

ter-Partens sammenbrud aldrig realiseret, men 15 af disse prædikestolssalmer 

dukker op på forskellige steder i Kingos salmebog.240 Melodierne i Kingos 

Graduale var således et vigtigt element i fornyelsen af gudstjenesten.  

Ser man nærmere på udvalget og udformningen af disse melodier, viser 

gradualet sig dog samtidig at være eksponent for den modsatte tendens: den 

traditionsbevarende. Denne dobbelthed er kun en naturlig konsekvens af at 

gradualet følger salmebogen; balladen om Vinter-Parten fra 1689 fik også 

musikalske følger. Der lå i kommissoriet til Kingo et udtalt krav om at respek-

tere og bevare de gamle og indsungne melodier samt at dække behovet for nye 

salmer ”uden Vitløfftighed og effter de beste og sædvanligste Kircke melo-

dier, paa det de dess snarere af dend gemene Mand kan fattis og læris.”241 Hen-

rik Glahns opgørelse af kilderne for melodierne i Kingos Graduale viser at ud 

af gradualets 123 melodier er 89 overtaget fra Thomissøn, medens kun 34 er 

nyere melodier.242 Glahn finder dog også en række moderniseringstendenser i 

såvel melodiudformning som notation: kortere tælleværdier samt indførelse af 

diskantnøgle og taktstreger, selv om disse fornyelser ikke gennemføres kon-

sekvent.243 Han peger ligeledes på instrumentale træk så som ornamentering 

og taktmæssig egalisering i melodiudformningen, som henregnes til den vok-

sende brug af orgelledsagelse af salmesangen. Også her viser sig en dobbelt-

hed eller mangel på konsekvens, idet gradualet er trykt uden brug af general-

basledsagelse.     

Disse blandede signaler i melodiudformningen i Kingos Graudale må læses 

som et vidnesbyrd om musikalsk tradition og opførelsespraksis under foran-

dring. Orglerne vandt nok langsomt indpas til ledsagelse og ensretning af me-

nighedssangen, men det var et fænomen der endnu ikke bevægede sig uden 

for byerne. I flertallet af landets kirker var det stadig degnen – og menigheden 

selv – der styrede sangen.   

Breitendichs koralbog  

Den gradvise tilvækst af orgelledsagelse af salmesangen kom til at blive be-

stemmende for den første danske egentlige koralbog. Der udviklede sig i by-

erne så småt en praksis hvor de enkelte organister ud fra Kingos Graduale selv 

lavede orgelarrangementer eller ligefrem egne koralbøger med becifring.244 

                               
240 Glahn 1967 s. 13. 
241 Glahn 1967 s. 12. 
242 Ibid. s. 22-23.  
243 Ibid. s. 14-15. 
244 Ibid. s. 37. Breitendich skriver i sin fortale: ”Thi af alle de skrevne Choral-Bøger jeg har 
seet, skal der neppe findes To som ligner hinanden”. F.C. Breitendichs Choral-Bog 1764. Ud-
givet i facsimile af Samfundet Dansk Kirkesang, København 1970, uden sidetal.  
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Dermed opstod et behov for en ensartet og anvendelig, dvs. ikke alt for kunst-

færdig, udgave af salmemelodierne til brug for orgel. 

Koralbogsbehovet var dog også forbundet med den religiøse udvikling i 

Danmark. Den pietistiske Christian VI udså sin nyudvalgte hofpræst Erik Pon-

toppidan til hovedmand i fornyelsen af de centrale bøger: katekismus, salme-

bog og dertil hørende melodibog. I forlængelse af udgivelsen af katekismefor-

klaringen Sandhed til Gudfrygtighed fra 1737 kom i 1740 Pontoppidans sal-

mebog. Denne salmebog optog på kongens ønske hele det eksisterende reper-

toire fra Kingo samt et stort antal nye pietistiske salmer, heraf 90 af Brorson, 

hvis navn dog ikke fremgår af salmebogen. I 1741 pålagde Christian VI Fre-

derik Christian Breitendich at udarbejde en koralbog til Pontoppidans salme-

bog i forbindelse med hans udnævnelse til hoforganist.  

Breitendichs Fuldstændig Koralbog som indeholder alle de gamle, saavel 

som nye Melodier af den nye Kirke-Psalmebog saaledes som de udi den Kon-

gelige Slots Kirke bliver brugte og nu til Kirkernes Brug i Dannemark og 

Norge med Bas og behövende Signaturer kom dog først ud i 1764, hvor såvel 

Christian VI som statspietismen var død. Pontoppidans salmebog og Breiten-

dichs koralbog fik således en kort officiel levetid. Ikke desto mindre regnes 

koralbogen for et vigtigt musikhistorisk dokument, både stilhistorisk,245 opfø-

relsespraktisk246 og som udtryk for en musikalsk praksis der er gået i dialog 

med salmesangspraksissen på landet.247 

Som det fremgår af bogens titel, indeholder den ”alle de gamle, saavel som 

de nye Melodier”, hvilket vil sige i alt 191 melodier,248 hvoraf hele 127 stam-

mer fra Kingos Graduale, af hvilke igen 93 kan føres tilbage til Thomissøn.249 

Det er således ikke fornyelsen af udvalget der giver bogen dens plads i dansk 

musikhistorie. Det er snarere den ”Bas og behövende Signaturer”, dvs. gene-

ralbasnotation, som melodierne er udsat med, som danner bro til en moderne 

instrumental-orienteret kirkemusikalsk praksis og æstetik. Med en enkel, men 

klar harmonisk fundering af melodierne fulgte også en metrisk og melodisk 

forenkling og standardisering, der lagde op til den orgelledsagelse af salme-

sangen der i takt med at harmoniseringen blev mere omfattende og dermed 

bindende, i realiteten blev en styring af sangen.  

                               
245 Nils Schiørring: Musikkens historie i Danmark II, København 1978 s. 42. 
246 Weincke, Peter i Kjærgaard, Jørgen og Peter Weincke 2013: Danske salme- og koralbøger. 
En introduktion s. 41. Se også Glahn 2000 s. 30-31.  
247 Bak, Kirsten Sass 2006 ”Traditional Kingo Singing in Denmark” s. 170. Hvor Mogens Hel-
mer Petersen i sin artikel (1965) hævder at visse former for melodisk ornamentering hos Breit-
endich bekræfter en folkelig syngemåde, nøjes Sass Bak med at fastslå at Breitendich i kompa-
ration med optegnelser af folkelige melodivarianter ”is clearly in the picture in several cases” 
og konkluderer at ”[t]he question of who influenced whom must, however, be left unanswered”.  
248 Blandt de nye melodier, som alle er taget fra den enstemmige notation i melodiudgaven af 
Pontoppidans salmebog, stammer hovedparten fra Freylingshausens Geistreiches Gesang-Buch 
fra 1704.  
249 Jf. Glahn, Henrik 1970: ”Oversigt over melodierne i Breitendichs koralbog” som er trykt 
som bilag til faksimileudgaven af Breitendichs koralbog. 
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Koralbogen blev et overgangsfænomen, nærmest et gadekryds, hvor de 

gamle bagudpegende melodier iklædtes moderne galante gevandter i tidens 

stil med triller og gennemgangstoner, som Breitendich i sin egenskab af cem-

balist ved hofkapellet må betragtes som repræsentant for.  

Det er, så vidt jeg har fundet, hos Breitendich at forestillingen om overens-

stemmelse mellem konfessionel og musikalsk renhed og vokal unisonitet før-

ste gang berøres.  

[…] intet [er] almindeligere, end at man hører sige: Det er jo vel ikke stor Kunst 
at synge en Psalme, det har vi længe kunnet. Vel nok, men hvorledes? Ret eller 
uret? O! det kand være ligemeget: Det kunde og være ligemeget, saa længe 
man sang alene og for sig selv, men naar man synger i Kirken og tillige med 
andre, da kand det ikke være ligemeget; Thi, ligesom Andagten virkelig befor-
dres, naar alle i Kirken saa at sige synger af een Mund og med een Tone, saa 
forhindres den, nar enhver synger sin egen Tone.250   

Breitendich var så optaget af at danske kirkesangere og organister skulle have 

mulighed for at forbedre deres musikteoretiske kundskaber med henblik på 

den bedst mulige understøttelse af den ”rette” menighedssang, at han fulgte 

sin koralbog op med to mindre musikteoretiske lærebøger.251  

Breitendich er dermed kommet interesserede degne og studenter der øn-

skede at modernisere og standardisere kirkesangen, i møde. Spørgsmålet om 

og i hvilket omfang han med sin koralbog og dertilhørende lærebøger faktisk 

har påvirket kirkesangen på landet, må dog stå åbent.  

1800-tallets koralbøger: Schiørring, Zinck og Berggreen 

Da de vakte forsamlingers brug af Kingos og Brorsons salmebøger skete sam-

tidig med den almindelige udvikling i kirkesangen, var den hele tiden i kontakt 

med nye melodier og nye musikalske impulser, selv om også disse var usyn-

lige. Jeg skal derfor afslutte dette kapitel med en kort gennemgang af de tre 

koralbøger som var officielt gældende og må have påvirket den almindelige 

kirkesang, samtidig som man i vakte miljøer holdt kingo- og brorsonsangen i 

hævd.  

Schiørrings koralbog  

Denne koralbog udkom i 1781, men da den introducerer tendenser der ind-

varsler 1800-tallets kirkemusikalske praksis, tager jeg mig den frihed at regne 

                               
250 F.C. Breitendichs Choral-Bog 1764. Udgivet i facsimile af Samfundet dansk kirkesang, Kø-
benhavn 1970, fortalens s. 3. 
251 Et lidet Forsøg paa hvorvidt det er mueligt, ved Hielp af dette og et Clavicordium at kunde 
lære sig selv at synge en Choral efter Noder og Kort og eenfoldig Underviisning, hvorledes 
man selv kan lære sig at sette Harmonien tilsammen efter de over Noderne satte Tall eller 
Ziffere. Anne Ørbæk Jensen: Fr. Chr. Breitendich, http://www5.kb.dk/da/nb/samling/ma/fo-
kus/brei.html (09.05.2021). 

http://www5.kb.dk/da/nb/samling/ma/fokus/brei.html
http://www5.kb.dk/da/nb/samling/ma/fokus/brei.html
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den med i denne oversigt. Schiørrings koralbog hørte til Guldbergs salmebog 

fra 1778. Den er beskrevet som et gennemarbejdet og kunstfærdigt produkt, 

der udkom i ikke færre end fire versioner: Kirke-melodierne fra 1781 i fir-

stemmig sats, en Choral-Bog med generalbasnotation fra 1783 samt to versi-

oner tiltænkt lokal brug: en med stemmebøger (til købstædernes kor) og en 

med udelukkende melodistemmen, som i modsætning til de øvrige udgaver 

var noteret med fjerdele som grundnodeværdi.252 Denne enklere bog må have 

været tiltænkt degnene på landet. 

Niels Schiørring (1743-1798), der var elev af Carl Philip Emanuel Bach, 

skabte med sine koraler en ”harmonisk fuldtonende sats præget af gennem-

gangsnoder og forudhold,”253 som Glahn læser som et udtryk for ”den værdig-

hed og det langsomme tempo, salmesangen nu nødvendigvis blev tvunget ind 

i […].”254 I forhold til kirkesangen på landet forekommer der heri at være en 

dobbelthed. Selv om den ”harmoniske” realisering af melodierne ikke var en 

mulighed i landsbykirkerne, kan den tætte ”fuldtonende” lyd have haft en 

usynlig eksistens. 

Schiørring har med sin koralbog først og fremmest skrevet sig ind i kirke-

musikhistorien med indførelsen af den isometriske koral, almindeligvis kaldet 

”den stive koral.” Melodierne er noteret i halvnoder, de fleste i todelt takt, 

hvilket almindeligvis opfattes som en intention om at udtrykke den ”rette” 

værdighed og højtidelighed.255  

Zincks koralbog 

H.O.C. Zinck (1746-1832) kom i 1786 fra Tyskland til Danmark, da han blev 

syngemester ved Det kgl. Teater, omtrent samtidig med J.A.P. Schulz. Zinck 

var inspireret af dennes tanker om musik, dannelse og folkelighed, som han 

søgte at omsætte dels i sit arbejde som syngemester, dels i sin senere ansæt-

telse som musiklærer ved Blaagaards Seminarium, hvor han underviste kom-

mende degne og kirkesangere.256 

Da Schulz pga. sygdom i 1795 rejste hjem til Tyskland, gik opgaven med 

at udarbejde en koralbog til Balles Evangelisk-Christelig Psalmebog til Zinck. 

I overensstemmelse med tidens smag og salmebogens æstetik forenklede 

Zinck koralernes harmoniske sprog, men cementerede samtidig deres rytmisk 

stive form, hvormed han efterkom ønsket om ”Lethed og Tydelighed,” som 

det blev udtrykt i forordet til salmebogen.  

Berggreens koralbog 

I 1852 kom Roskilde konvents salmebog (Psalmebog til Kirke- og Huus-An-

dagt), som efter en længerevarende forhandlingsproces autoriseredes i 1855. 

                               
252 Schiørring 1978 II s. 43-44.  
253 Ibid. 
254 Glahn 2000 s. 33.  
255 Ibid. 
256 Jf. Glahn 2000 s. 34.  
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Med denne salmebog rettede man op på det traditionsbrud som Evangelisk-

christelig Psalmebog havde medført, og optog samtidig nye salmer, ikke 

mindst af Grundtvig.  

Den dertilhørende koralbog kan siges at være udgivet i samme ånd. Berg-

green redegør selv for sine intentioner i den lille artikel som indleder salme-

bogen, og som også blev udgivet separat: ”Om Menighedssangen.” Berggreen 

indleder sit skrift således: ”Kirkesangens Forbedring er et saa almindeligt Lø-

sen i vor Tid, at Nødvendigheden deraf kan betragtes om indrømmet fra alle 

Sider.”257 Denne forbedring søger han nu at opnå gennem en dobbelt strategi: 

”Den Idee, der har ledet mig, er: Opnaaelsen af en livligere Kirkesang uden 

at opgive den kirkelige Charakteer.”258 Koralbogen optager en hel del nye me-

lodier i et friskere rytmisk tonesprog af fx Gebauer, Hartmann, Weyse og 

Berggreen selv, fx Weyses ”I østen stiger solen op.” Til disse angives relativt 

friske tempi.  

Berggreen undrer sig samtidig over i ældre melodibøger (her må han sigte 

til Thomissøn og Kingo) at have fundet ”en meget broget Blanding af lige og 

ulige Taktart,” idet han mener at ”en bestemt og let fattelig Rhtymus er en 

nødvendig betingelse for Muligheden af en reen Kirkesang.259 Det må være 

dette syn, kombineret med ønsket om en ”kirkelig Charakteer,” der forklarer 

at han samtidig med de nye friske melodier overtager en del salmemelodier i 

deres rytmisk stive form fra Zinck og til og med angiver et langsommere 

tempo for disse salmer end for de moderne melodier. For så vidt kan man 

sammenligne Berggreens koralbog med Kingos graduale, idet begge forener 

traditionsfornyelse med –bevarelse.  

                               
257 Berggreen: Om Menighedssangen, København 1853 s. XIII. 
258 Ibid. s. XIV. 
259 Ibid. s. XVIII. 
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3. Salmesangens lydlandskab 

I dette kapitel vil jeg rette opmærksomheden mod selve indspilningerne som 

lyd og som medieret sang. Efter en kort historisk introduktion vil jeg belyse 

fænomenet lyd og de særlige vilkår der gør sig gældende i det analytiske ar-

bejde med lyd; det handler især om de sansebestemte erkendelsesformer og 

lyd som formidler af tid og rum. På denne baggrund vil jeg belyse de enkelte 

indsamleres samtid, ideologiske baggrund, metoder, teknologier og intentio-

ner. Thorkild Knudsen og Karl Clausen står bag de mest omfangsrige indsam-

linger og tildeles derfor særlig opmærksomhed med studier i deres tidligere 

arbejde. Derigennem vil jeg fremdrage information der på indspilningerne 

gemmer sig i og bag de hørbare lydstrukturer og derigennem skabe et mere 

sikkert og nuanceret grundlag for analysen. 

Tidlig nordisk lydindsamling af folkelig sang  

I begyndelsen af det 20. århundrede fik interessen for folkeliv et opsving som 

hang nært sammen med den teknologiske udvikling af lydbårne medier. Med 

Edisons opfindelse af fonografen i 1878 blev det muligt for folklorister, etno-

loger, sprog- og musikforskere at fastholde lyd, og fonografen satte dermed 

nye standarder for indsamling af den overvejende mundtlige folkekultur. Gen-

nem akustisk fiksering kunne ikke mindst den traditionelle musik studeres på 

nye måder, idet musikalske og performative nuancer nu kunne dokumenteres 

i et helt andet omfang end selv den mest detaljerede optegnelse er i stand til. 

Jaap Kunst (1891-1960), en af musiketnologiens fædre, hævdede sidenhen at 

fonografens opfindelse var forudsætningen for udviklingen af musiketnolo-

gien som en selvstændig videnskabelig disciplin.260 

I Wien grundlagdes i 1899 verdens første fonogramarkiv,261 og i 1904 blev 

et tilsvarende grundlagt i Berlin. Med Carl Stumpf (1848-1936) og Erich von 

Hornbostel (1877-1935) i spidsen byggede man med tiden en samling på over 

                               
260 Jaap Kunst: Ethnomusicology 1974 (1955) s. 12. Kunst anvender ordet grammofon, et ord 
man til tider ser anvendt som betegnelse for både fonograf og grammofon. Den skelsættende 
opfindelse er fonografen.  
261 Jf. Pelle Snickars: Kulturarvets mediehistoria, Lund 2020, s. 359-278. 
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150.000 lydindspilninger fra store dele af verden, hvoraf ca. 30.000 er voks-

cylindere.262 Snart fulgte lydarkiver andre steder.263 1904 var også året hvor 

Dansk Folkemindesamling blev oprettet som en særlig afdeling af Det konge-

lige Bibliotek, med docent i folkemindevidenskab ved Københavns Universi-

tet, Axel Olrik (1864–1917), som drivende kraft. Svend Grundtvigs264 (1824-

1883) samling blev en væsentlig del af grundstammen i arkivet, som – efter 

deres død – også indlemmede H. F. Feilbergs265 (1831-1921) og Evald Tang 

Kristensens samlinger. Musik, sang og dans var fra begyndelsen et hovedemne 

i arkivets virksomhed,266 og i 1907 grundlagdes lydarkivet, fonogramsamlin-

gen, af arkivar Hakon Grüner-Nielsen.267  

I hele Norden blev der i det tidlige 20. århundrede indsamlet akustisk do-

kumentation af folkelige musiktraditioner. Så tidligt som 1905 indsamlede 

den senere professor i arktiske sprog og kulturer (tidligere ”eskimologi”) Wil-

liam Thalbitzer (1873-1958) fra Danmark tale og sang i Grønland, hvor også 

den norske musiketnolog Christian Leden (1882-1957) optog sang 1909-1912. 

Den danske musikforsker Hjalmar Thuren (1873-1912) indsamlede i 1902 

sang på Færøerne, hvor Hakon Grüner-Nielsen (1881-1953) videreførte ind-

satsen i 1921-1922 og igen i 1927-1928. Fra Sverige anvendte stationsforstan-

der og jojk-indsamler Karl Tirén (1869-1955) fra 1913 fonograf på sine rejser 

til den samiske befolkning. 

Der tegner sig således i denne tidlige fase et billede af en interesse for frem-

medartede og eksotiske traditioner som indsamlerne måtte rejse langt for at 

komme i kontakt med.268 Da såvel grønlandsk sang som samisk jojk er sang-

traditioner der er opstået inden for rammerne af en kultur præget af et shama-

nistisk livssyn, kan man få det indtryk at forestillingen om sang som en reli-

giøs praksisform var noget som de tidlige indsamlere forbandt med disse, i 

tidens øjne, eksotiske traditioner. Man kan konstatere at kristen salmesang i 

denne tidlige fase ikke har påkaldt sig nogen opmærksomhed.  

                               
262 Lars-Christrian Koch, Albrecht Wiedmann & Susanne Ziegler: ”The Berlin Phonogramm-
Archiv: A Treasury of Sound Recordings,” Berlin 2004. 
263 Noel Lobley: ”Audio Recording” i The SAGE International Encycklopedia of Music and 
Culture 2019, s. 256. 
264 Søn af N.F.S. Grundtvig, filolog og folkemindeforsker, som bl.a. stod bag udgivelsen af 
Danmarks gamle Folkeviser. 
265 Præst, filolog og folkemindeforsker, tilknyttet højskolen i Askov. Skrev bl.a. Dansk Bonde-
liv.   
266 Ifølge Jens Henrik Koudal havde halvdelen af arkivets materialer i 1989 tilknytning til sang 
og musik. Jens Henrik Koudal: Sang og musik i Dansk Folkemindesamling, København 1989, 
s. 5.   
267 Ibid. s. 16. 
268 Dette svarer til den generelle tendens i den internationale indsamling, fx Hornbostel og 
Stumpfs arbejde i Berlin. Jf. Noel Lobley: ”Audio recording” i The SAGE international Ency-
clopedia of Music and Culture, Thousand Okas, 2019.  
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Den indspillede salmesangs lydlandskab  

I dag, over et århundrede senere, er interessen for lyd for længst slået igennem, 

såvel teknologisk og kunstnerisk som akademisk, og sound studies har som et 

ekspanderende forskningsfelt med egne tidsskrifter269 og forskningscentre til-

trukket forskelligartede fagområder. Lyd som materiale og lytning som pri-

mær metode er dermed bredt ud langt ud over det musikvidenskabelige felt, 

som på den anden side har kunnet profitere af nye betragtningsmåder på et 

akustisk materiale. I det følgende vil jeg fremdrage tre aspekter af sound stu-

dies som jeg finder relevante for arbejdet med de lydindspilninger der præsen-

teres i dette kapitel: formidling af tid, formidling af rum og fonografisk effekt. 

Fonografen er bare et af flere lydbårne medier som i tiden omkring århund-

redeskiftet medførte transformering eller fiksering og dermed reificering af 

lyd: telefon, radio, lydfilm, fonograf og grammofon samt lydforstærkere som 

mikrofon og højttaler. Gennem disse medier er lyd blevet eksternaliseret fra 

sin oprindelige kilde og dermed et muligt studieobjekt. De lydkilder som op-

findelsen af disse medier har resulteret i, har dermed muliggjort en historie-

forståelse baseret på hørelsen, som også indebærer en musikhistorisk forsk-

ning med udgangspunkt i lytning. Lydhistorikeren Jonathan Sterne har påpe-

get at den moderne optagethed og brug af lyd og hørelse ikke skal henregnes 

til en romantisk eller kvasi-religiøs opfattelse af øret som organ for en særlig 

og dybere erkendelsesform, men at den tværtimod står i ”rationalitetens tjene-

ste,”270 en opfattelse han sammenfatter med den sproglige nyskabelse ”enso-

niment,” som jeg foreslår oversat med ”oplydning.” Sterne påpeger at de før 

nævnte lydbårne medier tillige er produkter af deres tid. På et århundredes 

afstand er de selv blevet historiske og ikke blot bærere af en forgangen tids 

ord, toner og musikalske normer, men tillige af lyden af denne tids teknik og 

øvrige lyde. Ikke mindst reflekterer disser mediers produkter, fonogram-

merne, de ånds- og idéhistoriske strømninger der forudsatte deres tilblivelse. 

Lydoptagelserne af overvejende vakte forsamlingers kingo- og brorsons-

sång er netop eksempler på kilder der muliggør en ”oplydet” forståelse, ikke 

et ”kig”, men et ”lyt” ind i en svunden tid og kultur. Den klingende salmesang 

giver mulighed for at studere historien på et detaljeret akustisk grundlag, men 

som medieret lyd giver den samtidig mulighed for at studere den kontekst og 

den historie som selve indspilningsprocessen er en del af, og endelig relatio-

nen mellem disse to. 

Netop medieringen, nærmere betegnet relationen mellem teknologi og mu-

sik, har Mark Katz studeret. Han gør op med det han kalder lyds ”realismedis-

kurs” og ”indspilningers objektivitet,” idet han lægger vægt på at ”indspillet 

lyd er medieret lyd.”271 Med fokus på relationen mellem den medierede lyd og 

                               
269 Eksempelvis Sound Studies. An inderdisciplinary Journal og SoundEffects. An Interdisci-
plinary Journal of Sound and Sound Experience.   
270 Jonathan Sterne: The Audible Past, Durham 2003 s. 2 
271 Mark Katz: Capturing Sound. How Technology has Changed Music, Berkeley 2010, s. 2-3. 
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dens brugere, både afsendere og modtagere, mønter Katz begrebet ”fonogra-

fisk effekt,” som er forandringer i den musikalske adfærd, forårsaget af lyd-

optagelses-teknologien.272 Katz påpeger at påvirkningen ikke kun går én vej 

fra teknologi til brugere, men at påvirkningen mellem brugere og teknologi er 

gensidig og konstant. 273 

Katz fokuserer i sine studier på fonografisk effekter i kommerciel musik-

produktion, og interesserer sig ikke for lydoptagelser som etnografisk redskab. 

Da teknologiens muligheder og begrænsninger også har indflydelse på fast-

holdelse og mediering af lyden af traditionsmusik indspillet i felt, må ”fono-

grafisk effekt” som begreb og som fænomen imidlertid også kunne kaste lys 

over de mange umiddelbart skjulte processer der ligger bag den klingende lyd 

af feltindspilninger. I de her behandlede indspilninger har det fx betydning 

hvilken teknologi der anvendes, hvordan den håndteres af indsamlerne, hvor-

dan sangerne reagerer på den, osv.  

En undersøgelse af indspilningernes fonografiske effekter kan således bi-

drage til at afdække relationen mellem på den ene side de enkelte indsamlere 

med deres forskellige forudsætninger, baggrunde og dagsordener, som har ud-

valgt hvem, hvad, hvor meget og hvordan der skulle dokumenteres, på den 

anden side sangerne som medvirker på indspilningerne med deres vokale, re-

ligiøse og øvrige personlige forudsætninger, og endelig det specifikke indspil-

ningsapparat med dets teknologiske muligheder og begrænsninger.  

Endelig vil jeg fremhæve sound studies-feltets interesse for lyds evne til at 

påvirke menneskers opfattelse af rum, og hvordan mennesker dermed orien-

terer sig efter lyd. Denne interesse for lyds spatiale aspekter har frembragt 

begreber som lydlandskab (soundscape), lydunivers og lydrum, og har ført til 

både historiske og etnologiske undersøgelser. 274  

De optagelser af salmesang der skal behandles her, dækker perioden 1927-

1995 og reflekterer foruden forskellige befolkningsgruppers sang også lyden 

af forskellige tider, steder og miljøer samt skiftende indsamlingsdiskurser. Der 

er således ikke tale om et faktisk landskab, men om et oplevet salmehistorisk 

                               
272 Ibid.: “[…] a phonograph effect is any change in musical behaviour – whether listening, 
performing, or composin – that has arisen in response to sound-recording technology. A pho-
nograph effect is, in other words, any observable manifestation of recording’s influence.”  

273 Ibid. s. 3 “[…] it is not the technology but the relationship between the technology and its 

users that determines the impact of recording. It is important to add, too, that the influence I 

describe does not flow in one direction only, from technology to user. […] users themselves 

transform recording to meet their needs, desires, and goals, and in doing so continually influ-

ence the technology that influences them.” 
274 Eksempelvis I middelalderstudier: Kasper H. Andersen: ”Hvis man spidsede ører. Lyduni-
verser på land og i by i middelalderens Danmark,” i Mikkel Leth Jespersen og Mikkel Thelle: 
Land og by på tværs 1000-1800. Festskrift til Bjørn Poulsen, Aarhus 2020. For et etnologisk 
eksempel, se Steven Feld: “Doing Anthropology in Sound,” i American Ethnologist 2004. Det 
banebrydende studie for området er R. Murray Schafer: The Soundscape. Our Sonic Environ-
ment and the Tuning of the World, Vermont 1994 (1977).  
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lydlandskab,275 hvor de enkelte fonogramsamlinger udgør landskabets mindre 

rum af stemmer, ord, toner, lyde, teknik og stoflighed, og som er indrettede af 

de enkelte indsamlere. 

Følgende gennemgang af baggrunden for de samlinger af auditivt doku-

menterede danske salmesangstraditioner der udgør de enkelte lydrum, står på 

musikhistorisk grund, koncentreret om de enkelte indsamlere i deres fag- og 

musikhistoriske kontekst, men henter også inspiration i de ovenfor beskrevne 

sound studies. Jeg vil dermed belyse hvordan Hakon Grüner-Nielsen, Nils 

Schiørring, Thorkild Knudsen, Karl Clausen og Sigvald Tveit som indsam-

lere, forskere og musikere er prægede og formede af skiftende æstetiske, vi-

denskabelige og idelogiske strømninger, og følgelig hvordan disse strømnin-

ger, omsatte i deres indsamlervirksomhed, materialiseres akustisk på fono-

grammerne i mødet med sang, sangere, sangerkontekst og lydteknologi. Det 

er helheden af dette væv som i afhandlingens anden del skal gøres til genstand 

for analyse.  

Lydindsamlingens fonograf-fase 

Evald Tang Kristensen og Hakon Grüner-Nielsens jomfrurejse 1907 

I 1907 indsamledes, på den da kun 26-årige Hakon Grüner-Nielsens initiativ, 

for første gang lyddokumentation af almuens sang i Danmark, nærmere be-

stemt i Jylland. Om den tidligere nævnte eksotistiske tendens dermed blev 

brudt eller om man snarere deri kan se en eksotisering af den jyske almues 

sang,276 vil jeg lade stå åbent. Impulsen kom fra to sider: Evald Tang Kristen-

sen var på dette tidspunkt 64 år gammel og var efter næsten 40 års indsam-

lingsvirksomhed – en stor del til fods på den jyske hede – ved at være træt. 

Han øjnede i den unge musikkyndige assistent ved Dansk Folkemindesamling 

en potentiel efterfølger og foreslog Axel Olrik, leder af folkemindesamlingen 

og Grüner-Nielsens chef, at Grüner-Nielsen skulle følge med på en indsam-

lingsrejse.277  

Tang Kristensen nærede dog en stor skepsis mod fonografen, idet han fryg-

tede at man ikke kunne få ”de gamle […] til at synge ind i et saadant Appa-

rat”.278 Ideen om at lade disse ”gamle” rejse til København med henblik på 

                               
275 Jf. Toivo Burlins afhandling om kunstmusikfonogrammer der har titlen Det imaginära rum-
met, Göteborg 2008. 
276 Jf. Palle O. Christiansen: Dagligliv i 1800-tallets Jylland. Evald Tang Kristensen om men-
nesker og landskaber, Forlaget Hovedland 2014. Christiansen beskriver den københavnske eli-
tes ”genopdagelse” af Jylland efter tabet af Norge i 1814. S. 17: ”Set med det rette følsomme 
blik kunne jysk natur og folketradition opleves som noget eksotisk dansk, og digtere og litterater 
gæstede gerne landsdelen og beskrev dens egenart.” 
277 Svend Nielsne: ”Evald Tang Kristensens møde med fonografen”. I 12 X Tang, København 
1993, s. 80. 
278 Ibid. s. 83 
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indspilninger dér, karakteriserede han som ”Galmandssnak”.279 Som Svend 

Nielsen har anført, er det, ud over en reel erfaringsbegrundet skepsis, sand-

synligt at Tang Kristensen også nærede en frygt for at hans eget 40-årige virke 

med papir og pen skulle miskrediteres med den ny teknologi.280  

 

Figur 6. Hakon Grüner-Nielsen (t.v.) og Hjalmar Thuren (t.h.) der på Færøerne som 
den første danske musikforsker anvendte fonografen. Foto: H.J. Barby. Dansk Folke-
mindesamling ved Det Kgl. Bibliotek. 

Samtidig havde Grüner-Nielsen hørt Hjalmar Thurens indspilninger fra Færø-

erne og var overbevist om lyddokumentationens fordele. I et brev til Tang 

Kristensen fra 12. maj 1907 skriver han: 

Paa Melodioptegnelser (og det endda mange gode) har vi jo i Forvejen ingen 
Mangel, hvad Musikhistorikerne derimod i høj Grad tiltrænger, til Afgørelsen 
af alle deres Tvistemaal, er en fuldt ud autentisk Gengivelse af Sangen som 
den har lydt fra Folks Læber; men en saadan paalidelig Optegner er kun – Fo-
nografen.281 

Var Tang Kristensen den konservative i teknologisk henseende, var Grüner-

Nielsen det således i musikvidenskabelig. Her fremstår fonografen som en 

                               
279 Ibid. 
280 Ibid. s. 84 
281 Citeret efter Nielsen 1993 s. 81 



 

 88 

slags tidsmaskine der med sine samtidsindspilninger skal kunne give svaret på 

musikhistoriske uenigheder, uden at der tages højde for forhold som tradition 

og forandring. Grüner-Nielsen lader her til at være af den opfattelse at der 

findes et ret statisk repertoire af ballademelodier som det blot gælder om at 

præcisere. Som Svend Nielsen har påpeget, var Grüner-Nielsen i netop denne 

periode fokuseret på arbejdet med Danmarks gamle Folkeviser282 og derfor 

særligt interesseret i indsamling af ballader, hvilket må være baggrunden for 

denne metodisk tvivlsomme forestilling om fonografens muligheder. Det er 

altså i høj grad arkivaren Grüner-Nielsen der har brug for et sikkert grundlag 

for præcise meloditransskriptioner, der ser muligheder i fonografen. Tang Kri-

stensen, der kendte felten og dens muligheder og begrænsninger, afviste dog 

muligheden for en ren ballade-indsamling og insisterede ud fra feltens egne 

præmisser på også at indsamle skæmteviser og salmer.283 

Resultatet blev at mesteren og lærlingen 25/5 – 11/6 1907 sammen rejste 

til 16 forskellige steder i Jylland hvor de indspillede 85 sange og viser med 19 

forskellige sangere.284 Blandt disse 85 indspilninger er der blot én salme: In-

den afrejsen indsang Tang Kristensens kone, Marie, som indspilningsprøve ni 

sange som hun havde lært af sin bedstemor. Heriblandt ”Du est det evige Gud-

domslys,” andet vers af Hans Christensens Sthens ”Den lyse dag forgangen 

er” der med sit faste omkvæd ”Glæde os Gud i Himmerig” har visekarakter. 

Interessen for salmesangen kan således ikke siges at have været dominerende 

på indsamlingsrejsen. 

Efter rejsen var Tang Kristensen stadig ikke overbevist om fonografens 

fordele. I en brevveksling mellem de to indsamlere diskuteres det om forskel-

len på de optegnede og de indspillede versioner fra rejsen skyldtes, som Tang 

Kristensen hævdede, at sangerne sang forkert når de skulle synge ind i ”ma-

skinen”, eller om, som Grüner-Nielsen mente, sangerne blev ”usikre og vak-

lende” når de af hensyn til optegneren skulle gentage udvalgte passager, me-

dens ”Folk rent uvilkaarligt [sang] saaledes som Melodien falder dem paa 

Tungen” når de kunne synge ind i fonografen.285 Selv om de nok var uenige 

om hvordan, var de altså begge bevidste om at situationen påvirker sangerne, 

og at resultatet af indsamlingen dermed er afhængigt af valg af teknologi.  

Til gengæld deler Grüner-Nielsen det syn på den moderne teknologi som 

generelt kendetegner den tidlige fase af musiketnologisk lydindsamling og 

som Katz betegner som ”realismediskursen,” når han i brevet fra 12. maj 1907 

påberåber sig ”en fuldt ud autentisk Gengivelse af Sangen.” Grænsen for be-

vidstheden om sin egen og teknologiens betydning for det færdige lydresultat 

går for Grüner-Nielsen altså mellem skriftlig optegnelse og mekanisk fasthol-

delse af lydbølger.  

                               
282 Ibid. 
283 Ibid. s. 82..  
284 Ibid.  
285 Ibid. s. 86 
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Indspilningerne fra rejsen 1907 blev sammen med de allerede eksisterende 

fra Grønland og Færøerne grundstammen i folkemindesamlingens lydarkiv. 

Tang Kristensen overvandt tilsyneladende sidenhed sin modvilje mod fono-

grafen, da han i 1920’erne sammen med den australske komponist og pianist 

Percy Grainger (1882-1961) foretog tre indsamlingsrejser. Også resultatet af 

disse indgik i Dansk Folkemindesamlings lydarkiv. 

Grüner-Nielsens indsamlervirke 

Grüner-Nielsen fortsatte sin indsamlingsvirksomhed frem til 1947, hvor fono-

grafen var teknologisk forældet og andre steder erstattet af grammofonen. I 

løbet af de 40 år dokumenterede han på ca. 800 vokscylindre et bredt udsnit 

af traditionel dansk sang: ballader, såkaldte efterklangsviser, tral, skæmteviser 

og sanglege. Han dokumenterede desuden fanømusikken. Foruden Marie 

Tang Kristensens indsyngning af ”Du est det evige Guddomslys” fra 1907 har 

Grüner-Nielsen i tidsrummet 1927-1942 indsamlet 29 eksempler på salme-

sang. 

Man får på den baggrund indtrykket af at salmesang i tiden for de første 

indspilninger slet og ret opfattedes som en mindre gren af den folkelig sang-

tradition, eller – med undtagelse af Evald Tang Kristensen – at der ikke fandtes 

nogen almindelig bevidsthed om at salmesang også eksisterede som et fæno-

men med folkemusikalske kendetegn. Grüner-Nielsen var ganske vist selv kir-

kemusiker med embede ved Kingos Kirke i København, men som indsamler 

og musiketnolog fattede han først sent i karrieren interesse for salmesangen, 

og den har kun afsat beskedne spor i hans videnskabelige produktion, der har 

vægt på ballader, visesang og dansemusik.286 Evald Tang Kristensen lader til 

at være den der først har gjort Grüner-Nielsen opmærksom på traditionens 

eksistens; han indsang i 1927 selv tre salmer fra Kingos salmebog: ”Jeg beder 

dig, min Herre og Gud”, ”Alene til dig Herre Jesu Krist” og ”Eja, mit Hjerte 

så inderligt.” 

Også Grüner-Nielsens efterfølgende indsamlinger af salmesang udsprang 

af samarbejder: I 1929 dokumenteredes under en indsamlingsrejse på Her-

ning-egnen med museumsinspektør H. P. Hansen fire salmer fra Kingos sal-

mebog med Jens Kjær fra Kristelig Lutheransk Trossamfund, og i 1933 ind-

spillede Grüner-Nielsen sammen med Knud Jeppesen otte salmer fra Kingos 

salmebog med Peder Jensen Therkelsen fra De stærke Jyder. 

Den tidligere nævnte henvendelse fra Carl-Allan Moberg til først Jeppesen 

og derefter Grüner-Nielsen blot tre år tidligere ser ud til at have været den 

direkte anledning til disses kortvarige samarbejde. Dette samarbejde mellem 

                               
286 Jf. Schiørring 1976 s. *30. 
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to fremstående repræsentanter for to forskellige musikvidenskabelige fag-

grene har ikke efterladt andre spor end selve indspilningerne. Knud Jeppesen 

tabte tilsyneladende snart interessen igen.287  

De sidste salmeindspilninger foretog Grüner-Nielsen på egen hånd: fire sal-

mer fra Kingos salmebog med Kristen Grauenkjær i Løsning fra 1933, fem 

salmer fra Kingos salmebog med lærer Askholm fra Lyø 1934 og en enkelt 

salme fra Kingos salmebog med R. Mortensen fra Middelfart 1942. De to 

sidstnævnte indspilninger foregik på Dansk Folkemindesamling i København.  

Den fonografmedierede salmesangs rum 

Disse tidlige og spredte fonografindspilninger af salmesang udgør blot en lille 

del af denne afhandlings samlede materiale. Det er et meget lille rum i det 

store landskab, men også et meget markant rum der som historisk dokument 

adskiller sig betydeligt fra de senere indspilninger. Der er tale om salmebrud-

stykker af gennemsnitligt 71,7288 sekunders varighed som ligger gemt – bog-

staveligt talt indridsede i valserne – i et tykt lag af støj. Oplevelsen af at have 

med fragmenter at gøre er meget nærværende og kan måske sammenlignes 

med at arbejde med potteskår. På de rensede og digitaliserede indspilninger 

som Svend Nielsen og Morten Carlsen har tilgængeliggjort,289 er selve sangen 

delvis gravet ud af denne støj. Da støjen hovedsageligt er betinget af den me-

kaniske overførsel af lyd, dvs. lydens svingninger der gennem nålen ridses ind 

i voksen, kan den imidlertid ikke fjernes helt. På en del af fonografindspilnin-

gerne kan man til og med høre valsen snurre rundt, omtrent som lyden af et 

dæmpet damplokomotiv. 

Ikke mindst fremmer fonografens teknologi et ganske snævert frekvensom-

råde, hvilket medfører en timbremæssig udjævning de enkelte stemmer imel-

lem. Som lytter registrerer man lyden af gamle stemmer før lyden af forskel-

lige stemmer. Først gennem intensiv og fokuseret lytning træder de individu-

elle vokale træk frem. Indspilningerne har af samme tekniske årsag ikke ind-

fanget nogen lyd uden for den tragt sangerne har sunget ind i, og hverken 

indsamleren eller felten er dermed hørbart til stede i lydbilledet. Det høje ni-

veau af støj på indspilningerne er betinget af teknikken der så at sige kapsler 

lyden af sangen ind i sin egen lyd. Fonografen påminder således konstant den 

moderne lytter om sin egen tilstedeværelse som medie og dermed om det hi-

storiske rum som indspilningerne formidler. Som indsamlingsredskab må fo-

nografen betegnes som et overgangsfænomen mellem to indsamlingsparadig-

mer: 1) indsamling til arkiv-, udgivelses- og museumsbrug der nok anvendte 

lyd som materiale, men anvendte det som en mere præcis skriftlig optegnelse 

                               
287 Tak til Thomas Holme. Mail 21/9 2020. 
288 Beregnet ud fra de 23 tilgængelige indspilninger. En beregning ud fra det komplette antal 
vil formodentlig kunne ændre resultatet marginalt.  
289 Viser på valse. Jf udgivelsens hjemmeside http://forlagetkragen.dk/vpv/. 

http://forlagetkragen.dk/vpv/
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med henblik på klassificering, og 2) egentligt etnologisk feltarbejde hvor ind-

spilningerne repræsenterer en bredere social og kulturel helhed. Er man inte-

resseret i sidstnævnte, forestår der således en ikke så lille rekontekstualise-

ringsopgave, hvis man vil undgå at forfalde til det som Alan Merriam kalder 

”lænestolsanalyse”290  

Lydindsamlingens båndoptager-fase 

Udblik til grammofonen 

Da Grüner-Nielsen foretog sin sidste salmeindspilning i 1942, var fonografen 

allerede et forældet redskab som andre steder var erstattet af grammofonen. 

Emile Berliners opfindelse byggede ligesom fonografen på mekanisk lydkon-

servering gennem en tragt, men forbedrede samtidig teknikken i et sådant om-

fang at den betragtes som en ny opfindelse. Metal- og snart lakplader erstat-

tede voksrullerne og muliggjorde længere holdbarhed og reduceret støj-

mængde. 

I Norge begyndte Eivind Groven så tidligt som 1934 at samle ind med 

grammofon for Norsk rikskringkastning, som fortsatte en omfattende indsam-

lingsvirksomhed parallelt med en række andre musik- og folkemindeinstituti-

oner, der med tiden også tog båndoptageren i brug.291 I Sverige anvendte Carl-

Allan Moberg grammofon, da han i 1938 indsamlede salmesang blandt est-

landssvenskere på øen Runø i Rigabugten; Moberg var bevidst om grammo-

fonens signalværdi for musikvidenskaben som en moderne empiri-baseret vi-

denskabelig disciplin, og kan nok siges at gøre sig til repræsentant for ”rea-

lisme-diskursen”:  

Därmed kunde f. f. g. i detta nordiska uppteckningsarbete en, på höjden av 
tidens teknik stående, förstklassig grammofonupptagning ske, som tilläte en 
exakt och naturlig återgivning av alla de obestämbara nyanser i föredraget, 
vilka äga sådan betydelse för vår uppfattning av den tonande materian men 
aldrig framkomma i enbart notskriften eller den litterära beskrivningen.292  

Også Matts Arnberg benyttede sig af grammofonen da han i 1948 indledte sin 

legendariske indsamlingsvirksomhed for Sveriges Radio, men tog allerede 

                               
290 Merriam, Alan P. 1964 s. 39 
291 Bjørn Askdal: ”Innsamling og instiutionalisering” i Askdal & Nyhus (red.) Fanitullen. Inn-
føring i norsk og samisk folkemusikk, Oslo 1993 s. 334-338. 
292 Carl-Allan Moberg 1939 s. 20. 
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båndoptageren i brug i 1951.293 Sveriges Radio intensiverede sin dokumenta-

tion af folkelige musiktraditioner fra hele landet frem til 1968, hvor Svenskt 

Visarkiv med Märta Ramsten i spidsen fortsatte virksomheden.  

I både Sverige og Norge var indsamlingen fra 40’erne og frem i en vis grad 

foranlediget af et ønske om at kunne sende traditionel musik i radioen.294 Dette 

ønske var givetvis drevet af de ildsjæle der stod for indsamlingerne, så man 

kan ikke uden videre konkludere at de opfyldte et eksisterende behov i den 

radiolyttende befolkning. Snarere var initiativtagerne med deres udsendelser 

med til at stimulere interessen for den traditionelle musik. Det er ikke desto 

mindre tankevækkende at det først var med Karl Clausens og Thorkild Knud-

sens udsendelser i 60’erne295 at Danmarks Radio engagerede sig i indsamlin-

gen og formidlingen af dansk traditionsmusik.  

Båndoptageren 

I Danmark kom grammofonen aldrig i brug som indsamlingsredskab. Der-

imod fik båndoptageren afgørende betydning, da indsamlingen af traditionel 

sang og musik gik ind i anden fase, hvor den anvendtes til indsamling af sal-

mesangstraditioner af Nils Schiørring, Thorkild Knudsen og Karl Clausen. 

Opfindelsen af spolebåndoptageren ændrede vilkårene for indsamling fun-

damentalt, selv om udstyret i den tidlige fase stadig var både kostbart og skrø-

beligt. Med båndoptageren kunne man for det første gennem magnetbånd og 

mikrofon sikre en langt mere støjfri lyd med en bredere frekvens. Båndopta-

gerens gengivne lyd er således betydeligt mere naturtro end fonografens. Mi-

krofonteknikken betød at den tragt som fonografen krævede for at kunne op-

fange og centrere lyden, var overflødiggjort. Dette må alt andet lige have lettet 

stemningen under indspilningen. Båndoptageren var også mindre skrøbelig 

end nål og voksruller (eller lakplader), og der udvikledes med tiden bærbare 

modeller. Ikke mindst havde båndene omtrent ti gange så lang en varighed 

som voksrullerne. Ligesom fonografen gjorde et halvt århundrede tidligere, 

satte båndoptageren således helt nye standarder for indsamling af og forskning 

i traditionel musik. Alt blev nemmere og bedre. En mere objektiv lydmedie-

ring var der ikke tale om, men de fonografiske effekter ændrede karakter. 

Foruden den reducerede støj og mere naturtro lyd var båndoptageren først 

og fremmest et fremskridt fordi den muliggjorde et mere rundhåndet forhold 

til tid, så man kunne tage om uden at behøve at slette, og så man kunne ind-

spille samme sang flere gange eller i forskellige situationer. At der således var 

                               
293 Märta Ramsten: ”Sveriges Radio, Matts Arnberg och folkmusiken. Ett stycke folkmusik-
historia i modern tid” i Återklang. Svensk folkmusik i förändring 1950-1980, Göteborg 1992 s. 
136. 
294 Ramsten 1992 og Askdal 1993. 
295 Jf. oversigt hos Thorkil Kjems: ”Karl Clausens sanghistoriske forskning i Sønderjylland” i 
Årsskrift, Institut for Grænseregionsforskning, Aabenraa 1984 s. 34-35. Se desuden Charlotte 
Rørdam Larsen: ”Amatører og godtfolk i radioen” i Michelsen, Morten, Iben Have, Anja Mølle 
Lindelof, Charlotte Rørdam Larsen og Henrik Smith- Sivertsen (red.): Stil nu ind… Danmarks 
Radio og musikken, Aarhus 2018. 
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et mindre pres på for at få en god version ”i kassen”, må ligeledes have påvir-

ket hele indspilningssituationen positivt.  

 

Figur 7: Evald Tang Kristensen (siddende t.v.) og Percy Grainger (stående i midten) 
der retter på Jens Chr. Jensen, sådan at denne synger præcist ind i fonografens tragt. 
Fotograferet af H.P. Hansen i 1908. Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Biblio-
tek. 

Denne teknologiske udvikling var tæt sammenflettet med den teoretiske og 

metodiske udvikling inden for feltet.296 Den spirende musiketnologis fokus på 

sangerens skabelsesproces, udtryk og variation i den enkelte situation kunne 

netop studeres på indspilninger af hele viser eller salmer, frem for blot at 

kunne høre et enkelt vers af godt og vel et minuts varighed. Hjemme i labora-

toriet var det desuden enkelt ved hjælp af spoleteknik at nærstudere en udvalgt 

passage. Ikke mindst kunne man dokumentere og sammenligne forskellige va-

rianter. De fastholdte lydoptagelser var stadig blot et lille udsnit af et uendeligt 

antal potentielle og realiserede varianter, men sammenlignet med fonografens 

skrabede versioner kunne båndoptageren formidle en nuance- og detaljerig-

dom der i det mindste gav en fornemmelse af at en enkelt version ikke var et 

dækkende udtryk for den musikalske virkelighed. 

 

                               
296 Jf. Dieter Christensen: ”Berlin-Phongramm-Archiv. The first 100 years“ i Gabriele Berlin 
& Artur Simon (red.): Music Archiving in the World. Papers Presented at the Conference on 
the 100th Anniversary of the Berlin Phonogramm-Archive, Berlin 2002, s.20. Christensen hæv-
der at det ikke så meget var nye spørgsmål som den teknologiske udvikling der førte til at lyd-
indsamling ændrede karakter fra arkivindsamling til feltarbejde. 
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Figur 8. Thorkild Knudsen med båndoptager og mikrofon og visesangeren Ingeborg 
Munch i dennes stue i 1959. Her ses et helt andet kropssprog under indspilningen. 
Foto: Roald Pay. Gengivet med tilladelse af Åsel Storstein.  

Også det ny fokus på egentligt feltarbejde med dokumentation af sang og mu-

sik i en bredere social og kulturel sammenhæng understøttedes af båndopta-

geren, især som der med tiden udvikledes bærbare modeller. Den mikrofon 

der afløste fonografens tragt, indebar en anden indspilningssituation, hvor san-

gerne kunne sidde mere naturligt og mikrofonen alligevel opfange sangen - og 

den lyd der omgav sangeren. Fx høres på Thorkild Knudsens indspilninger 

ved flere tilfælde både kanariefugle og stueure, og på enkelte indspilninger 

høres til og med andre familiemedlemmers snak i baggrunden eller en datter 

blande sig i indspilningen for at opmuntre sin mor til at synge. På en af Karl 

Clausens indspilning med brorsonsangeren Peder Morre Pedersen høres både 

urets tikken og et spædbarns pludren, der går over i gråd, i baggrunden. Sang-

situationen er således klart funderet i et familie- og hjemmemiljø og indgår i 

dettes lydrum. 

Tid som indspilningsvilkår 

Den generøse indstilling til tid som spolebåndoptageren medførte, er et for-

hold der har stor betydning for studiet af de indspilninger der behandles i dette 

arbejde, da de dokumenterer erindrede eller uddøende traditioner. Det er ældre 

mennesker der synger som de gjorde engang. På Knudsens og Clausens ind-

spilninger høres flere sangere være noget famlende til at begynde med. Men 

eftersom der er så god tid, kan indsamlerne i ro og mag lade sangerne få gang 
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i stemmen og i deres eget tempo finde tilbage til det engang levende sangud-

tryk. Dette gælder særligt for Karl Clausens indspilninger. Den tid der er til 

rådighed, er dermed i sig selv med til at kompensere for de metodiske svag-

heder som studier i indspillet historisk materiale frem for et eget ophold i fel-

ten nødvendigvis indebærer. 

Det samme gælder de samtaler der ind imellem salmerne bliver tid til på 

båndene, både egentlig planlagte interviews og mere spontane kommentarer 

fra såvel indsamlere som sangere. Selv om interviewene i høj grad er styrede 

af indsamlerne, giver de sangerne mulighed for at vise andre sider af sig selv 

og dermed fremstå som mere end blot salmemeddelere. De talte ytringer fun-

gerer som en påmindelse om at også salmerne er sangernes ytringer og for-

skyder lytterens opmærksomhed fra salmemelodier som genstand til salme-

sang som en kulturbærende aktivitet. Ved at bruge deres stemmer på en anden 

måde bidrager de desuden til et fyldigere portræt af sig selv som individer. 

Nogle taler roligt og eftertænksomt, andre med mere spontane udbrud. En del 

taler med mere eller mindre stærk dialekt, hvilket bidrager med et geografisk, 

kulturelt og socialt element til det specifikke lydrum. Ikke mindst ytrer san-

gerne sig om deres egne erfaringer med og refleksioner over sangen, hvorved 

det sungne placeres i en kontekst af begreber og opfattelser af musik.  

Indsamlernes eget forhold til teknologien 

Indsamlerne lader dog ikke til selv at være fuldt ud bevidste om båndoptage-

rens betydning som et etnologisk redskab; man kan iblandt få en fornemmelse 

af at den snarere anvendes som en avanceret fonograf til arkivindsamlings- 

eller radiobrug.297 Både Karl Clausen og Thorkild Knudsen indspillede i store 

mængder og gennem længere perioder, men egentlige ophold i felten, hvor de 

levede sammen med de mennesker de indspillede, var der ikke tale om. De 

dokumenterede således ikke de oprindelige sangsituationer i kirken, ved mø-

der i missionshuset eller i forskellige hverdagssituationer i hjemmene, hvilket 

på et praktisk niveau formodentlig har sin forklaring i at traditionerne var så 

godt som uddøde, og muligvis også i sangernes høje alder. Frem for alt var 

feltarbejde omkring 1960 endnu ikke det musiketnologiske adelsmærke som 

det senere skulle blive,298 og såvel Knudsens som Clausens forhold til indsam-

ling må desuden formodes at have være påvirket af deres erfaring med radio-

mediet som krævede klarhed og afgrænsning i det indsamlede materiale. 

Denne beskårede musikalske virkelighedsformidling kompenserer indsam-

lerne i et vist omfang for gennem supplerende interviews, hvorved den rekon-

struerede helhed og virkelighed som sangen er klippet ud af, i høj grad frem-

står som formet og styret af indsamlernes vaner, behov og synsvinkel. Konkret 

                               
297 Jf. Snickars 2020, særligt 345-359. 
298 Bruno Nettl: ”Essentials of the Fieldwork Tradition” i The Study of Ethnomusicology. Thirty-
Three Discussions (3. ed.), Chicago 2015, s. 141-156, særligt s. 147-152: “Fieldwork in the 
History of Ethnomusicology.”  
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opleves dette når Thorkild Knudsen flere gange siger ”stop” og afbryder op-

tagelsen, fordi sangeren tilsyneladende efter hans opfattelse bevæger sig for 

langt væk fra emnet eller synger for ”forkert.” Det hænder dog også, især på 

Karl Clausens senere indspilninger, at indsamlerne lader båndet løbe og san-

gerne tale.   

Denne varierede, eller snarere eksperimenterende fremgangsmåde under-

streger således hvordan båndoptageren fungerede som redskab for teoretisk 

og metodisk udvikling i musiketnologien. I en overgangsperiode fra fonograf-

indspilning til båndoptagerindspilning og i et grænseland mellem indsamling 

til hhv. arkiv, radio og etnologisk analyse kunne indsamlerne eksperimentere 

med og lære at forstå og udnytte apparatets fulde potentiale i takt med at op-

fattelsen af hvad dette indebar, udvikledes.   

Nils Schiørrings båndindspilninger fra Lyø 1953 

Den første forsker der i Danmark indsamlede salmesang med båndoptager, 

Nils Schiørring (1910-2001), er et godt eksempel på den tidlige fase af denne 

proces. Schiørring viede en livslang gerning til viseforskningen. I 1950 skrev 

han disputats om ”det 16. og 17. århundredes verdslige danske visesang” med 

særlig vægt på det han kaldte melodistoffets ”kår og veje.”299 Allerede titlen 

på hans disputats indikerer således hvordan han faktisk interesserer sig for 

sang som musikalsk praksis (visesang), noget han uddyber i forordets taksi-

gelser: ”En ganske særlig følelse af taknemmelighed nærer jeg overfor de 

mangfoldige danske mænd og kvinder, mest af det forrige århundredes land-

befolkning, der har sunget de viser, som væsentlige dele af dette arbejde byg-

ger på.”300 Schiørring undersøger dog ikke nærmere hvordan visesangen er 

indgået i disse mænds og kvinders liv, men nærmer sig sit emne via en histo-

risk-filologisk metode hvor han gennem ”musikmindesmærker”301 søger spor 

efter ”den musikalske aktivitet.”302  

Som professor ved Københavns Universitet 1954-1980 videreførte han, 

ved siden af bredere studier i fortrinsvis dansk musikhistorie, sine visestudier, 

og han fungerede som konsulent ved Dansk Folkemindesamling, hvor man 

                               
299 Nils Schiørring: Det 16. og 17. århundredes verdslilge danske visesang. En efterforskning 
efter det anvendte melodistofs kår og veje. København 1950.   
300 Ibid. XV. Formuleringen gentages næsten ordret i den artikel om melodiforskningen der 
indleder Danmarks gamle Folkeviser s. *39 
301 Et begreb han tydeligvis har overtaget fra Angul Hammerich: Musikmindesmærker fra Mid-
delalderen i Danmark, Købenahvn 1912. 
301 Schiørring 1950 s. 1. 
302 Schiørring 1950 s. 1. 
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efter Hakon Grüner-Nielsens pensionering i 1951 manglede en musiksagkyn-

dig,303 parallelt med sit professorat. I denne funktion fortsatte han også efter 

ansættelsen af flere musikkyndige arkivarer, og han var sammen med Svend 

Nielsen (f. 1939) og Thorkild Knudsen involveret i udgivelsesarbejdet af me-

lodibindet af Danmarks gamle Folkeviser der udkom i 1976.  

Ifølge Jens Henrik Koudal blev Schiørring tidligt inspireret at Grüner-Ni-

elsen,304 hvem han da også fremhæver i sin afhandling. Et senere eksempel på 

konsistensen i dette forhold er Schiørrings udgivelse af Selma Nielsens Viser 

fra 1956, hvor en enkelt sanger portrætteres gennem 100 viser, optegnede eller 

indspillede af Grüner-Nielsen i perioden 1921-1946.305 Med denne udgivelse 

var Schiørring med til at bane vejen for nye metodiske impulser i viseforsk-

ningen, idet den opgav den traditionelle genre-orientering for i stedet at give 

et udsnit af en sangers repertoire i sin fulde bredde. Schiørring skal desuden 

allerede i 1950’erne have introduceret musiketnologi som emne ved Køben-

havns Universitet.306 

I 1953 bevægede Schiørring sig selv ud i felten, bevæbnet med båndopta-

ger, som han selv betegnede som ”musiketnologiens nye mirakelapparatur”307 

– et noget ironisk prædikat der antyder at Schiørring ikke selv var metodolo-

gisk helt på det rene med båndoptagerens muligheder. Han indspillede på Lyø 

i Det Sydfynske Øhav 20 religiøse sange med Niels Hansen Nielsen og Ras-

mus Pedersen Jørgensen, hvoraf 16 er salmer fra Kingos salmebog. Bortset fra 

et enkelt stille ”værsgo” og et enkelt lige så stille ”tak” der tilsyneladende 

utilsigtet er kommet med, er båndet som renset for samtale. Indsamleren Nils 

Schiørring er således, bortset fra de to nævnte smuttere, ikke til stede i lydbil-

ledet. Ligeså er sangerne kun til stede som netop sangere, idet man ikke hører 

så meget som lyden af deres talestemme – igen med undtagelse af en enkelt 

smutter. 

Her viser Schiørrings sig som en indsamler og forsker der er tro mod den 

videnskabelige tradition han selv er skolet i, og som ønsker at fremstille sine 

”musikmindesmærker” så støjfrit som muligt. Musiketnologien, som han tid-

ligt viste interesse for, var i denne tidlige fase endnu ikke langt i teoridannel-

sen. Som Alan P. Merriam har beskrevet disciplinens udvikling,308 var der i de 

                               
303 Jens Henrik Koudal: Folkeminder og dagliglivets kultur. Indføring i Dansk Folkemindesam-
lings arkiv, København 2004, s. 37: ”I stedet blev professor Nils Schiørring 1953-1971 tilknyt-
tet som konsulent i musikvidenskab, en stilling der de facto gjorde ham til leder af musikafde-
lingen.”  
304Jens Henrik Koudal: ”Ethnomusicology and Folk Music Research in Denmark” i Yearbook 
for Traditional Music 1993, s. 107. Jf. desuden Schørring: “Melodioverlevering og melodistu-
dium” i Danmarks gamle Folkeviser XI, København 1976 s. *30-*33. 
305 Nils Schiørring (red.): Selma Nielsens viser. Et repertoire af folkelige sange fra det 19. år-
hundredes slutning. København 1956.  
306 Koudal 1993 s. 108. 
307 Schørring 1976 s. *33. 
308 Alan P. Merriam: ”Definitions of "Comparative Musicology" and "Ethnomusicology": An 
Historical-Theoretical Perspective” i Ethnomusicology nr. 2, 1977. Det bør fremholdes at Mer-
riam her udelukkende udgår fra amerikansk forskning. 
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tidlige år ikke noget markant teoretisk og metodisk brud med den sammenlig-

nende musikvidenskab; interessen for musik som en kulturel praksis med vægt 

på adfærd og processer frem for på former og objekter opstod over en årrække. 

Merriams egen skoledannende bog kom i 1964.309 

Schiørring har i sin indsamling fokus på indsamlingsobjekterne. Ligesom 

de syngende danske mænd og kvinder i disputatsen var nogle der havde med-

delt de viser som hans arbejde byggede på, er de to sangere på Lyø-indspil-

ningerne meddelere af salmemelodier. Om den ene, Jørgensen, fremgår ikke 

engang hans fulde navn af registranten.310 Ingen øvrige lyde der kunne for-

midle en fornemmelse af felten, er til stede i lydbilledet. Selv om det er tyde-

ligt at indspilningerne ikke er foretaget i et studie, fremstår sangen i en slags 

vakuum. Det lydrum der omgiver sangen, fremstår som et temmelig tomt rum. 

Derimod skinner salmebogen igennem, idet de første 8 indsungne salmer 

følger dennes rækkefølge, ligesom de to Brorson-salmer og visen ”Stat op, 

Sankte Simeon” først synges efter indsyngningen af Kingo-repertoiret. Ind-

spilningerne reflekterer dermed salmebogens kirkeårsstyrede struktur, og ræk-

kefølgen lader således til at være systematisk og nøje forberedt.  

Thorkild Knudsens og Karl Clausens indspilninger 

Fra 1958 intensiverede danske folkemusikindsamlere indsamling med bånd-

optager, hvilket også førte til fyldigere indsamlinger af folkelig salmesang og 

åndelig sang. Det var komponist og fra 1959 arkivar ved Dansk Folkeminde-

samling, Thorkild Knudsen, og sanghistoriker og fra 1963 lektor ved Aarhus 

Universitet, Karl Clausen, der blandt andre folkesangstraditioner indsamlede 

hhv. kingo- og brorsonsang samt et broget repertoire af åndelige sange. 

En del binder der to indsamlere sammen: de foretog deres indsamlinger i 

omtrent samme tidsrum fra slutningen af 50’erne til midten af 60’erne, og de 

havde ingen formel forskererfaring eller kendskab til etnologisk metode. Der-

imod var begge musikuddannede og havde erfaring som pædagoger og kom-

ponister. Ikke mindst lavede de begge radioprogrammer om folkesang og dan-

ske sangtraditioner. Programmerne havde ganske vist forskellige profiler og 

dagsordener: Clausens ”Vore folkelige sange” og ”Dansk folkesang gennem 

150 år” beskæftigede sig med den sangbogsbaserede sanghistorie, og eksem-

plerne blev sunget af fx Musikstuderendes Kor og Else Brems. I Thorkild 

Knudsens serie ”Folk synger” (senere ”Folk synger og spiller”) var det eksem-

pler på den levende mundtlige sangtradition der blev præsenteret for lytterne. 

                               
309 Alan P. Merriam: The Anthropology of Music. Evanston 1964. 
310 Tak til Jens Westerskov Andersen og Lyø Lokalhistoriske Forening for at være behjælpelige 
med at fremskaffe oplysninger om de to sangere, herunder sanger Jørgensens fulde navn. 
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Clausen medvirkede dog, i kraft af sin specialviden om sønderjyske traditio-

ner, i flere af Knudsens programmer,311 hvorfor en vis faglig samklang dem 

imellem må forudsættes. For Clausens vedkommende kom arbejdet med ra-

dioprogrammerne og samarbejdet med Knudsen til at stimulere hans interesse 

for de mundtlige sangtraditioner i en sådan grad, at de blev den egentlige til-

skyndelse til hans indsamlingsarbejde,312 medens indsamlingen for Knudsen 

fra begyndelsen var nært koblet til programmerne. Man kan sige at arbejdet 

med radiomediet for begge blev en bro fra teoretiske studier til felten.313  

Der var dog i deres baggrund og i deres grundlæggende forhold til deres 

indsamlingsvirksomhed også nogle ganske betydelige forskelle. Da deres 

samlinger i alle henseender udgør den vægtigste del af den indspillede salme-

sang der skal analyseres i denne afhandling, påkalder Knudsens og Clausens 

indsamlingsvirksomhed sig en særlig opmærksomhed. Gennem undersøgelser 

af deres faglige, musikalske, ideologiske og til dels personlige forhold til deres 

samlede virke vil jeg, gennem nedslag i centrale dele heraf, i de følgende afsnit 

søge at placere deres salmesangsindsamlingers position i dette. Jeg følger den 

hidtil indslagne vej, hvilket vil sige indsamlings-kronologisk. Selv om Karl 

Clausen er ældst (1904-1972), lægger jeg derfor ud med Thorkild Knudsen 

(1925-2007), der var først ude med bådoptageren. 

Thorkild Knudsen og folkemusikbølgen i Danmark 

Thorkild Knudsen var uddannet i musikpædagogik, klaver og musikteori fra 

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, hvor han bl.a. havde haft Finn Høff-

ding som lærer. Hans glødende interesse for folkemusikken blev vakt gennem 

kompositionsstudier hos Serge Nigg314 (1924-2008) i Paris i årene 1949-

1952.315 Denne interesse var tæt knyttet til hans sympati for kommunismen. 

                               
311 Kjems 1984 s. 36. 
312 Kirsten Sass Bak 1993: ”Om at løfte en arv… ”Århus-linien” i Dansk sanghistorie efter Karl 
Clausen,” i Da Capo,Aarhus 1993 s. 8. 
313 En egentlig undersøgelse af det ret omfattende materiale som disse radioprogrammer udgør, 
skulle nok være relevant for denne afhandling, men ville også sprænge dens empiriske ramme. 
Det kan antages at erfaringen med radioformatet påvirkede begge indsamleres tilgang til fx 
udvælgelse, spørgsmål og spørgeteknik, men det kan også antages at de netop i de ikke-pro-
gram-målrettede indsamlinger udvidede synsfeltet såvel i forhold til genstand som til metode. 
Dette spørgsmål må overlades til fremtidig forskning. 
314 Nigg, der var samtidig med Pierre Boulez, indledte sin karriere umiddelbart efter krigen som 
serialist, men forlod som følge af sin kommunistiske overbevisning snart denne position til 
fordel for en mere publikumssøgende stil. Jf. Leslie A. Sprout: ”The 1945 Stravinsky Debates: 
Nigg, Messian, and the Early Cold War in France” i The Journal of Musicology 2009, s. 85-
131. 
315 Søren Berg Rasmussen:Thorkild Knudsen i Dansk Biografisk Leksikon på lex.dk. https://bi-
ografiskleksikon.lex.dk/Thorkild_Knudsen (12.02.2021). Schiørring 1976 s. *34. 

https://biografiskleksikon.lex.dk/Thorkild_Knudsen
https://biografiskleksikon.lex.dk/Thorkild_Knudsen
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Han forlod tidligt komponistgerningen til fordel for sit arbejde med folkemu-

sikken, men som Lene Halskov Hansen har betonet,316 kom hans politiske 

overbevisning i kombination med hans konservatorieuddannelse til at blive 

grundlæggende for hele hans senere virke. Han var var frem for alt praktiker, 

en idé- og initiativrig iværksætter, inspireret af en blanding af ideologiske og 

musikalske interesser. Han engagerede sig også kulturpolitisk, og var fra be-

gyndelsen af sin karriere optaget af en demokratisering af musiklivet.317 

Foruden en ganske omfattende indsamlingsvirksomhed blev oprettelsen af 

folkemusikhuset i Hogager i 1971 hans mest betydningsfulde initiativ. Her 

smeltede Knudsens interesser sammen i arbejdet med at “genoplive den histo-

riske og fremme den aktuelle danske musikalske folkekultur, hvor spil og 

dans, visesang og fortælling er en del af hverdagen og den sociale virke-

lighed.”318 I løbet af 70’erne inspirerede Folkemusikhuset i Hogager til en hel 

bevægelse af folkemusikhuse spredt ud over landet.319 Knudsen må således 

betragtes som en absolut central aktør i den danske folkemusikbølge i 

1970’erne. Han skildres som en ildsjæl som med sine kategoriske opfattelser 

og paroler om folkemusikken var en person der tiltrak og begejstrede nogle, 

men provokerede og frastødte andre.320 Ikke mindst den etablerede musikvi-

denskab lagde han sig ud med.321  

På trods af sin titel som arkivar var han i sin grundholdning anti-akademisk, 

idet han identificerede sig med folket som en klasse der stod i opposition til 

en akademisk elite. Som følge heraf og som en del af det overordnede revival-

projekt udviklede han sine egne ideer om forskning med vægt på indsamling 

og formidling. Med mesterlæremodellen som forbillede inddrog Knudsen de 

mennesker der var knyttede til folkemusikhuset i sit arbejde, og det stod da, 

med Lene Halskov Hansens ord, ”åbent for enhver i de lokale folkemusikhuse 

at betragte sig selv som forsker.”322 

Som arkivar ved Dansk Folkemindesamling ydede Thorkild Knudsen dog 

også en mere traditionel indsats, først og fremmest ved at stå i spidsen for 

udgivelsen af melodibindet (bind XI) til Danmarks gamle Folkeviser (herfra 

DgF), som i 1976 sammen med registerbindet (bind XII) afsluttede det projekt 

                               
316 Lene Halskov Hansen: ”Ballader og et folkemusikarkiv” i Folk og kultur, årbog for dansk 
etnologi og folkemindevidenskab 37, København 2008, s. 207: ”Han var kommunist, og han var 
uddannet på Det kgl. Danske Musikkonservatorium. Disse ståsteder forlod han […] aldrig i sine 
arbejdsår. […] Han forfulgte sine ideer til det sidste ud fra en sammenvævet kunstnerisk, mu-
sikalsk og kulturpolitisk tilgang. Deri styrken og svaghederne.” 
317 Jf. Thorkild Knudsen: ”Ener eller samfundsvæsen” i Dansk Musik Tidsskrift årgang 31 nr. 
04 1956, s. 98-100. 
318 Citeret fra folkemusikhusets formålsparagraf af Lene Halskov Hansen: ”’Forflytning af fol-
kemusik fra ’gulv til gulv’. En dansk folkemusikbevægelse i 1970-80’erne” i Danishmusicolo-
gyonline.dk 2018, s. 163. 
319 Hansen 2018. 
320 Hansen 2008, særligt s. 207, Hansen 2018. 
321 Kirsten Sass Bak: ”Folkemusik og musikvidenskab – Fra Laub til folkemusikdebatten” 
1988, i Otte ekkoer af musikforskning i Århus, s. 46-48.  
322 Hansen 2018 s. 164. 
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som Svend Grundtvig havde søsat i 1853. Var oprettelsen af folkemusikhuset 

Knudsens mest betydningsfulde initiativ inden for folkemusikmiljøet, må ud-

givelsen af DgFs melodibind betragtes som hans mest betydnings- og presti-

gefulde opgave for en større offentlighed. Så forskelligartede de to resultater 

af hans arbejde måtte synes, må de dog ses som to sammenhængende dele af 

samme overordnede musikopdragende virke.  

I melodibindet af DgF fremstiller Knudsen i en indledende tekst sine teorier 

om balladen, som han herefter realiserer i en redaktionel praksis. I sin helhed 

tilbyder DgFs melodibind således en god mulighed for at følge hvordan Knud-

sen omsætter sin teori til en notationsform der skal repræsentere en musikalsk 

virkelighed, og dermed for at analysere sig frem til de grundlæggende fore-

stillinger og ideologier om den traditionelle sang der også har påvirket hans 

syn på og indsamling af den folkelige salmesang. 

Intonationsteorien 

Ved tiden for Knudsens tiltrædelse på folkemindesamlingen sad dansk folke-

vise-melodiforskning, med Finn Mathiassens udtryk, fast i ”et dødvande”323 

som skyldtes den langtrukne udgivelsesproces hvor nye udgivere arvede deres 

forgængeres videnskabs- og melodisyn og dermed redaktionsgrundlag.324 

Hjalmar Thuren var inden sin død i 1912 kommet langt med forarbejderne til 

en kommenteret kildekritisk melodiudgave som videreførtes af Hakon 

Grüner-Nielsen og Erik Abrahamsen (1893-1949) og i 1935 resulterede i før-

ste hæfte af melodibindet, andet hæfte i 1938.325 Abrahamsen var Danmarks 

første professor i musikhistorie (som faget hed i 1924) og havde i  sin doktor-

afhandling326 videreført Thomas Laubs ideer om folkevise-restitution ud fra 

middelalderens moduslære i en grad, så selv Laub måtte protestere.327 Som 

allerede nævnt, blev efter Grüner-Nielsens pensionering i 1951 først Nils 

Schiørring og siden Thorkild Knudsen inddraget i arbejdet, og de medvirkede 

ved udgivelsen af hæfte 3 der kom i 1959. Herfra blev udgaven afbrudt, men 

de tre hæfter er trykt som tillæg B i den færdige version af DgF XI.  

                               
323 Finn Mathiassen: ”Gammeldansk folketonalitet. En introduktion til studiet af de tonale for-
hold i Danmarks gamle folkevisemelodier (DgF XI)” i Cæcilia 1992-1993, s. 89-162. Som tit-
len angiver, fokuserer Mathiassens artikel på ”de tonale forhold”, som traditionelt har været det 
mest omdiskuterede aspekt af melodistudiet, men diagnosen har også gyldighed for et bredere 
syn på folkevisemelodierne.  
324 Jf., foruden Mathiassen, Schiørring 1976: ”Melodioverlevering og melodistudium” samt 
Jens Henrik Koudals bredere gennemgang i ”Dansk Folkemindesamling – et historisk rids” i 
Folkeminder og dagliglivets kultur (2004) s. 15-48. Jf. også Niels Martin Jensens kritiske an-
meldelse: ”DgF og danske folkeviseforskning” i Dansk Årbog for Musikforskning IX 1978, s. 
103-124.  
325 Jensen 1978 s. 113. 
326 Erik Abrahamsen: Elements romans et allemands dans le chant grégorien et la chanson 
populaire en Danemark, København 1923. 
327 Jf. Mathiassen 1993 s. 92. 
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Allerede Grüner-Nielsens indledende ”Udgavens Plan”328 fra 1935 rummer 

en del metodiske uklarheder.329 Teksten, og dermed udgaven, synes at ville 

forsøge at forene de tidlige indsamlere og udgiveres (Svend Grundtvig og A.P. 

Berggreen) nationalromantiske program og, i samklang hermed, Abrahamsens 

Laub-inspirerede modale typologi med et nyere evolutionistisk syn på folke-

visen: ”Som ved alt Folkemindestudium bestaar Formaalet og Glæden ved 

Undersøgelsen iøvrigt ikke blot i Bestemmelsen af Typens Grundform, men 

lige saa meget i Klarlæggelsen af Typens Udviklingshistorie.”330 I den korte 

bemærkning til tredje hæfte fra 1959 har Schiørring og Knudsen helt opgivet 

Grüner-Nielsens ”foreløbige Kommentar til Melodierne, der i første Række 

havde Sigte mod en typologisk Orientering i melodistoffet” med annoncering 

af en kommende samlet melodikommentar.331  

I stedet blev det altså en total omkastning af hele stoffet. På trods af hvad 

der fremstår som Grüner-Nielsens metodologiske opdateringsbestræbelser, 

var og blev udgaven indlejret i et nationalromantisk og historiserende program 

der havde sine rødder i Svend Grundtvigs filologisk funderede folkemindebe-

greb. Den heraf følgende litterarisering af genren og den såkaldte middelal-

dermyte332 var svært forenelige med både den etnologiske drejning inden for 

folkemusikforskningen og med det oplevelsesbetonede syn på balladen der 

udvikledes gennem 60’erne og kulminerede i 70’ernes folkemusikbølge.  

Såvel Evald Tang Kristensen og Hakon Grüner-Nielsen som Thorkild 

Knudsen selv havde gennem indsamlinger vist at vise- og balladesang ikke 

var et afsluttet historisk fænomen, men en levende tradition. I indledningsar-

tiklen til DgF slår Knudsen fast: ”Folk synger videre. I dag bruger vi båndop-

tagere og indspiller balladerne i deres helhed og i forskellige situationer,”333 

og legitimerer dermed – som Grüner-Nielsen og Moberg havde gjort før ham 

– sit eget projekt med henvisning til anvendelse af den nyeste teknologi. 

Knudsen havde allerede i 1961 i artiklen ”Model, type og variant” betonet 

den enkelte sangers betydning for melodidannelsen og udviklet sin egen tak-

sonomiske model for de mundtligt traderede melodier: 

                               
328 DgF XI, B s. I-VI. 
329 Fx hævdes det at det ”synes bevist” at ”den danske Bondealmues Melodiforraad i 19. Aar-
hundrede” er af ”middelalderlig […] Afstamning”, samtidig som rekonstruktionsforsøg på en 
”Meloditypes Urform” stærkt problematiseres: ”Angaaende de ældre Meloditypers oprindelige 
Form maa – i Overensstemmelse med de sædvanlige folkloristiske Metoder – et Studium af 
Meloditypens forskellige Variantformer i Nutidstraditionen altid blive Hovedgrundlaget for 
Undersøgelsen. Om det virkelig er muligt at ”rekonstruere” en Meloditypes ”Urform” Node for 
Node, er i høj Grad problematisk; en kunstig Arkaisering af en Nutidsopskrifts Melodiform 
behøver ikke være identisk med Urformen.” DgF XI, B, s. V.  
330 DgF XI, B s. VI. 
331 Ibid. s. XXVIII. 
332 Jens Henrik Koudal: ”Evald Tang Kristensen som folkevisesamler. Belyst ud fra Jens Mik-
kelsen og Niels Albretsen i Kølvrå 1874” i Musik og Forskning 1984, s. 68-141. 
333 Knudsen, Thorkild: ”Udgavens principper og melodiernes kompositionssystem” i Danmarks 
gamle Folkeviser s. *45. 
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Ingen folkemelodi repræsenteres entydigt af én enkelt nedskrift, for en folke-
melodi er i stadig udvikling. Den vokale folkemelodi er uadskillelig fra folke-
sangeren, som udformer melodien forskelligt i én tidsperiode og i en anden, i 
ét miljø og i et andet, ved én lejlighed og ved en anden, i ét vers og i et andet. 
En hvilken som helst melodinedskrift giver derfor kun et signalement af melo-
dien i en ganske bestemt situation. Forandringerne kan være små og ubetyde-
lige og kun vedrøre enkeltheder i det musikalske forløb. Men forandringerne 
kan også have karakter af en forvandling af melodien, idet dens skalaopbyg-
ning og dermed måske dens tonale grundlag kan ændres, ligesom dens rytmi-
ske grundmønster og dens formforløb kan blive et helt andet. En folkemelodi 
eksisterer derfor kun som et meget stort antal foranderlige varianter, hvoraf 
kun et mindre antal foreligger optegnet.334 

Bevidstheden om folkemelodiens foranderlighed, typer og varianter var i sig 

selv ikke ny;335 det nye er den rolle den enkelte sanger tilskrives i denne ud-

viklingsproces, og de drastiske redaktionelle konsekvenser Thorkild Knudsen 

drager heraf. Dette gør han ud fra sin indførelse af begrebet intonation, som 

han i indledningsteksten til melodibindet definerer således:     

[…] traditionelle melodiske og rytmiske figurer eller vendinger, vokale og in-
strumentale af karakter. At vendingerne er traditionelle vil sige at én og samme 
intonation kan findes i mange forskellige sammenhænge og bruges i stadig ny 
sammenhænge. Intonationerne kan fraseres forskelligt fra gang til gang og er 
derfor foranderlige.336   

Disse ”figurer eller vendinger” som man også kunne kalde musikalske bygge-

klodser, udgør hovedhjørnestenen i Knudsens melodi-teori og i DgF XI. Der 

brydes med udgavens hidtidige notationspraksis hvor hver melodi(variant) 

blev fremstillet som en grafisk helhed. I den ny udgave fremstilles melodierne 

intonationsopdelt, grafisk opbrudt i 2 – 8 intonationer ”i overensstemmelse 

med tekstens opbygning.”337 Fornemmelsen for den melodiske helhed går så-

ledes tabt, hvilket netop må være hensigten. Melodierne er trykt sådan, at det 

skal fremgå hvordan sangeren i den givne situation selv skaber sin melodi ud 

af et stort kollektivt forråd af mulige intonationer.  

                               
334 Thorkild Knudsen: ”Model, type og variant” i Dansk Musiktidskrift årgang 36 1961, s. 79-
92. 
335 Knudsen lader snarere til at være inspireret af Grüner-Nielsen der i 1923 i forordet til udga-
ven af de færøske melodier skriver: ”Varianterne har i Virkeligheden stor teoretisk Interesse for 
Folkemelodiforskningen i Almindelighed ved at vise os, at en Folkevisemelodi […] aldrig har 
nogen absolut fast Form, men er i stadig udvikling […]” (min fremhævelse). Grüner Nielsen 
1923: ”Forord” i Færøske Melodier til danske Kæmpeviser, samlede og udgivne med historisk 
Indledning ved Hjalmar Thuren og H. Grüner Nielsen, ”Tillæg A” i DgF XI.  
336 Knudsen 1976 s. *50. Knudsen præsenterer allerede 1957 bergrebet som et centralt element 
i sin teori om folkevisens tonale forhold i artiklen ”Præmodal og pseudogregoriansk struktur i 
danske folkevisemelodier”, Dansk Musik Tidsskrift nr. 03 1957, s. 63-68.  
337 Knudsen 1976, s. *45. 
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Figur 9. DgF nr. 1: ”Tord af Havsgaard i udgaven” fra 1935, trykt i tillæg B s. 1. 
Gengivet med tilladelse fra Universitets-Jubilæets danske Samfund. 

 

Figur 10. Samme vise i intonationsbaseret notation, DgF s. 1. Gengivet med tilladelse 
fra Universitets-Jubilæets danske Samfund. 
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Med den intonationsbaserede notationsform gøres der konsekvent op med en-

hver forestilling om urformer, ja, med enhver fast form, som var den bærende 

idé i den oprindelige plan for melodiudgaven som Grundtvig i 1847 betegnede 

som ”et paalideligt og saavidt muligt fuldstændigt Museum for vor gamle Fol-

kesang.”338 Intentionen med denne særegne notationsform må anses for at 

være et forsøg på gennem fremhævelsen af sangerens kompositoriske aktivitet 

at frigøre sangen fra de stivnede melodiformer og blæse nyt liv i de endnu ikke 

helt døde lemmer. Dermed bliver DgF XI et element af Knudsens overordnede 

revitaliserings-projekt for folkemusikken.  

At dette frigørelsesprojekt også er en del af en større kulturkamp, fremgår 

af Knudsens egen indledningstekst til DgF XI som indledes med afsnittet ”Fol-

kekultur og højkultur.”339 Her gør Knudsen hhv. Evald Tang Kristensen og 

Svend Grundtvig til repræsentanter for denne dikotomis to poler:  

Modsætningen mellem de to mænd svarer til modsætningen mellem folkekul-
turen og højkulturen:  

Tang Kristensen hørte viserne som folkekulturens sange og folk var for ham 
en overset social klasse som han identificerede sig med. Hedens fattige folk. 

Svend Grundtvig læste viserne som højkulturens digte og folk var for ham 
en udelt national helhed som han var talsmand for. Det danske folk.340  

Balladens formmæssige emancipation bliver således tillige ”de fattiges” 

emancipation fra højkulturens hegemoni. Som det fremgår af citatet, dyrker 

Knudsen en suggestiv prosa. Han er derfor ikke let at holde fast på ideologiske 

ståsteder eller programmer. Men det er svært ikke at læse indledningstekstens 

afsluttende opfordring som en omskrivning af tidens løsen om proletariatets 

bevidstgørelse: 

Balladen begynder med sproget for balladen er en del af sproget. At forstå et 
sprog er at bruge det. Et folk som har mistet sit sprog er ikke mere noget folk. 
Derfor er det en udfordring til et folk at forstå og at bruge balladen.341 

Sin musikteoretiske inspiration nævner Knudsen heller ikke noget om, men 

der er i forskningen givet forskellige bud på baggrunden for intonationsprin-

cippet og –begrebet. Niels Martin Jensen mener at Knudsens teorier ”snarere 

lader sig applicere” på ”mere særpræget folkesang fra karakteristiske europæ-

iske randområder”342 og antyder vel dermed at det er et sted herfra – hvor det 

så end er – Knudsen har hentet dem. Finn Mathiassen er bedre underrettet og 

påpeger en sandsynlig påvirkning fra maqam- og ragateori (via Poul Rovsing 

                               
338 Citeret efter Schiørring 1976 s. *10. 
339 Knudsen 1976 s. *41. 
340 Ibid. s. *44. 
341 Ibid. s. *75. 
342 Jensen 1978 s. 119-120. 
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Olsen),343 og pointerer at selve ordet intonation på den tid hvor Knudsen i to 

musikteoretiske artikler udviklede sin brug af begrebet, ”var under langsom 

indsivning” fra Østeuropa.344 Kirsten Sass Bak peger mere præcist på forsk-

ningstraditionen efter den sovjetiske komponist og teoretiker Boris Asafjev 

(1884-1949), og betoner at begrebsbrugen i nordisk folkemusikforskning for-

enkler Asafjevs ”oprindelige æstetisk-filosofiske teori” til ”den langt mere 

håndfaste brug af termen i folkemusikforskningen […] et rent musikanalytisk 

hjælpemiddel.”345 Bak har givetvis ret i dette som en generel vurdering, men 

noget tyder på at Knudsen netop ved at karakterisere balladen som ”en del af 

sproget”, og således som jeg’ets udveksling med sin omverden, i sine forestil-

linger om intonationsprincippet alligevel er tættere på den oprindelige æsteti-

ske teori. Brugen af intonationsprincippet i DgFs melodibind går langt ud over 

en analytisk sådan, der er snarere tale om nyfortolkning eller ligefrem rekon-

struktion. Den konsekvent gennemførte intonationsbaserede notationsform 

vidner om en forståelse af fænomenet som selve det musikalsk livgivende 

princip. Dermed kan det indgå i Knudsens musikopdragelses- og revitalise-

ringsideer. 

Medens der således eksisterer en generel enighed om at inspirationen kom-

mer fra diverse folkemusikalske traditioner og teorier, har endnu ingen spurgt 

hvilken rolle bagagen fra konservatorie- og parisertiden spillede for Knudsens 

udvikling af de i hinanden indspundne ideer om struktur, tonalitet og ”det fat-

tige folk.” Knudsen anvender i sine tekster konsekvent ikke referencer, og 

hans efterladte bogsamling346 rummer ikke mange musikteoretiske titler. Men 

selve den færdige udgave af melodibindet giver mere end et fingerpeg om at 

det er en komponist der står bag, idet netop melodistrukturerne, uden hensyn 

til den geografiske, historiske eller sangerindividuelle virkelighed de engang 

er opstået i, ophøjes til udgavens altdominerende princip. Selv om Knudsen 

påpeger at selv intonationerne er foranderlige, kommer de i udgavens grafiske 

realisering af teorien til at fremstå som en konstant på tværs af tid og rum. 

Som Knudsens kritikere har påpeget,347 kommer melodierne dermed – stik 

                               
343 Kollega til Thorkild Knudsen, både som komponist og som arkivar ved Dansk Folkeminde-
samling. Rovsing Olsen udgav i 1974 den første (og endnu eneste) bog på dansk om musiket-
nologi. 
344 Mathiassen 1993 s. 95-96. 
345 Bak 1993 s. 30 
346 Som findes i Museum Rebilds arkiv. Museet overtog alt materiale fra folkemusikhuset da 
det lukkede i 2005. Tak til museumsinspektør Niels Jørn Østergård for formidling af oversigt 
over Thorkild Knudsens bogsamling. 
347 Præcist formuleret af Finn Mathiassen 1993 s. 97: ”Der består et paradoksalt forhold mellem 
på den ene side hans erklærede respekt for ”sangerens indlysende og personlige indsats i for-
bindelse med melodiens udformning” (1961-artiklen s.80-81), og på den anden side hans holi-
stiske model-begreb, der efter sin frodigt favnende intention skulle gøre det muligt at beskrive 
og forklare både det ene og det andet, men som i realiteten nivellerer og usynliggør det som 
sagen vel egentlig skulle dreje sig om. Hvad blev der nemlig af det konkrete resultat af sange-
rens ”personlige indsats”: melodien som sangeren sang den? Melodien blev væk […]”. Se også 
Jensen 1978 s. 115-120. Desuden fremsætter Henrik Glahn i ”Nogle bemærkninger til Thorkild 
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imod hensigten – længere væk fra sangerindividet i sin sociale og historiske 

sammenhæng, end de nogensinde har været. Intentionen om at fremdrage den 

enkelte sangers momentane og situationsbetingede melodiskabelse ud fra en 

anpart i den kollektive traditions forråd af intonationer slår om i et uigennem-

trængeligt væv af strukturer, hvor det ikke er til at få øje på den enkelte sanger 

eller melodi. 

Selve det grafiske udtryk af de fragmenterede melodier indikerer en forbin-

delse til en modernistisk æstetik hvis hermetiske udryk forstærkes af den 

valgte layout. Som følge af den notationsbaserede notation dominerer ”det 

hvide” over ”det sorte”, hvilket styrker fornemmelsen af at den enkelte melo-

direalisering fortaber sig i det overordnede væv af mulige strukturer. Dertil 

kommer valget af finlemmede og kropsløse typer i såvel bogstaver (uden se-

riffer) som noder som udtrykker en form for nyæsteticisme der gør sit til at 

udgaven lukker sig om sig selv. Selv titlerne er holdt i småt, medens tekstud-

gavens numre og arkiv-signaturerne som det eneste er fremhævede med større 

og fede typer. I det grafiske udtryk kommer systemet således før de enkelte 

sange. Dette gælder også den tonale ensretning af alle melodier der er noterede 

i en G/e-tonalitet. Med Knudsens tanker om balladens frigørende og demokra-

tiserende potentiale in mente er det svært at se bort fra de ideologiske impli-

kationer af denne tippede balance mellem individ og kollektiv. 

Thorkild Knudsen og båndoptageren 

Knudsen indledte sine indspilninger med De stærke Jyder i 1958, og samlede 

også aktivt ind i andre sammenhænge. I 1959 skildrer han i artiklen ”Dansk 

Folkemindesamlings båndoptagelser”348 et års indspilningsaktivitet. Titlen kan 

karakteriseres som en retorisk finte der gennem en sammenstilling af det 

gamle og støvede med det allernyeste antyder en af hovedpillerne i Knudsens 

projekt: fornyelsen og revitaliseringen af traditionsmusikken. Ved at vælge 

ordet ”optagelser” frem for ”indspilninger”, understreger han virksomhedens 

dokumentariske islæt og dermed gør krav på autenticitet.  

Med afsæt i denne rubrik udskiller han i artiklens to indledende afsnit fol-

kemusikken fra ”underholdningsindustrien på den ene side og det folkelige 

oplysningsarbejde på den anden”. Indsamlingsvirksomheden formuleres på 

den baggrund som et meget konkret projekt: ”alt som er tilbage indspilles på 

båndoptager.” Man ser for sig et billede af en civilisation i forfald, hvorfra de 

sidste rester af autentisk, uspoleret musikliv gennem den nyeste teknologi skal 

reddes for efterverdenen.     

                               
Knudsens studie” en skarp kritik af Knudsens teorier. Glahn er mest oprørt på den gregorianske 
sangs vegne, men hans kritik bygger netop på at Knudsens ideer er ahistoriske og virkeligheds-
fjerne (”forhastede og uholdbare videnskabelige ’sensationer’”). Dansk Musik Tidsskrift 1957 
årgang 32 nr. 04 s. 94 -96. 
348 Knudsen, 1959: ”Dansk Folkemindesamlings båndoptagelser” i Dansk Musiktidsskrift 34 nr. 
04 1959. 
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Båndoptageren forbindes også med folkelig autenticitet forankret i højtider 

og barsk natur, når Knudsen rapporterer fra en fællesskandinavisk indsamling 

på Færøerne:349  

”Især fra jul og til fastelavn danses der kædedans på Færøerne, derfor måtte 
indsamlingen foretages om vinteren, hvilket kunne være ubehageligt på grund 
af blæsten. Kun de bedste professionelle båndmaskiner har iøvrigt ærlige chan-
cer overfor denne vældige kollektive genre […].”  

Herpå mejsles pointen ud med en cadeau til de teknisk opdaterede svenske 

kolleger: ”der [er] først og fremmest […] tale om en svensk fortjeneste, når 

det gælder optagelserne af færødansen: svenskerne medførte 500 kg perfekt 

optagerudstyr.”350 Dermed skriver Knudsen sig ind i traditionen for at tage 

teknologien til indtægt for autenticitet, men hvor denne hos Moberg og 

Grüner-Nielsen var af sonisk empirisk karakter, skal båndoptageren hos 

Knudsen altså stå for en autentisk folkelighed.  

Det er på den baggrund at Knudsen, blandt beskrivelser af protestsange, 

skillingsviser, ballader, sanglege og andre genrer man umiddelbart kan for-

binde med hans revitaliseringsprojekt, kårer ”[k]ingotonerne” til ”måske kir-

kesangens og folkesangens mest ægte børn.”351 Knudsen uddyber med en be-

skrivelse af kingosangen:  

[…] af de enkle syllabiske koraler skabte de syngende menigheder rundt om i 
landet lange bølgende tonerækker som med forsiringer og melismer på beta-
gende vis genspejler fordybelse og hengivelse.352 

På trods af denne umiddelbare musikalske fascination har Knudsen ikke for-

dybet sig i salmesangen på samme måde som i balladesangen, hverken teore-

tisk eller praktisk. Efter de sidste indspilninger i 1963 og det publiceret fore-

drage fra 1968353 lader beskæftigelsen med genren til helt at være ophørt – 

formodentlig fordi den af naturlige årsager ikke besad samme brede revival- 

og opdragelsespotentiale som de verdslige genrer, og dermed ikke kunne 

indgå i det der blev til folkemusikhus-projektet. Men den har tydeligvis bidra-

get væsentligt til at forme Knudsens syn på ”ægte” folkelig sang. I perioderne 

11/7-13/8 1958, 22/2-23/2 1960 og 8/5 1963 blev det til i alt næsten ti timers 

båndindspilninger der dokumenterer 19 forskellige sangere.  

                               
349 Jf. Koudal 1989 s. 69. 
350 Knudsen 1959. 
351 Ibid. 
352 Ibid.   
353 Thorkild Knudsen: “Ornamental hymn/psalm singing in Denmark, the Faroe Islands and the 
Hebrides” i DFS Information 2 1968, s. 5–22. 
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Figur 11. Søskendeparret Ane Lene Hansen og Frederik Jørgsens sang dokumenteres 
i hjemmemiljø med bærbar spolebåndoptager af Thorkild Knudsen. Dansk Folkemin-
desamling v/Det Kgl. Bibliotek Foto: Roald Pay. Gengivet med tilladelse af Åsel Stor-
stein. 

Indspilngerne af De stærke Jyders sang 

Foruden registranten til indspilningerne har Knudsen ikke efterladt notater fra 

indsamlingsrejserne,354 men det er muligt at belyse baggrunden for hans fasci-

nation af De stærke Jyder og deres sang gennem indspilningerne selv og gen-

nem de spørgsmål som han på båndene stiller sangerne. 

Knudsens indspilninger fremstår ikke så gennemtilrettelagte som Schiør-

rings, men der er langt fra tale om nogen fluen-på-væggen-dokumentation. 

Knudsen præsenterer hverken sangere eller salmer, men sætter helt enkelt 

båndoptageren i gang umiddelbart inden sangerne sætter an. Til gengæld siger 

han ”stop” inden han standser den igen, så der går højst sandsynligt et tilsva-

rende ”værsgo” el. l. forud for hvert nummer. Hvad og hvor meget der derud-

over foregår imellem de enkelte spor, er vanskeligt at vurdere. Af og til hen-

viser Knudsen i samtalerne til tidligere førte samtaler, hvilket giver en for-

nemmelse af at der ligger en ganske omfattende forberedelse forud for ind-

spilningerne. 

                               
354 Så vidt jeg har kunnet finde. Tak til arkivar Lene Halskov Hansen fra Dansk Folkeminde-
samling ved Det Kongelige Bibliotek for hjælp.  
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Indspilningerne fra 1958 har karakter af en første orientering i materialet. 

De er ganske korte, og der er hverken indspillet interviews eller andre former 

for samtale. Repertoiret er temmelig bredt, idet der foruden kingo- og bror-

sonsang også optræder anden åndelig sang og endda enkelte verdslige sange. 

Man får derigennem indtrykket af et første møde med sangerne der har budt 

på hvad de umiddelbart kunne og havde lyst til at synge. De indspillede viser 

bidrager til at tegne et mere omfattende billede af sangens rolle i hverdagen 

og i det sociale og religiøse fællesskab blandt De stærke Jyder.   

At dømme ud fra 1960-indspilningerne har disse forhold dog ikke været 

tungtvejende overvejelser for Knudsen. 1960-indspilningerne forekommer at 

være foretaget ud fra en mere fokuseret og målbevidst dagsorden. Udregnet i 

numre udgør kingo- og brorsonsalmerne ganske vist stort set den samme andel 

som på 1958-båndene, men visernes andel er skrumpet ind. Hvor sangerne 

optræder mere spredt på 1958-indspilningerne, er der længere passager med 

samme sangere i 1960-indspilningerne, og Knudsen interviewer flere af dem. 

At Knudsen gik målrettet efter kingosangen, fremgår af en samtale med Niels 

Jacobsen der taler om ”de gamle melodier,” dvs. kingosalmerne, som i Øster 

Snede Kirke stadig blev sunget hver anden søndag. Jacobsen havde gennem-

skuet Knudsen: ”Det er de gamle […], dem der er udgået. Det er dem De søger 

efter.”355 Knudsen forekommer således at være lige så selektiv som de tidlige 

indsamlere der foretrak middelalderballader frem for skæmteviser. 

Indspilningerne fra 1963 er få og dermed ikke videre signifikante. Knudsen 

er her assisteret af sin kone Anelise Nørgård (senere Knudsen).  

 

Tabel 1. Fordeling af repertoire og samtaler på Thorkild Knudsens indspilninger med 
De stærke Jyder. 

Årstal 1958 1960 1963 

Samlet antal numre 146 95 12 
Gennemsnitlig varighed i minutter 1.95 2,85 3,8 
Antal samtaleminutter 0 29,9  0 
Antal samtaler 0 20  0 
Antal kingosalmer 77  50  7  
Antal brorsonsalmer 28  20 5 
Antal åndelige sange 32  5  0 
Antal andre sange 9  0 0 

 

Knudsens spørgsmål kredser især om kingosangen. De kan groft inddeles i tre 

kategorier:  

 

 Spørgsmål om musikalske forhold, fx melodibrug, metriske udfor-

dringer, variation og enstemmighed-heterofoni.   

                               
355 DFS 1960/7 (nr. 9). 
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 Spørgsmål om salmernes brug og funktion, først og fremmest om 

sang i hjemmet og forholdet mellem Kingos og Brorsons salmebø-

ger. 

 Spørgsmål om historiske og dermed ideologiske forhold, fx om san-

gerkrigene og skiftende degnes og præsters rolle. 

Selv om kategorierne ikke kan gøre krav på at være fuldstændigt dækkende, 

giver de dog et fingerpeg om hvad der har fascineret Thorkild Knudsen ved 

De stærke Jyders sang. Som det fremgår, er der en klar forbindelse til Knud-

sens interesse for sammenhængen mellem musikalske strukturer og sangens 

sociale funktion som hhv. folke- og højkultur. Denne forbindelse ligger lige 

for hos De stærke Jyder, hvor selve syngemåden på én gang var kampens gen-

stand og kampens våben.  

Knudsen går atter ud fra en musikalsk dikotomi: ”de enkle syllabiske kora-

ler” over for de ”lange bølgende tonerækker.”356 Hvordan transformationen fra 

den ene kategori til den anden er foregået, forklarer Knudsen i sin artikel fra 

1965, hvor han sammenfatter de strukturelle musikalske processer i det han 

anskuer som stilistisk tilpasning til en eksisterende folkemusikalsk praksis:  

When a religious melody is assimilated in folkmusic, its sequence is simplified 
tonally and formally, obviously under the influence of folkmusic’s established 
models.357  

Som i balladernes tilfælde består der et paradoksalt forhold mellem Knudsens 

forestillinger om de evige forandringsprocessers princip og de fastlåste socialt 

funderede musikalske kategorier. Den ornamenterede religiøse sang passer 

som fod i hose ind i modsætningen mellem det fri, formelfunderede, folkelige 

udtryk og det stive, melodisk fastlåste, højkulturelle udtryk. Knudsen forsøger 

ikke at anvende intonationsbegrebet i forbindelse med salmerne, men forestil-

lingen om et frigjort folkeligt musikalsk udtryk på baggrund af et formelsy-

stem er tydeligt til stede. Således kan Knudsen konkludere om den ornamen-

terede salmesang:  

Finally, I would like to try to formulate what is in my opinion the peculiar 
content of ornamental hymn-singing, as a religious statement in congregational 
song:  

Not a congregational song in which everybody sings in a body, as with one 
mouth, following the baton of the organist. But individual people, who in the 
singing fellowship reserve the freedom to bear witness to their relation to God 
on a personal basis, “each bird with it’s own beak”, as we say in Danish.358    

                               
356 Knudsen 1959. 
357 Knudsen 1968 s. 7. 
358 Ibid. s. 10. 
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Her er det blot ikke Svend Grundtvigs, men organistens og en ikke nærmere 

bestemt kirkelig bekendelses styring, som folket frigør sig fra. Hvor balla-

derne blev fremstillede som en oprindelig fri form der med tiden var stivnet i 

højkulturens former, fremstilles salmesangen som udtryk for den modsatte be-

vægelse: den ovenfra installerede syllabiske stil som folket gennem sin orna-

menteringspraksis gjorde til sin egen.  

Man bemærker også at det på trods af Knudsens kommunistiske sympatier 

ikke er religionen eller den religiøse sang som sådan som han finder ufolkelig, 

tværtimod fremhæver han sangens ”betagende […] fordybelse og hengivelse.” 

To mulige faktorer spiller ind her. For det første påvirkede den almindelige 

modernisering af samfundet i efterkrigstiden også teologien og kirkehistorie-

skrivningen. Hvor de kirkelige retninger der udsprang af vækkelsen, grundt-

vigianismen og Indre Mission, i mellemkrigstiden stadig prægede det kirke-

lige liv, kom de under den demokratiseringsproces som kirken gennemgik ef-

ter krigen, til at fremstå som historiske fænomener. P. G. Lindhardts bog Væk-

kelse og kirkelige retninger fra 1951 blev startskuddet til en omfattende 

forskningsindsats på området, og Lindhardt markerede sig dermed som en mo-

derne kirkehistoriker der studerede det religiøse liv i en bredere socialhistorisk 

sammenhæng: ”Vækkelse er et brud med det gamle liv, ikke blot i religiøs, 

men netop i højeste grad også i social, i økonomisk og dermed i politisk for-

stand.”359 Selv om disse synspunkter ikke stod uimodsagte, satte de dog deres 

tydelige præg på den almindelige opfattelse af vækkelsen.360 Hvor de vakte 

blot få årtier forinden i reglen fremstilledes som sværmeriske, formørkede og 

bagstræberiske, blev det gennem den ny historieskrivning muligt at se dem i 

det modsatte lys.  

For det andet kan man dårligt overse analogien mellem De stærke Jyders 

livsform og Thorkild Knudsens idealer. I det lukkede, men stærke og sang-

bårne fællesskab mødtes myten om fortidens landsbyfællesskab med en soci-

alistisk utopi. En tilsvarende analogi kan man se mellem det tidlige 19. år-

hundredes religiøse vækkelse og det kompleks af kulturelle og sociale nybrud 

i 60’erne og 70’erne der almindeligvis sammenfattes under betegnelsen ’68, 

og som folkemusikbevægelsen i sit opgør med borgerlige og kommercielle 

kulturformer også var en del af.361 Ligesom De stærke Jyder holdt fast ved 

Luthers postil, Pontoppidans forklaring og Kingos salmebog, dyrkede man i 

folkemusikhusene ”de gamle,” dvs. ældre traditionelle spillemænd som fx 

Evald Thomsen, som garanter for en autentisk folkemusik, fri for kommerciel 

forurening. 362 På individ-niveau kan man til og med kalde den konservatorie-

uddannede Knudsens møde med folkemusikken for en musikalsk vækkelse. 

                               
359 Lindhardt 1959 s. 9 
360 Jf. Knud Banning: Degnekristne. En almuerejsning, København 1958. 
361 Jf. Hansen 2018 s. 170-171. 
362 Jf. Hansen 2018, særligt 169-173. S. 169: ”De var typisk født omkring 1900 og var eller 

havde     været håndværkere, syersker, tjenestefolk, husmænd, husmandskoner, landarbejdere 

og lign.” 
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Knudsen kredser i sine interviews om sangens og salmebøgernes funktion 

som fællesskabsstyrkende redskab når han stiller spørgsmål om hvilke salme-

bøger (Kingo eller Brorson) der blev brugt hvor og hvornår, hvornår man sang 

salmer i hjemmet, med familien o.l. Det ligger ham også på sinde at dokumen-

tere sangernes egne beretninger om de mytologiske sangerkrige. Da Knudsen 

opfordrer Niels Jacobsen til at ”fortælle historien om hvordan det gik til da 

lærer Holm kom til Øster Snede og skulle synge for i kirken,” går Jacobsen 

hurtigt til historiens kerne, men afbrydes af Knudsen: ”Ja, men kan vi ikke få 

historien helt forfra? Helt fra begyndelsen?”363 

Ligesom det var tilfældet med balladerne, er Knudsen optaget af forholdet 

mellem sangens musikalske strukturer og dens fællesskabsstyrkende og eman-

ciperende kraft. De bekendelsesmæssige og spirituelle aspekter lader til at 

ligge ham fjernt, medens den dogmatiske, ja, fanatiske attitude som oprinde-

ligt udsprang heraf, lader til at øve en særlig tiltrækningskraft på Knudsen. 

Indsamlingen af De stærke Jyders kingosang lå tidligt i Knudsens karriere in-

den for dansk folkemusik, og han forlod den tidligt igen. Men elementer som 

autentisk musikalsk og social folkelighed, vækkelse, trosiver og fastholdelse 

samt forsamlingens fællesskab peger frem mod hans videre virke og hans ide-

ers endelige realisering i folkemusikhuset. 

Karl Clausens musikpædagogiske virke  

Da Karl Clausen i 1963 fik ansættelse som lektor ved Aarhus Universitet og 

grundlagde disciplinen dansk sanghistorie, havde han en bred musikpædago-

gisk og -formidlende erfaring bag sig. Han havde undervist i faget i gymnasi-

eskolen, i korsang og -direktion ved Danmark Lærerhøjskole,364 og han havde 

selv dirigeret flere kor og komponeret især vokalmusik, bl.a. skoleoperaen 

Klokken.365 Han arbejdede også for Danmarks Radio og udgav som optakt til 

en udsendelsesrække i 1958 bogen Dansk Folkesang gennem 150 år i serien 

Statsradiofoniens Grundbøger. Bogens bredt folkeoplysende sigte er kende-

tegnende ikke bare for statsradiofoniens, men for Clausens eget virke. Det for-

muleres på første side af dens indledning: 

Statsradiofoniens grundbog Dansk folkesang gennem 150 år er tænkt som vej-
ledning for sang- og musikinteresserede, der føler sig tilskyndet til at søge op-
lysning om folkesangens skiftende kår i Danmark. […] Der tilstræbes altså en 
almen-orientering om emnet, der kan være til nytte både for lytteren og for 
den, der på anden måde beskæftiger sig med sangen, praktisk eller teoretisk, f. 

                               
363 TK 1960/7. 
364 Siden 2000 Danmarks Pædagogiske Universitet og siden 2015 Danmarks institut for Pæda-
gogik og Uddannelse. 
365 Sine erfaringer med denne beskriver han i artiklen ”Skoleopera” i Dansk Musiktidsskrift, nr. 
07 1952, s. 224-227. 
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eks. også i studiekreds eller lignende former for organiseret interessefælles-
skab.   

Denne pragmatiske og jordnære tilgang til musikformidling i bredden er ka-

rakteristisk for Clausen. Ligesom Thorkild Knudsen skulle gøre en generation 

senere, markerede Clausen sig i begyndelsen af sin karriere i tidens musikfag-

lige debat med artikler i Dansk Musik Tidsskrift. Clausen er ikke nogen ho-

veddebattør, men han reflekterer med sine indlæg en del af mellemkrigstidens 

store strømninger, specielt i forhold til musikkens plads i samfundet, nærmere 

betegnet musikopdragelse.  

Inspirationen kom fra Tyskland, hvor den store Singbewegung, anført af 

bl.a. pædagogen Fritz Jöde (1887-1970), satte sit tydelige præg på musiklivet 

gennem udgivelser for kor, udvikling af pædagogisk metode og afholdelse af 

store korstævner. Kernen i repertoiret var folkeviser (Volkslieder) og renæs-

sancens vokalpolyfoni, men man dyrkede også den nysaglige samtidsmusik. 

På trods af den stærke interesse for folkeviserne betyder ordet folkemusik i 

denne sammenhæng ikke den traditionelle musik med sine specifikke stiltræk, 

men adgang til aktiv musikudøvelse for den brede befolkning. Tilsvarende 

skal folkemusikskole læses folke-musikskole. En af strømningens danske 

frontfigurer, Jørgen Bentzon (1897-1951), karakteriserede folkemusikpæda-

gogen som ”den helt ny Type i Musikens Historie”.366  

I Danmark kom bevægelsen til at få stor betydning for musikpædagogikken 

og musikopdragelsen. Finn Høffding (1899-1997) og Jørgen Bentzon var i 

slutningen af 20’erne gæster ved musikfesten i Baden-Baden hvor de fik lej-

lighed til at høre Hindemiths kantate Frau Musica fremført af tyske folkemu-

sikskoleelever under ledelse af Fritz Jöde. Det blev en skelsættende oplevelse 

for de to unge komponister, der efter at have studeret Jödes metode nærmere, 

gik i gang med at introducere lignende tiltag hjemme. Dette førte til oprettel-

sen af Københavns Folkemusikskole i 1931.  

I 1930 havde Høffding sammen med Hakon Andersen (1875-1959) udgivet 

Gymnasiesangbogen, som Jens Peter Larsen (1902-1988) i Dansk Musik Tids-

skrift ud fra et værkpuristisk standpunkt havde kritiseret for dens udstrakte 

brug af arrangementer.367 I det efterfølgende nummer forsvarer Karl Clausen i 

sit indlæg ”Sang i gymnasieskolen” sangbogen med henvisning til dens prak-

tisk-pædagogiske anvendelighed netop som følge af arrangementerne, et ar-

gument han styrker ved at henvise til at samme praksis findes i Jödes Der 

Musikant fra 1923. 

I 1936 udvikler Clausen sine sangpædagogiske synspunkter i ”Folkelige 

musikproblemer med særlig hensyntagen til gymnasieskolen.”368 Her plæderer 

                               
366 Citeret efter Røllum-Larsen: ”Finn Høffding – streger til et portræt af dansk musiks nestor” 
i Dansk Musiktidsskrift nr. 01 1996-1997, s. 2-9  
367 Jens Peter Larsen: ”Skolesangens fornyelse” i Dansk Musiktidsskrift 1930 nr. 06 1930, s. 
120-126. 
368 Karl Clausen 1936 i Dansk Musiktidsskrift nr. 07 1936, s. 153-163 
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han for en stil-pluralisme i undervisningen med henblik på at få alle lag af 

befolkningen i tale. Clausen vil især bryde kirke- og højskolesangens domi-

nans i skolesangen (”Jeg kunde tænke mig, at den altfor kraftige anvendelse 

af salmen i visse befolkningslag ligefrem vilde skabe lede ved sangen”) og 

skabe plads til både arbejdersang og jazz. Vel at mærke blot et år efter at netop 

brugen af Bernhard Christensens jazzmusik i Poul Henningsens danmarksfilm 

havde skabt forargelse i det meste af landet. Clausen forholder sig atter prak-

tisk til sangundervisningen med anbefalinger om ”en ny aktualisering af sang-

undervisningen i overensstemmelse med brede befolkningslags behov,”369 og 

sammenfatter sine synspunkter således: 

Skal jeg kort udtrykke mine forhåbninger med hensyn til sangen i skolen og 
folkemusikskolen af i dag og i fremtiden, så blir det til et ønske om, at sangen 
må få en organisk forbindelse med elevernes øvrige livsytringer, at sangen og 
musiken blir et behov. Denne frugtbare forbindelse var og er til stede i højsko-
len. Men højskolen lader sig ikke uden videre plante om. Samfundet består af 
lag, det ene vidt forskelligt fra det andet. En ensartet folkelig kultur er derfor 
umulig, også på musikens område. Vore bestræbelser kan derfor falde vidt for-
skellige ud, alt efter temperament og overbevisning. 

Folkemusik er i denne opfattelse udtryk for en almendannende og demokrati-

serende musikundervisning med udgangspunkt i den enkelte elevs musikud-

foldelse. Opfattelsen står i kontrast til Knudsens opfattelse af folkekulturen 

som netop var af og for et enkelt samfundslag. Clausens indlæg må læses i 

lyset af tidens værdipolitiske debat der ikke mindst drejede sig om skolen. 

Synspunktet er overordnet i tråd med Stauning-regeringens skolepolitik, der i 

1937 mundede ud i en omfattende skolereform som især udmærkede sig ved 

at reducere kristendom til et fag på linje med alle andre, i stedet for som tidli-

gere at have den som overordnet værdigrundlag.370 Samtidig, og i sammen-

hæng med dette sekulariserede skolesyn, taler Clausen her ud fra den under-

liggende vitalistiske forståelsesramme der var baggrunden for bl.a. sangbevæ-

gelsen. Ordet ”organisk” er mere end en metafor, når Clausen i artiklen slår 

fast at ”stemmedannelse og hørelære […] er knæsatte som al sangundervis-

nings grundvold” og dermed forudsætningen for at sangen i praksis skal kunne 

blive en ”livsytring”. 

Den ”skjulte” folkesang  

Clausen havde altså i sit udgangspunkt et fordomsfrit forhold til musikudø-

velse hvor den enkeltes sangudfoldelse vejede tungere end bestemte æstetiske 

kriterier. Ikke desto mindre var den folkelige mundtlige tradition længe stort 

                               
369 Ibid. 
370 Anne Katrine Gjerløff, Anette Faye Jacobsen, Ellen Nørgaard og Christian Ydesen: Da sko-
len blev sin egen 1920-1970. I: Charlotte Appel og Ning de Coninck-Smith (red.) Dansk skole-
historie 4, Aarhus 2014, s. 95-102. 
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set ukendt for ham. I Dansk Folkesang gennem 150 år introducerer Clausen 

sin distinktion mellem folkelig sang og folkesang. Den folkelige sang define-

res her som ”i hovesagen den sang der har fundet vej til vore officielle sang-

bøger,”371 sang der har ”en ideal fordring,”372 medens folkesang betegner 

”sang i folkemunde,” ”sangen hos dem, der måtte skøtte sig selv, de gemte 

eller glemte, de oversete eller foragtede, de sære eller fanatiske.”373 Klausen 

benævner også den sang der ikke findes repræsenteret i sangbøgerne ”den 

skjulte sang.”  

Kategorierne er ikke glasklare; Kirsten Sass Bak foreslår at der egentlig er 

tale om hhv. fællessang og visesang,374 men man kunne også overveje sang-

bogssang og mundtlig tradition. For at gøre det endnu mere forvirrende, an-

vender Clausen samtidig folkesang som betegnelse for helheden af de to tra-

ditioner (som i bogens titel). Hvor inkonsekvent denne forklaring end måtte 

synes, må den opfattes som et udtryk for Clausens bredt favnende og praksis-

orienterede syn på sang.  

Set fra et nutidigt perspektiv kan distinktionen mellem skriftlige og mundt-

lige sangtraditioner (eller fællessang og visesang) forekomme forenklende og 

forældet, men som Kirsten Sass Bak har påpeget, opstod den ud af Clausens 

empiriske erfaringer og skal snarere end som fastlåste kategorier ses som et 

forsøg på beskrive ”to sider af dansk sanghistorie, som de fleste kunne gen-

kende.”375 Thorkild Kjems har vist hvordan Clausen gennem sin ti års indsam-

lingsperiode løbende udviklede disse sine grundbegreber i takt med at det em-

piriske grundlag konsolideredes. Det blev alt tydeligere at der netop var tale 

om ”to sider” (Bak) ”i bevægelsens, forvandlingens og vekselvirkningens tegn 

[…]”376.  

Clausens sanghistoriske arbejde er kendetegnet af en udpræget historisk og 

empirisk grundighed, men han er ikke orienteret i sociologisk eller etnologisk 

teori. Det er derfor bemærkelsesværdigt at ord som funktion, spejling, formål, 

brug, samfund o.l. – kort sagt ord der beskriver sangens rolle for den enkelte 

og for fællesskabet i en given kulturel sammenhæng – gennemsyrer hans ar-

bejde. Selv fremstiller han sanghistorikerens rolle som et ”lyrisk” korrektiv til 

”faghistorikerens”:  

[…] at lytte sig til de virkninger, der udgik fra den politiske eller administrative 
arena og vibrerede i folkets liv og sange, eller han søger at granske, hvorfor 

                               
371 Karl Clausen: Dansk Folkesang gennem 150 år, København 1958 s. 20. 
372 Ibid. s. 17. 
373 Ibid. s. 20. 
374 Kirsten Sass Bak: upubl. manus. 
375 Ibid. 
376 Karl Clausen 1968: Folkevise og nymodens sang i napoleonstiden s. 25, citeret efter Kjelms 
1984 s. 22. Jeg henviser til denne artikel for nøjere gennemgang af Clausens indsamlinger og 
publikationer. 
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det møgle folke ingenlunde lod sig binde alt på ærmet, men bare holdt ved sit, 
eller reagerede på overraskende måde”.377 

Udgivelsen af Dansk Folkesang gennem 150 år markerer en skillelinje for 

Clausen. Bogen afhandler gennem grundige empiriske studier den sangbogs-

baserede sanghistorie i en ånds- og kulturhistorisk kontekst, men blev, som 

studiebog til de radioprogrammer der førte Clausen i forbindelse med Thor-

kild Knudsen, samtidig en overgang til en omfattende indsamling af mundtlige 

sangtraditioner, først og fremmest fra Sønderjylland, hvorfra Clausen selv 

stammede.  

Gennem sønderjyske kontakter kom Clausen også i forbindelse med den 

indremissionske befolkning på Harboøre-egnen. Ifølge Kirsten Sass Bak, der 

i en kortere årrække arbejdede sammen med Clausen og siden videreførte hans 

forskningsområde, skal mødet med den sønderjyske traditionelle sanger Tille 

Davidsen have ”ændre[t] hans sanghistoriske verdensbillede.”378 I sine sang-

bogsstudier havde Clausen været nede i hver en krog af materialet, hvert et 

ord og hver en node – og så mødte han en sanger der kunne omkring 500 viser 

som han ikke selv kendte – udenad!    

For Clausen betød omslaget i det forskningsmæssige fokus til ”den skjulte 

sang” at han bevægede sig fra sangbøger og arkiver ud i felten: ”’Kalle’ med 

cigar og båndoptager blev en velkendt figur på de jyske biveje,”379 men han 

forlod af den årsag ikke sin empiriske nidkærhed. Mellem 1959 og 1969 ind-

spillede han i Sønderjylland omtrent 600 bånd á 30 minutters varighed, bestå-

ende af ca. 6730 numre med 3000 forskellige sange, indsunget af ca. 300 med-

delere.380 

Til gengæld lader han ikke til at have delt sine kollegers og forgængeres 

fascination af indspilningsteknologien; snarere lader han til at kokettere med 

det modsatte, når han skildrer sin første indsamlingsrejse: ”uden erfaring, med 

lånt og gammeldags apparat og i lånt bil.”381 Clausen etablerede hurtigt et sam-

arbejde med Danmarks Radio der stillede radiovogn til rådighed. Samtidig fik 

Clausen en assistent i tidligere gartner Johannes Thoms fra sønderjyske Rise. 

Kirsten Sass Bak har fortalt382 at der i det sanghistoriske miljø gik historier om 

at Clausen var mere eller mindre ude af stand til at betjene båndoptageren – 

det var efter sigende Thoms der trykkede på knapperne.  

                               
377 Karl Clausen: ”erindringer” 1970. Citeret efter Kjelms 1984. 
378 Kirsten Sass Bak: ”Om at løfte en arv…”Århus-linien” i dansk sanghistorie efter Karl Clau-
sen”. Århus 1993, s. 9.  
379 Laurits Bødker: ”Karl Clausen” i Folk og Kultur 1973 s. 133-134. 
380 Kjems 1984 s. 18-19. 
381 Karl Clausen 1963: Båndoptagelser af sønderjysk folkesang i Sønderjylland 1960-1963 s. 
273-276, citeret efter Kjelms 1984 s. 10. 
382 Telefonsamtale med Kirsten Sass Bak 24.02.2021. 
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Harboøresangen 

I Dansk Folkesang gennem 150 år havde Clausen viet Indre Missions sang-

bøger et kort kapitel.383 Under sine indsamlinger i Sønderjylland mødte han nu 

sangere der var fortrolige med disse, og derigennem kom han på sporet af de 

endnu ikke helt uddøde ældre indremissionske sangtraditioner i området om-

kring Harboøre. Det førte mellem 1959 og 1966 til ca. 300 indspilninger med 

åndelige sange og 176 indspilninger med brorsonsang sunget af 15 forskellige 

sangere. Som det også er tilfældet med Knudsens indspilninger med De stærke 

Jyder, dokumenterer ingen af disse indspilninger autentiske rituelle situatio-

ner. Ved enkelte tilfælde under indsamlingerne lykkedes det dog Clausen at 

samle 30-40 harboøreboer384 i missionshuset til fælles gennemsyngning og 

indspilning af udvalgte åndelige sange i Harboøre-tradition, herunder en en-

kelt brorsonsalme: ”Vor klippe vi slippe umulig.”  

Denne indsamler-styrede fremgangsmåde skal sidenhen være blevet kriti-

seret blandt folkesangsinteresserede fordi man fandt resultatet mistænkeligt 

”pænt og […] unisont.”385 Under et feltarbejde i Harboøre 1988 interviewede 

musikforskeren Birgitte Lauritsen tre sangere der godt 20 år tidligere havde 

deltaget i denne arrangerede fællessang. Sangerne fortæller at sangene blev 

øvet inden indspilningen. Dels var det en konstrueret situation, hvor menne-

sker der nok boede i samme område, men ikke nødvendigvis var vant til at 

synge sammen, skulle finde et fælles udtryk: ”Nogen var måske ikke så for-

færdelig skrappe til at synge, men de havde bare lyst til at være med, for det 

de elskede dem sange.”386 Dels kendte ikke alle sangerne alle sangene, og ikke 

mindst var der tale om en genoplivet sangtradition. Denne situation førte til 

livlige diskussioner om den rigtige udformning af de enkelte detaljer: ”[…] 

den skulle synges sådan, og den strofe her, den skulle trækkes lang, og den 

der, den skulle være kort, og […].”387 Det fremgår af beretningen ikke klart 

hvor stor indflydelse Clausen, der jo var en rutineret korleder, havde på ud-

formningen af sangen. Det ser dog ud til at især de gamle sangere havde meget 

bestemte opfattelser af det musikalske udtryk og fik det som de ville:  

Vi havde en slagter, han er død nu, han hed Christian Bro, han havde en god 
sangstemme, og han var stærk i musikken også, på den måde der. Han [hermed 
må menes Clausen] skulle ikke komme og fortælle nogen ting om hvordan den 
skulle synges! Og så var der ikke mere snak om det! 

                               
383 Clausen 1958 s. 265-274. Indre missions sangbøger behandles i kapitel 7. 
384Birgit Lauritsen: Sangtradition og –miljø i indre missionske kredse i Danmark ca. 1860-
1950, med eksempel i det indre missionske samfund på Harboøre og i Lemvig, upubl. artikel, 
1988, s. 51-53. 
385 Bak, upubl. Manus. 
386 Citeret efter Lauritsen 1988 s. 52. 
387 Ibid. s. 51. 
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Det er måske en venlig fortolkning af materialet, men indtrykket er at Clausen 

formåede at bruge sine musikpædagogiske evner til at hjælpe harboøresan-

gerne frem til ”virkelig harboøretradition”388 efter sangernes egen erindring og 

opfattelse. Clausen var jo netop interesseret i den melodiske variantdannelse, 

så der er ikke noget indlysende motiv for at han skulle ville sætte sine egne 

musikalske ideer igennem; det var den lokale tradition han var ude efter. Hans 

rolle har således ikke egentlig været lederens, men snarere initiatorens, der 

organiserede et kollektivt musikalsk erindringsarbejde. Indspilningerne med 

den organiserede fællessang vidner om en kerne af meget sikre og velsyn-

gende sangere (både mænd og kvinder) der synger med energisk fremdrift og 

en solid frasering, som umuligt kan være blevet indøvet på en halv time. De 

øvrige knapt så sikre og sangstærke haboøre-folk er mere tilbagetrukket i lyd-

billedet, men bidrager dog med deres stemmer og gennem deres vagere frase-

ring og iblandt let afvigende melodiopfattelse med fylde til sangen. Således er 

lyden af denne genoplivede sang måske slet ikke så afvigende fra den egent-

lige missionssang, hvor der var en jævn trafik af både mennesker og melodier. 

Fx skildrer Missionær Flyvholm melodispredningen således:  

Dengang der så blev liv på Harboøre, sådan, pastor Moe […] så rejste de ned 
til fiskerlejerne og besøgte hinanden. To, fire, seks, otte mand, så mange det 
kunne blive, fiskere […] Så tog de op og besøgte samfundene. Det var gensi-
digt sådan […] Ja, så er der jo kommet fremmede til hjemmene, så er de jo 
kommet til gengæld til besøg i hjemmene, og så, så skal vi synge den, og så 
skal vi synge den, men – og så hjalp de hinanden at få det bedste gjort. Men de 
sang af hjertet, ja det gjorde de! Jow, det gjorde de, det var… jow, det gjorde 
de… 389 

Missionær Flyvholms beskrivelse viser også hvordan det af og til lykkes Clau-

sen at vække sangernes erindring og få fyldige beskrivelser. Kirsten Sass Bak 

mener at sangernes svar ofte er bedre end Clausens spørgsmål.390 Sammenlig-

ner man med Thorkild Knudsens indsamlings- og spørgeteknik, træder nogle 

karakteristika frem som måske kan have bidraget til denne heldige situation. 

Clausen står ikke tilbage for lidt småsnak og fyldord der skal holde samtalen 

i gang, så som jo, javel ja, nå nå osv. Han afbryder som regel ikke sangerne 

imellem de enkelte numre og siger dermed ikke med jævne mellemrum stop, 

men lader sang og samtale flyde frit. Det er således ikke umuligt at Clausens 

tilsyneladende teknikforskrækkelse har haft en positiv bieffekt.  

                               
388 Ibid. s. 51. 
389 Visesangere.dk bånd 100. Pastor Carl Moe (1848-1927) kom i 1877 til Haboøre hvor han 
bl.a. gennem en meget omtalt ”brændevinsprædiken” i 1881 satte fart under vækkelsen. I ho-
vedstaden blev han kendt, eller snarere berygtet, for sin begravelsestale efter en stor drukne-
ulykke i 1893. 1915-1927 var han formand for Indre Mission. Moes betydning for vækkelsen 
tages op i kapitel 7. 
390 Telefonsamtale 23.02.21 
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Hvor Knudsen overvejende anvender passiv og 3. persons upersonligt pro-

nomen391 samt taler i abstrakter, henvender Clausen sig direkte til sangerne i 

2. person og med handleverber, og han spørger oftest om konkrete og livsver-

densnære emner, så som sangbøgerne, årstal, steder og ikke mindste personer. 

Selv om han spørger ud fra en melodi-genalogisk interesse i et forsøg på at 

tegne sit sanghistoriske landkort, inddrager han sprogligt sangerne som aktø-

rer (”Hvor har De lært den?”). Der er forskel på hvor stor interesse han viser 

de enkelte sangere, men man får generelt det indtryk at samtalerne forløber 

ubesværet og at sangerne ligeledes synger frit og på en for dem naturlig måde. 

Som tidligere nævnt kommer den rigelige tid indspilningerne til gode. Flere 

sangere, fx Peder Morre Pedersen,392 synger sig både varme og ”ind i traditio-

nen”, dvs. med større udtryksmæssig sikkerhed og musikalsk indlevelse, i lø-

bet af den halve time båndet løber. Selv om det ikke er til at vide hvor meget 

der er foregået uden for det der er kommet med på båndene, giver optagelserne 

således et troværdigt indtryk.  

Der er nogle spændinger i Clausens position som indsamler. Hans grund-

læggende faglige projekt må betragtes som noget gammeldags: en sanghisto-

risk kortlægning af meloditraditioners geografiske og historiske udvikling in-

den for en kulturhistorisk ramme. Siden sine tidligste publikationer viser han 

interesse for individet som syngende væsen og sympati med samfundets min-

dre privilegerede grupper samt sangens betydning for disse, men disse inte-

resser animerer ham aldrig til at opsøge nyere teoretiske tilgange til fænome-

net sang, endsige som Knudsen at konstruere ideologisk baserede kategorier. 

                               
391 Fx spørger Knudsen på 1960/1,5 ”Blev der sunget meget i hjemmet?” og fortsætter ”Og når 
man sang i hjemmet, var det så også Kingo eller var det mest Brorson?” 
392 Visesangere.dk bånd 425.  
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Figur 12. Carl Klausen og den sønderjyske visesanger Hansine Tækker. U. å. Fotograf 
ukendt. Gengivet med tilladelse af Museum Sønderjyllands Mediearkiv. 

På flere punkter fremstår Clausen som noget af en modpol til Knudsen på flere 

punkter. Hvor Knudsen vil revitalisere, vil Clausen tegne det historiske land-

kort, og hvor Knudsen er kategoriker og systematiker, er Clausen interesseret 

i sang som en ”livsytring.” Båndoptageren som redskab lader i øvrigt ikke til 

at interessere ham spor. 

Også som udgiver af folkesang vælger Clausen langt mere traditionelle løs-

ninger end Knudsen. Hans hæfte med 20 folkelige brorsonmelodier er ”i ud-

sættelser for en sangstemme med klaver – enkelte for kor.”393 Denne udgivelse 

komme ganske vist 15 år før melodibindet af DgF, men den er ikke desto 

mindre et eksempel på Clausens mere pragmatiske forhold til den folkelige 

sang. 

Melodierne er udgivet i et for de fleste bekvemt mellemleje og en yderst 

overkommeligt klaversats. Hensigten er ikke en ideologisk nytænkning af me-

lodistoffet, men en almindeligt anvendelig udgave i en velkendt musikalsk 

editionspraksis. Clausen viser i sin indledning at han, som Knudsen, er bevidst 

om folkesangens varierede syngemåde, men forankrer, i modsætning til Knud-

sens intonationssystem, denne i sangerne selv: 

                               
393 Karl Clausen: Folkelig Brorson-sang. 20 folkemelodier til Troens rare Klenodie og Svane-
Sang, København 1961. 
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[…] at synge er ikke at reproducere en engang for alle fastlagt melodi, men at 
bringe en melodikærne eller et mønster til udfoldelse, skaffe musikalsk dæk-
ning for en tekst, så sangen fænger og griber. Midlerne er i blomstringstider 
fællesgods: vendinger, sløjfer o.lign., en usus, som alle kender, men færre be-
hersker med takt og talent, d.v.s. med klog strategi og dristig opfindsomhed. 
Forsangeren kan; han magter kunsten at forme sjælfuldt og gøre det i ét stykke, 
når han er på højde med sig selv: den vældige sanger, det medskabende sind. 

Her ses et af de få eksempler på at Clausen teoretiserer over hvad der fore-

kommer at være det for ham indlysende fundament: den grundlæggende re-

spekt for den enkelte sanger. Dette fundament er formodentlig medvirkende 

årsag til at man på indspilningerne hører sangerne synge ud fortælle åbent om 

deres sangerfaringer.  

Sigvald Tveits indspilninger med Kristelig Lutheransk 

Trossamfund 

Det sidste rum med salmesangsindspilninger adskiller sig i så godt som alle 

henseender fra de øvrige. I 1995 dokumenterede den norske musikforsker og 

komponist Sigvald Tveit (1945-2019) den på det tidspunkt endnu levende me-

nighedstradition efter Kingos salmebog hos Kristelig Lutheransk Trossam-

fund i Tjørring lidt uden for Herning. Indspilningerne er ikke foretaget i kirken 

og ikke i en rituel sammenhæng, men det er knap 90 minutters fællessang med 

menigheden der dokumenteres, hvilket åbner for nogle andre analytiske mu-

ligheder end de mange solo-indspilninger i de øvrige samlinger. 

Hvor de danske indsamleres indspilninger af salmesang var del af en gene-

rel interesse for folkelige danske sangtraditioner i en forgrening af genrer og 

lokaliteter, er Tveits interesse hymnologisk. Indspilningerne med Kristelig 

Lutheransk Trossamfund indgår i et større projekt, hvor Tveit undersøger 

”[m]eloditradisjoner der Kingos salmebok fremdeles er i bruk,”394 hvilket, for-

uden Kristelig Lutheransk Trossamfund, er tre mindre lutherske trossamfund 

i Norge. Tveit betoner selv sin position når han i sin konklusion fremhæver 

den store forskel på det æstetiske ideal i en folkemusikalsk og en menigheds-

sangs-sammenhæng: ”I norsk kvedartradisjon […] vil en utøver ofte lage sin 

egen versjon av det tradisjonelle melodimaterialet. I disse menighetene er 

holdningen den stikk motsatte: en vil bevare tradisjonen så nøyaktig som mu-

lig.”395 I sin artikel præciserer Tveit tidligt at han ”kun snakker om forsam-

lingssang,”396 altså menighedens sang, og at ingen af de menigheder han har 

besøgt, tillader lydoptagelse under gudstjenesten.  

                               
394 Sigvald Tveit: ”Meloditradisjoner der Kingos salmebok fremdeles er i bruk” i Hymnologiske 
Meddelelser 1999 s. 35-46. 
395 Ibid. s. 44-45. 
396 Ibid. s. 36. 
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Tveit var selv aktiv kirkemusiker og salmebogsredaktør for Den Evange-

lisk Lutherske Frikirke, som han selv tilhørte.397 Dette var formodentlig bag-

grunden for at han fik adgang til disse ellers lukkede religiøse samfund. På 

den anden side kan dette tilhørsforhold også have medført en vis blindhed for 

visse ting. Fx videreformidler han ukritisk disse samfunds opfattelse af at de 

ikke tillægger sangstilen nogen videre betydning, men udelukkende synger 

efter Kingo af tekstmæssige og konfessionelle årsager. Thorkild Knudsens og 

Karl Clausens forståelse for at de musikalske strukturer i en vis sangtradition 

i sig selv kan være en afgørende identitets- og fællesskabsbærer, lader Tveit 

altså ikke til at have delt. Tveit konkluderer at ”skal en finne ut noe om vår 

musikk-kulturs eldre lag, må en gå til miljøer som selv definerer sig som kon-

servative” og at det ikke er utænkeligt ”at vi – særlig i Kristelig Lutheransk 

Trossamfund – hører reminisenser av en form for forsamlingssang som kan ha 

svært gamle røtter.”398 At netop den indsamler som må antages at have haft 

størst forståelse for salmesangens betydning som religiøs praksis og som til 

og med mødte kingosangen som en endnu levende menighedstradition, ikke 

skulle indse samme sangs betydning for den individuelle og kollektive religi-

øse identitet, forekommer at være noget af et paradoks. Man kan desuden 

hævde at vægtningen af det historiske aspekt i konklusionen ikke helt stemmer 

overens med artiklens generelle mere etnologiske tilgang. 

Både som forsker og som komponist besad Tveit en musikalsk alsidighed 

og en vilje til at forene det brede med det smalle. Hans harmonilære, som også 

er brugt i Danmark, har netop undertitlen ”fra en ny innfallsvinkel,” hvilket 

manifesterer sig i såvel metodikken som i intentionen om at gøre bogen an-

vendelig på ”det bruksmusikalske området.”399 I Tveits kingoprojekt skimter 

man begge disse dimensioner af hans interesser. Der er på den ene side tale 

om sangtraditioner der afviger fra de etablerede officielle normer og dermed 

udtrykker en musikalsk bredde. På den anden side er disse traditioner så iso-

lerede og egenartede at de afgjort må klassificeres som smalle.  

Også som fonogram adskiller Tveits indspilninger sig fra alle øvrige. Ikke 

blot høres her en hel forsamling, her høres også hvad der opleves som en 

yderst disciplineret forsamling. De synger i alt 28 salmer fra Kingos salmebog. 

Imellem hver salme annonceres næste salme af en af sangerne, og man hører 

knitren af salmebogsblade medens de øvrige sangere leder. Hvert vers intone-

res af en forsanger, som regel bare få stavelser, hvorpå resten af menigheden 

falder ind. Tre gange kommenterer Tveit en usikker begyndelse, og et enkelt 

sted udtaler han sin glæde over at få lov at høre netop ”Søde Jesu giv mig 

                               
397 Olav Solvang: ”Sigvald Tveit var først og fremst en folkelig formidler,” nekrolog i Vårt 
Land 09.01.2019. 
398 Ibid. s. 44-45. 
399”De siste par tiår har båret preg av en ”gjør-det-selv”-mentalitet […]”. ”[…]denne udviklin-
gen har skapt en friskhet og en fornyelse som det er all grunn til å glede sig over.” Sigvald 
Tveit: Harmonilære fra en ny infallsvinkel, Oslo 1984, s. 13.  
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nåde”, men derudover er han ikke til stede i lydbilledet. Lydindspillede sam-

taler er der ikke tale om. Mellem salmerne falder der ikke et ord fra menighe-

den. 

I en vis grad minder Tveits indspilninger således om Schiørrings, da de er 

som rensede for sangkontekst. Som på Schiørrings indspilninger skinner sal-

mebogsstrukturen igennem. På Tveits indspilninger høres en annoncering af 

salmenumre og knitren i salmebøgerne som den eneste lyd ud over selve san-

gen. Det indtryk der står tilbage, er kondenseret menighedssang efter Kingos 

salmebog. Dette lydbillede reflekterer flere forhold. For det første indsamle-

rens respekt for trossamfundets særlige livsstil og lukkethed – det må være 

nok at få lov at dokumentere sangen, synes ræsonnementet at have været. For 

det andet indsamlerens egen musikalske og religiøse identitet. For en analyti-

ker og komponist er de klingende strukturer det centrale i musikken, samtidig 

som den bekendende lutheraner og salmebogsredaktør må have genkendt væ-

sentlige dele af den grundlæggende indstilling til salmesangens betydning i 

det religiøse fællesskab. Når Tveit hverken i sin artikel eller på indspilnin-

gerne viser nogen interesse for salmesangens brug og funktion, hænger det, 

ud over den musikfaglige specialisering, formodentlig sammen med at dette 

for ham var så selvfølgeligt.  

Salmesangens lydlandskab som studieobjekt  

Visitterne i salmesangens enkelte lydrum har vist hvordan indspilningstekno-

logi og indsamlere indgår i medieringsprocessen af sangernes vokale realise-

ring af salmebøgerne. Man kan dermed tale om to lag i medieringsprocessen 

der igen interagerer med hinanden. De enkelte indsamlere har i mødet med 

sangerne og deres salmebøger interesseret sig for varierende aspekter af den 

folkelige salmesang: det historiske, det sociale, det ideologiske, det struktu-

relle, det genealogiske, det konfessionelle osv., og de har anvendt forskellig 

teknologi som de har haft forskellige relationer til. Hele dette mylder af po-

tentielle fonografiske effekter kan ikke peges ud i detaljen i hver enkelt ana-

lyse, men ved at have fremdraget de mest fremtrædende tendenser er analy-

sens grundlag og dermed muligheden for at lytningen faktisk kommer til at stå 

i ”rationalitetens tjeneste” blevet styrket. 

Samtidig kan det ikke nægtes at jeg som lyttende analytiker med mine mu-

sikalske og personlige erfaringer bevæger mig ud i et fortolkningsåbent felt, 

hvor analysen og fortolkningen af især alt det der ikke kan noteres, så som 

detaljerne i sangernes frasering, deres timbre og tonedannelse, i høj grad må 

være bestemt af min egen, delvis intuitive, kodificering af disse vokale træk. 

Dette forbehold kan dog også vendes om til en fordel – lyden er netop så meget 

mere informationsrig end transskriptionens fortolkning.  
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I de følgende fire kapitlers analyse af den indspillede salmesang er det ly-

den af den indspillede sang der analyseres. I analyserne undersøges bl.a. me-

lodiske strukturer, til hvilket formål transskriptioner af salmemelodierne er et 

nødvendigt værktøj. Jeg vil dog gerne betone at disse transskriptioner netop 

er et værktøj, og ikke analysens genstand. Pga den indspillede sangs perfor-

mative kompleksitet er transskriptionerne desuden i nogen grad forenklede. 

For læseren af analyserne er der mulighed for at høre et udsnit af det analyse-

rede materiale. 

Analysekapitlernes lydeksempler 

På afhandlingens cd og på https://musik.uu.se/forskning/kingotone-og-bror-

sonsang findes eksempler på Nils Schiørrings, Thorkild Knudsens og Sigvald 

Tveits indspilninger. Et eksempel med den amerikanske sanger Charles Ale-

xander, der indgår i kapitel 7, kan ligeledes høres her. En oversigt over lydek-

semplerne findes i bilag 4.  

En stor del af Hakon Grüner-Nielsens fonografindspillede sang er digitali-

seret og tilgængeliggjort på cd-boksen Viser på valse. 400 historiske fonograf-

optagelser af dansk traditionel sang og violinspil 1907-1947.På cd 4 kan man 

på spor 50-59 finde eksempler der analyseres eller på anden vis inddrages i 

kapitel 4 og 5. Desuden kan man høre andre salmer på spor 1-5. Disse cd’er 

er tilgængelige på flere webbaserede afspilningstjenester.400 Der henvises til 

Viser på valse med Vpv. 

I kapitel 5 henvises derudover løbende til Knudsens samling i Dansk Fol-

kemindsamling i fodnote. Henvisningen angives i indsamlerinitialer/års-

tal/bånd, spor ifølge registranten. Fx TK/1960/1, 2.  

Karl Clausens omfattende indsamlede materiale kan høres på sitet www.vi-

sesangere.dk, hvor hele Clausens samling er digitaliseret og tilgængeliggjort. 

Brorsonsangen er kun en lille del af den fulde samling. Siden har indbyggede 

søgefunktioner på visetitler og sangernavne. Jeg selv har fundet det enklest at 

søge på ”Brorson.” Man kan enten selv skrive Brorson i søgefeltet på forsiden 

eller gå direkte til http://www.visesangere.dk/find.php?sord=brorson. Herved 

får man en oversigt ordnet efter salmetitler og sangernavne. Klikker man på 

salmetitlen, kommer man frem til det rette bånd. Ulempen ved dette site er at 

båndene ikke er sorterede, sådan at man ikke kan klikke sig direkte frem til de 

enkelte salmer. Det kræver således lidt tålmodighed at finde dem. De bror-

sonsalmer der analyseres i kapitel 7 har jeg derfor lavet et direkte link til og 

forsynet med minuttal (efter kommaet). Fx http://dvmmedia.statsbibliote-

ket.dk/sanghist/clr174_128.mp3, 22.54. 

 

                               
400 Jf. udegivelsens hjemmside: http://forlagetkragen.dk/vpv/ (16.03.2022). 

http://www.visesangere.dk/
http://www.visesangere.dk/
http://www.visesangere.dk/find.php?sord=brorson
http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sanghist/clr174_128.mp3
http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sanghist/clr174_128.mp3
http://forlagetkragen.dk/vpv/
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Figur 13. 1. Lyø, 2. De stærke Jyder (området omkring Vejle og Horsens), 3. Kristelig 
Lutheransk Trossamfund (Tjørring v. Herning) og 4. Harboøre. 
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4. At synge sin fortid i ø-samfundet: 

kingotraditionen på Lyø 

Dette kapitel er det første af fire case-baserede analysekapitler. I disse kapitler 

gennemgås fire store samlinger i indsamlingskronologisk rækkefølge, bortset 

fra de enkeltstående fonografindspilninger af Hakon Grüner Nielsen, der lø-

bende behandles sammen med de store samlinger fra samme miljø. I dette 

kapitel behandles således indspilninger fra Lyø foretaget af Hakon Grüner-

Nielsen i 1934 og indspilninger foretaget af Nils Schiørring i 1953.  

Kapitlet tegner baggrunden og konteksten for kingotraditionen på Lyø og 

analyserer den indspillede kingosang. Denne varer sammenlagt lidt under en 

time og dokumenterer hovedsageligt individuel sang med tre forskellige san-

gere. Der er indspilninger hvor to sangere synger sammen, men kun få indi-

kationer på en egentlig fællessangspraksis. Man hører ingen samtale på bån-

dene. Da kingotraditionen på Lyø er bevaret i et meget lille og længe ganske 

isoleret samfund, og da materialet rummer flere eksempler på salmer med rød-

der i reformationstiden – enkelte af Luther selv –  egner det sig bedst til at 

undersøge de diakrone linjer i traditionen og derigennem søge indblik i tradi-

tionens og erindringens veje. Dette sker bl.a. i komparation med melodibøger-

nes versioner.   

Med udgangspunkt i en nærlæsning af tre indspillede salmer fra 1934 un-

dersøges og diskuteres den mundtlige traditions forandringsprocesser som vo-

kal liturgisk og konfessionel erindringspraksis. Med denne nærlæsning vil jeg 

skabe de nødvendige forudsætninger for analysen af Schiørrings indspilninger 

fra 1953, som skal give indblik i den religiøse og musikalske erindringspraksis 

i ø-samfundet. I denne praksis må salmerne betragtes som en enhed af tekst 

og melodi med en liturgiske funktion, hvorfor analysen foretages salmevis. 

De transskriptioner og eksempler fra melodibøger som her bruges, er udeluk-

kende et analytisk redskab. Undersøgelsens genstand og dermed analysens 

grundlag er den på indspilningerne fastholdte klingende sang.  

Isolation, autonomi og traditioner: et lille dansk ø-

samfund 

Lyø er en lille ø i Det Sydfynske Øhav. Som i mange andre ø-samfund har 

kulturen været præget af isolation, indtil der i 1903 oprettedes fast færgefart 
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til Fåborg. Øen har i århundreder været selvforsynende og opnåede i begyn-

delsen af 1700-tallet velstand. I 1801 boede der 196 mennesker på øen, og 

ansvar og magt har ligget hos en lille kreds af familier fordelt på 23 gårde, 

som har haft tætte relationer og en interesse i at opretholde det fungerende 

samfund.401  

Kulturen har været kendetegnet af en stærk traditionsbevidsthed, og frem 

til det modernes gennembrud i begyndelsen af 1900-tallet bevaredes fx sær-

lige bryllupsskikke og kirkegangskone-ritualet, ligesom man længe sad køns-

opdelt i kirken.402 Kingos salmebog var i brug på øen frem til 1912 og er, med 

sin kongelige autorisation, et kraftfuldt symbol på denne traditionalisme. 

Ikke desto mindre er øen også blevet kaldt ”et multikulturelt samfund i 

1800-tallet.”403 For at kunne sælge sine varer måtte bønderne organisere sig i 

bådelaug, hvilket i sammenligning med fastlandsbønderne, der med deres 

vogne ikke kom længere end til det lokale marked, gav dem en større mobilitet 

og bragte dem i kontakt med ellers ukendte kulturelle fænomener. Samtidig 

betød isolationen og traditionalismen at disse hjembragte fænomener konser-

veredes. Særlig kendt er Lyøs broderitradition, der i sin formgivning skiller 

sig markant ud fra traditioner på de omkringliggende øer.404 Denne kombina-

tion af ”multikultur” og isolation kan også tænkes at have haft betydning for 

salmesangen, sådan at denne kan have fungeret som en ”musikalsk bondesej-

lads” med import af nye impulser så som harmoniske og formmæssige kon-

ventioner der var almindelige i 1700- og 1800-tallet, men i isolationen også 

har konserveret den særlige tradition disse impulser gik ind i. 

Der kom også impulser udefra gennem præst og lærer.405 Eksempelvis for-

tælles det at pastor Clausen ændrede skikken at gifte kvinder blev boende hos 

sine forældre indtil mandens forældre var væk.406 Den nære forbindelse mel-

lem kirke og skole kom i Lyø by konkret til udtryk i naboskabet mellem disse 

to, og både præst og lærer blev betragtet som en blanding af fremmede og 

autoriteter. Den markante stabilitet blandt lærerne tyder dog også på at de har 

udfyldt en betydelig rolle og dermed er blevet integrerede i ø-samfundet. 

Blandt bare tre lærere i perioden 1814-1934 måtte kun den mellemste, lærer 

Munk, slutte i utide som følge af en strid med præsten, pastor Abrahamsen. 

Lærer Duus og lærer Askholm var respekterede lærere som udfyldte vigtige 

                               
401 Jytte Andersen: ”En ø-skole – 1814 til 1934. Lærerne Duus, Munk og Askholm på Lyø.” 
Befolkningstallet var i 1930 steget til 375. I 2019 boede der ifølge Danmarks Statistik 86 men-
nesker på øen. https://danske-smaaoer.dk/nyheder/befolkningstal-for-smaaoeerne/ 
(15.07.2021) 
402 Jeg er Jens Westerskov Andersen fra Lyø Lokalhistoriske Forening stor tak skyldig for at 
dele sin viden om Lyøs historie og traditioner. Mail 13.07.2021. 
403 Jens Westerskov Andersen: “Lyø – et multikulturelt lokalsamfund i 1800-tallet”, i Eva 
Aaberg Westh: Traditionelle Lyø-broderier s. 12.  
404 Ibid.  
405 Jf. Andersen 2002. 
406 Fortalt af Anne Katrine Hansen i Lyboen nr. 33 2011 s. 2-10. Pastor Clausen afløste pastor 
Abrahamsen der forlod embedet i 1897. Det ser altså ud til at han er kommet til Lyø samtidig 
med lærer Askholm.  

https://danske-smaaoer.dk/nyheder/befolkningstal-for-smaaoeerne/
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funktioner i livet på Lyø.407 Én af disse var at synge for i kirken og at lære 

børnene at synge salmer. 

Den traditionalistiske holdning slog også igennem i det religiøse liv. På 

trods af vækkelsens stærke udbredelse på Fyn nåede den aldrig Lyø. Tværti-

mod blev den kendte vækkelsesprædikant Peter Larsen Skræppenborg alle-

rede ved bådebroen korporligt afvist af pastor Aabye, da han i begyndelsen af 

1830’erne ville besøge øen.408 Sognepræst på øen 1874-1877, Carl Chr. Erik-

sen, giver lyboerne følgende skudsmål: 

De kom i Flok og Følge fra alle Gaarde og Huse i deres Søndagsklæder. De 
gamle Skikke blev holdt i Ære, (Kirkegangskone, omhyggelig Altergangsfor-
beredelse) Søndagen blev holdt hellig, Juleaften sad de hver med sit Lys i 
Haanden, tæt i alle Stolestader og paa Knæfaldet. Der var gammeldags Ærbø-
dighed for Det Hellige. Retningsvæsen kendtes ikke.409 

Hvor de gudelige forsamlinger andre steder søgte luthersk autenticitet i ”ret-

ningerne,” søgte man altså på Lyø at bevare sine traditioner inden for den ek-

sisterende kirkes ramme, med skiftende udefrakommende præster. 

En lærer og kirkesanger på Lyø: Rasmus Rasmussen Askholm  

Som uddannet og tilrejsende lærer og kirkesanger på Lyø kan Rasmus Ras-

mussen Askholm siges at legemliggøre en del af den folkelige salmesangs 

processer i den mundlige tradition, hvorfor analysen skal indledes med en nær-

mere præsentation af ham. Askholm var lærer på Lyø fra 1897 til 1934. Efter 

pensioneringen flyttede han og hans kone ganske vist til Odense, men de lig-

ger begge begravede på Lyø Kirkegård. Vidnesbyrdene og levnene efter ham 

tegner et billede af en lærer der var dybt engageret i sit arbejde og i lokalsam-

fundet. Han holdt både aftenskole og lysbilledforedrag, og han efteruddannede 

sig løbende, bl.a. i orgelspil efter at kirken i 1910 havde fået harmonium. San-

gen lader til at have været en hjertesag. Ud over den obligatoriske salmesang 

ved den daglige andagt i skolen blev der sunget meget med børnene om efter-

middagen. Søskendeparret  Mads Jacob Jørgensen (1905-1995) og Agnes Jør-

gensen (f. 1908) mindedes i 1987 deres skoletid: ”så sang vi flerstemmigt – 

var vi først i gang, kunne vi blive ved længe.”410 Salmesangen spillede også en 

rolle uden for kirke og skole, fx sang Askholm for, når en død skulle synges 

ud, ligesom der også er blevet sunget ved dåbs- og bryllupsfester, som Ask-

holm i kraft af sit embede deltog i.  

Lærer Askholm var også engageret i forskellige grene af øens foreningsliv 

og en aktiv lokalhistoriker; han publicerede flere mindre artikler om folkelivet 

                               
407 Jf. Andersen 2002.  
408 Niels Kjær: ”Lyøs præstehistorie” i Lyboen, 1996 nr. 18. 
409 Andersen 2002 s. 22. 
410 Ibid. s. 50. 
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på Lyø, som for eksempel artiklen om kingosangen.411 Derigennem har han 

indtaget en dobbelt funktion som måske igen bedst kan beskrives med bonde-

sejladsen som metafor. Askholm bragte kundskab og ny teknologi (fx lysbil-

leder og orgelspil) til øen, men bidrog med disse også selv til opretholdelsen 

af den stærke lokale identitet og traditionsbevidsthed.  

Askholms erfaringer minder om dem Evald Tang Kristensen 30 år tidligere 

gjorde sig i Gjellerup Kirke. Han skriver: ”Da der ikke fandtes Noder til de 

brugte Melodier, maatte jeg have Folk til at synge for mig, saa jeg selv kunde 

nedskrive Melodierne.” 412 I modsætning til Tang Kristensen har lærer Ask-

holm dog ikke meget godt at sige om den traditionelle syngemåde: ”Af denne 

Salme sang vi kun dette ene Vers – heldigvis”, ”Nr. 110 stod ofte paa Dags-

ordenen; jeg var mindre begejstret for den, da den har 9 lange Vers og blev 

sunget med en drævende Langsomhed.” Kingos salmebog har han heller ikke 

meget godt at sige om: ”af denne Bogs ca. 300 Salmer er ca. 80 af Kingo. 

Resten er Oversættelser, og disse er ofte meget tarvelige og slet ikke sang-

bare.” Til gengæld omtaler han rosende den musiker, R. P. Jørgensen, der har 

været behjælpelig med nedskriften af melodierne, ”da han havde mere For-

stand på Taktinddeling o. s. v.”413 

Lærer Askholm bekræfter med sin artikel sin trickster-lignende status som 

en udefrakommende, men kulturskabende specialist. Han er en lærer der har 

accepteret og, så godt han kunne, har lært sig traditionen, men også har lært 

og vurderet den ud fra sine egne, seminarieformidlede, musikalske normer. 

Han lader da også forstå at han udelukkende brugte de lokale melodier, hvor 

det ikke var muligt at anvende melodier fra enten Berggreens koralbog fra 

1853 eller tillægget.414  

Man må ud fra Askholms udsagn udlede at menigheden har accepteret hans 

forestillinger om melodivalg og salmesang. Gennem et 30-årigt virke som læ-

rer med daglig andagt og salmesang med børnene må Askholms æstetiske ide-

aler have præget lyboernes sang. Den langvarige flerstemmige sang i efter-

middagstimerne må desuden have skabt en intuitiv forståelse for dur-mol-to-

nalitetens principper hos børnene.  

Askholm afslutter sin artikel om kingosangen således: ”1910 fik Kirken et 

større Harmonium, og 1912 kom en ny Præst, Pastor Clausen, nu i Sværdborg; 

                               
411 Som er omtalt i kapitel 1.  
412 Rasmus Askholm: ”Salmemelodier efter Folkemunde” 1930, s. 114. 
413 Ibid. s. 113-117. Sammenlignet med de eksisterende indspilninger fra Lyø, bl.a. med Ask-
holm selv, bør man dog læse disse transskriptioner med et vist forbehold over for netop ”Takt-
inddeling o. s. v.” dvs. metriske spørgsmål. Disse transskriptioner anvendes her kun i begrænset 
omfang.  
414 Askholm omtaler bare ”salmebogen,” men specificerer samtidig en melodi med henvisning 
til Berggreen (Askholm 1930 s. 114). Askholm har formodentlig ligesom Evald Tang Kristen-
sen på seminaret lært melodierne efter Berggreens koralbog, som hørte til ”Roskilde konvents 
salmebog” fra 1852/1855, efterfølgeren til Evangelisk-christelig Psalmebog der bl.a. med 
Grundtvigs gendigtninger af de ældre salmer fik traditionen tilbage på sporet igen. Med tillæg-
get må menes tillægget til Roskilde konvents salmebog fra 1873 med tilhørende koralbogstillæg 
af Berggreen. Glahn 2000 s. 47. 
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han indførte hurtigt den nye Salmebog, og dermed gled de gamle Melodier 

over i Historien, og om faa Aar er de fuldstændig glemt.” 415  Der er her intet 

der tyder på modstand fra menigheden mod denne modernisering af salme-

sangen, som vel at mærke følger blot få år efter oprettelsen af en færgeforbin-

delse til øen. 

Lyø-traditionens reformationssalmer med lærer Askholm 

I 1934 indspillede Hakon Grüner-Nielsen fem salmer fra Kingos salmebog 

med lærer Askholm, af hvilke de tre som er digitaliserede, skal analyseres her. 

Det drejer sig om kernesalmer i den lutherske gudstjeneste med rødder i re-

formationen: ”Nu bede vi den helligånd”, ”Ære være Gud Fader i himmerig” 

(sidste vers af ”Nu er os Gud miskundelig”) og ”Af Adams fald”. Fonograf-

indspilningerne dokumenterer kun et enkelt vers af hver salme. Disse tre sal-

mer findes i Thomissøns salmebog, og de to førstnævnte, der er digtede af 

Luther selv, findes tillige i Malmø-messeembedet fra 1529 og har været cen-

trale salmer i reformationstiden samt i den efterfølgende konsolideringsfase. 

Nu bede vi den helligånd 

Af disse tre salmer var især ”Nu bede vi den helligånd” almindeligt udbredt 

og havde en fremskudt plads i gudstjenesten som salme før prædiken under 

det meste af kirkeåret.416: 

Nu bede vi den Helligaand 
Alt om den kristelige Tro og ret Forstand, 
Det os Gud bevare Og sin Naade sende, 
Naar vi Heden fare af dette Elende; kyrie eleis. 

Du værdig Lys, giv os dit Skin, 
Lær os at kende Jesum Kristum alen’ 
At vi med ham blive, Vor kære Frelsermand, 
Som os mon indlede Til det forjætted’ Land! kyrie eleis. 

Du søde Aand! Skænk os forvist, 
At vi maa drikke af dit Kærlighedens Bryst, 
At vi udaf Hjertet hverandre elske  
Med et Sind i Christo Og have baade Fred og Ro! kyrie eleis. 

Du ypperste Trøster i al vor Nød! 
Hjælp, at vi forsmaa Verdens Spot og Usselhed, 
At vi bestandig blive Paa vor sidste Ende, 
Naar vi med Djævelen kive I Dødens Elende! kyrie eleis.417  

                               
415 Askholm 1930 s. 119. Her må være tale om Psalmebog for Kirke og Hjem fra 1899. 
416 Paulsen 2017 s. 67-68. 
417 Jeg citerer her salmen i den retstavning der benyttes i Kingos salmebog i en udgave fra 1912.  
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Denne funktion havde den frem til 1798, hvor Evangelisk-Christelig Salme-

bog med det fri salmevalg brød med hidtidige liturgiske principper. Salmen 

skønnes at være den ”måske mest brugte af Luthers salmer og har været opta-

get i samtlige autoriserede danske salmebøger.”418 Den kom ved et tilfælde til 

at stå først i Luthers og Walters korsalmebog fra 1524, hvilket den af Anders 

Malling vurderes til at egne sig godt til.419 Den er oversat af Malmø-reforma-

toren Claus Mortensøn og nr. 2 i Kingos Salmebog 

Hymnologen Ove Paulsen påpeger at reformationens vægt på prædikenen 

i gudstjenesten medførte en liturgisk tyngde i de mange salmer omkring 

denne, og at ”Nu bede vi den helligånd” i realiteten fungerede som et fast led, 

da den søndag efter søndag blev sunget på samme centrale sted i gudstjene-

sten.420 

Ære være Gud Fader (Nu er os Gud miskundelig) 

Den anden salme, ”Ære være Gud Fader i himmerig”, er sidste vers af ”Nu er 

os gud miskundelig.” Også denne salme fik tidligt en central plads i gudstje-

nesten som salme efter prædiken. Det sidste og af Askholm indsungne vers er 

tildigtet, formentlig af Claus Mortensøn, og den udstrakte brug af salmen efter 

prædiken op gennem 1500- og 1600-tallet skyldes formodentlig netop dette 

vers, der kan karakteriseres som en troperet doksologi.421  Gennem de ind-

skudte forklaringer i relativsætningerne og sidste verselinjes kollektive bøn (i 

det følgende fremhævet af mig gennem kursiv) må dette salmevers have haft 

en egentlig kateketisk funktion der har indskolet menigheden i den lutherske 

lære. Denne tekststruktur går naturligt i spænd med melodiens toleddede form.  

Ære være Gud Fader i Himmerig, 
Som alting har at raade, 
Desligest hans søn evindelig, 
Som frelst har os af Vaade, 
Og lovet være den Hellig-Aand, 
Som giver os af sin Naade. 
Den Ære har været af evig Tid, 
Og bliver foruden al Ende, 
Gud os sin Naade sende! 

                               
418 Ibid. s. 254 
419 Malling III s. 422. 
420 Ove Paulsen: ”Luthers salmer som gudstjenesteled” i Jørgen Kjærgaard og Ove Paulsen 
(red.): Luthers salmer på dansk. Tekst, melodi, liturgi og teologi, København 2017, s. 69. Paul-
sen skelner i sin gennemgang af Luthers salmer som gudstjenesteled i den danske gudstjeneste 
mellem et liturgisk identitetsdannende og et evangelieforklarende pædagogisk princip i brugen 
af salmerne i gudstjenesten. Han peger gentagne gange på netop ”Nu bede vi den Helligånd” 
som en salme der var vidt udbredt og med sine ”stærke teologiske budskaber” blev sunget tæt 
på prædiken og nadver og ”udøvede liturgisk autoritet”, samtidig som den gik ”ud i samfundet 
gennem kommunikationen og har påvirket både samfunds- og kulturliv.” S. 49-82. 
421 Kjærgard og Paulsen (red.) 2017 s. 264.  
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Både ”Nu er os Gud miskundelig” og ”Nu bede vi den helligånd” har således 

i praksis fungeret som faste liturgiske led der har indrammet prædikenen i den 

danske gudstjeneste gennem ca. 200 år. Gennem den regelmæssige gentagelse 

har disse salmer været ikke blot almindelig kendt, men har været salmer som 

man højst sandsynligt har kunnet udenad, har taget med ud af kirken og levet 

med som tilværelsesforklarende sange. Et yndet eksempel på disse salmers 

funktion i menneskers liv også uden for den kirkelige gudstjeneste, er beret-

ningen fra Peder Palladius visitatsbog om en gruppe fiskere på et tilfrosset 

Øresund, der konfronterede med druknedøden da isen brød, sang netop ”Nu 

bede vi den Helligånd.”422   

Af Adams fald 

Den sidste af de tre indspillede salmer med lærer Askholm, ”Af Adams fald,” 

har tekst af Lazarus Spengler og er ligesom de to Luther-salmer trykt i Johann 

Walters Geystliche gesangk Buchleyn og dermed fundereret i en af den tyske 

reformations centrale udgivelser. Den skal efter Kingos salmebogs orden syn-

ges før prædiken tre gange om åretog kan med denne lavere frekvens ikke 

have haft fuldt samme almengyldige betydning som de to Luther-salmer.423 

Teksten eksemplificerer Stig Wernø Holters karakteristik at den teologiske 

grundholdning i Thomissøns salmebog: ”Det lutherske sentraldogmet om ret-

tferdiggjørelse ved troen alene og ved Kristi fortjeneste alene hamres inn igjen 

og igjen.”424 Her blot første vers: 

Af Adams Fald er plat fordærv’t 
Al vor Natur og Sinde; 
Den Synds Forgift er er paa os arv’t, 
At vi maa plat forsvinde 
Uden Kristi Trøst. Der os forløst 
haver fra den store Skade 
der i Adam Os alle kom, 
Guds Vrede paa os lagde. 

Af de tre salmer som Askholm synger, er kun ”Nu bede vi den helligånd” (i 

Grundtvigs gendigtning) forblevet i kirkesangstraditionen op til vore dages 

salmebog, men i Lyø Kirke er de altså alle tre blevet sunget frem til 1912. De 

er således tydelige eksempler på kingosangens funktion som gentagen gen-

skabelse af fortiden og en dertil knyttet luthersk identitet.425  

                               
422 Palladius s. 48. 
423 5. søndag efter Helligtrekongers dag samt 13. og 18. søndag efter trinitatis. Desuden prædi-
kestolsvers 8. søndag efter trinitatis. Ifølge Jespersøns Graduale skulle salmen synges som of-
fertorium fra Mariæ renselsesdag (kyndelmisse) til fastelavn, og på Mariæ bebudelsesdag. Des-
uden salme efter prædiken ved gudstjeneste uden nadver Mariæ renselsesdag (kyndelmisse). 
Jeg takker Ove Paulsen for disse oplysninger.   
424 Holter 2020 s. 118. 
425 ”Nu bede vi den helligånd” formidler tillige traditionen fra middelalderen, da salmen bygger 
på en leise fra det 12. århundrede med tekstlig tilknytning til sekvensen ”Veni sancte spiritus.”  
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Kan denne erindring og identitet også høres? Hvordan forholder de indspil-

lede mundtligt traderede versioner sig til de trykte? Er det muligt at finde spor 

fra de ældste melodioptegnelser i den indspillede sang? I hvilket omfang har 

autoriserede melodibøger efter Thomissøn sat sit præg på traditionen, og kan 

disse omvendt tænkes at bekræfte en almindeligt udbredt sangpraksis? Og kan 

komparationen med de skriftlige versioner give indblik i den mundtlige tradi-

tions processer?  

Indspilningerne med lærer Askholm belyser alle disse spørgsmål og eksem-

plificerer flere gennemgående træk ved kingotraditionen som historisk fæno-

men og erindringspraksis.  

De tre salmemelodier i de skriftlige kilder 

De tre salmer blev fra Thomissøns salmebog optaget i Kingos salmebog og 

dermed også i de to melodibøger der dækkede dennes tekster: Kingos Gradu-

ale fra 1699 og C. F. Breitendichs Fuldstændig Koralbog fra 1764. Disse i alt 

tre melodibøger har altså udgjort normen for melodierne til de tre salmer i 

perioden 1569 – 1801, hvor Breitendichs koralbog afløstes af Zincks koralbog. 

I denne periode havde kun få kirker orgel, og det er da også kun Breitendichs 

koralbog der har harmoniseringer af salmemelodierne. Ledelsen af kirkesan-

gen var på landet overladt til degnen, hvis musikuddannelse har været ganske 

rudimentær. Først o. 1800 satte nye initiativer ind, der skulle styrke uddannel-

sen af kirkesangere. Det er således i perioden med Thomissøns og Kingos sal-

mebøger at kontrollen med kirkesangen i praksis har været svagest.426 

Der er derfor stor usikkerhed forbundet med at fastslå bøgernes udbredelse 

og faktiske brug, ikke mindst for landsbykirkernes vedkommende. Som bøger 

der i et eller andet omfang var en del af det kirkemusikalske kredsløb og som 

må forventes at udtrykke en tidsbunden musikalsk norm og i hvert fald give 

en indikation på sangen i praksis, er det ikke desto mindre relevant at under-

søge de tre salmemelodiers udformning i disse bøger. Når de inddrages i ana-

lysen af Lyøtraditionens melodier, sker det således ikke ud fra en forestilling 

om at melodierne en gang i tiden er blevet sunget nøjagtigt som disse norma-

tive melodiforskrifter angiver. Men Thomissøns og Kingos salmebøger har 

haft så lang en levetid at det må være rimeligt at antage en vis sammenhæng 

mellem dem og den praktiserede kirkesang rundt om i landet.  

For de tre salmemelodiers vedkommende kan konstateres at versionerne i 

Thomissøns salmebog holder sig tæt til de tyske originalsalmer og dermed 

musikalsk bekræfter den konfessionelle rodfæstning.427 De tre melodier er i 

Thomissøn rytmisk kendetegnede ved at have lange et-slag uden optakt, selv 

                               
426 Se Bak 2006 for en beskrivelse af tiltagene for øget styring og standardisering af kirkesan-
gen. 
427 I Kjærgaard og Paulsen (red.) 2017 findes en synoptisk fremstilling af samtlige Luther-sal-
mer oversat til dansk i moderne notation... 
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om teksterne følger et overvejende jambisk metrum. Såvel de tyske originaler 

som Thomissøns versioner er trykt uden taktstreger, og teksterne alternerer 

ikke konsekvent mellem tryksvage og –stærke stavelser, hvorfor man nok skal 

vare sig for at læse melodierne ud fra moderne forestillinger om metrisk vel-

ordnede melodimønstre. Men den konsekvente brug af lang nodeværdi på 

mindst to pulsslag i begyndelsen af hver frase kan ikke opfattes som andet end 

en betoning der giver salmerne en melodisk tyngde. 

 

Figur 14. ”Nu bede vi den helligånd” fra Thomissøns salmebog. 

Det rytmiske forløb er enkelt, idet salmerne som hovedprincip er strengt syl-

labiske og mange stavelser helt enkelt varer et enkelt pulsslag med enkelte 

kortere nodeværdier isprængt, hvilket svarer til knittelverset og dets varie-

rende antal ubetonede stavelser. Ligesom begyndelsestonerne, er også slutto-

nerne lange. ”Ære være Gud Fader” (fig. 17) har punkteret rytme i indled-

ningsfrasen, medens B-delen af både ”Nu bede vi den Helligånd” (fig. 18) og 

”Af Adams fald” (fig. 19) begynder med en punktering. Mest markant er syn-

kopen på en stigende kvart i ”Nu bede vi den Helligånd” på netop ordet hel-

ligånd og på tilsvarende sted i første periodens anden del (på ”ret Forstand”).  

I tonal henseende har de tre melodier forskellig karakter, idet ”Af Adams 

fald” er i dorisk, ”Ære være Gud Fader” i frygisk, medens ”Nu bede vi den 

helligånd” er i jonisk toneart.  
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Figur 15. ”Nu bede vi den helligånd” i Kingos Graduale. 

Alle tre salmemelodier udsættes for en nænsom behandling i de to efterføl-

gende melodibøger. I Kingos Graduale er ”Af Adams fald” stort set identisk 

med Thomissøn-versionen, og ”Nu bede vi den Helligånd” er pyntet med en-

kelte gennemgangstoner i punkteret rytme. Den mest påfaldende forandring i 

denne melodi er den hævede sluttone til 2. trin og dermed en fornemmelse af 

halvslutning. ”Ære være Gud Fader” er blevet udsmykket med flere rytmiske 

underinddelinger, og den frygiske karakter i de to sidste kadencer er blødt op 

i dominant-retning med et forhøjet 2. trin i melodisk faldende bevægelse. 

Samlet set er der ikke tale om store forandringer; det overordnede indtryk er 

en respekt for den kongelige instruks der forlangte at ”de Sange, som Lutherus 

selv paa Tydsch hafver sammenskrevet, deris meening ingenlunde fragaaes,” 

selv i de musikalske forhold.428  

                               
428 Citeret efter Henrik Glahn 1967: ”Om melodiforholdene i Kingos Graudale” s. 12. 



 

 137 

 

Figur 16. ”Nu bede vi den helligånd” i Breitendichs koralbog. 

I Breitendichs koralbog er den mest fremtrædende forandring den metriske 

tilpasning til moderne normer. Alle tre salmer er umiddelbart genkendelige, 

men er noterede i 4/4 og begynder med en fjerdedelspause, sådan at første 

stavelse danner optakt til tre-slaget (på betonet takttid) og dermed følger tek-

sternes jambiske grundmetrum. Her er altså tale om en betydelig modernise-

ring der skal understøtte at ”alle i kirken […] synger af een Mund og med én 

Tone”.429 Princippet gennemføres så konsekvent at det visse steder bliver nød-

vendigt at trække tostavelsesord sammen til én stavelse eller selv foretage en 

underinddeling for at kunne presse teksten ind i det fastlagte metrum. Det gæl-

der fx på ”Uden” i 3 og på ”haver” i 4 i ”Af Adams fald”. 

”Ære være Gud Fader” (”Nu er os Gud miskundelig”) er udsmykket med 

enkelte gennemgangstoner og punkteringer der igen bidrager til en rytmisk 

fremdrift der ligeledes skal styrke enstemmigheden og sprogrytmen. Det for-

højede 2. trin som sås i de to sidste kadencer hos Kingo, findes her kun i den 

næstsidste. Jeg fortolker ikke dette som et stilistisk tilbageskridt, men snarere 

som en mere raffineret modernisering, hvor det ene forhøjede 2. trin fremstår 

som en effekt, og den afsluttende frygiske kadence som en markering af og 

diskret påmindelse om at der her er tale om en ægte Luther-salme. Desuden 

korresponderer den afsluttende kadence med den anden kadence i A-delen, 

hvilket frembringer en vis formmæssig symmetri. 

Den nænsomme behandling kunne tyde på at de reformatoriske kernesal-

mer for Breitendich indtager en særstilling og kalder på pietet. Det er også en 

mulighed at de modale salmemelodier helt enkelt er mindre egnede til galant 

                               
429 Breitendich 1764, fortalens første side.  
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udsmykning. I hvert fald er dur-melodien ”Nu bede vi den helligånd,” på trods 

af sin liturgiske særstatus, den mest pyntede af de tre her behandlede salmer 

med både sekstendedels-triller og punkteringer. En mulig fortolkning er at 

Breitendichs melodiudformning bekræfter en almindelig udbredt sangpraksis. 

På den anden side tyder de kunstfærdige triller på ledetonen i første og anden 

kadence ikke umiddelbart på en folkelig sangpraksis, ligesom det afsluttende 

”Kyrie Eleis” er melodisk identisk med første kadence, sådan at der opstår en 

mere klassisk formmæssig symmetri, som fremtræder særligt stærk i sammen-

ligning med halvslutningen i versionen i Kingos Graduale. En anden, og nok 

mere realistisk, fortolkningsmulighed er således at betragte den mere gennem-

gående udsmykning af melodien som Breitendichs bud på et tidssvarende ud-

tryk for denne salmes særlige position.  

Sammenfattende viser de tre melodier i de tre melodibøger at den musikhi-

storiske udvikling nok sætter sine spor, men at forandringerne er beskedne, 

hvilket må antages at hænge sammen med netop disse centralsalmers position 

i gudstjenesten. Det er dog bemærkelsesværdigt at både Kingos Graduale og 

Breitendichs koralbog indfører gennemgangstoner i melodierne. Selv om 

Breitendichs version ikke umiddelbart ser ud til at reflektere en folkelige sang-

praksis, indikerer de to versioner dog at en melismeret salmesang har været 

udbredt i 1600- og 1700-tallet. I de store træk er melodierne dog meget ens og 

giver indtryk af en stabil sangpraksis gennem ca. 200 år.  

Lærer Askholms melodivarianter i hymnologisk belysning 

Indtrykket af melodisk stabilitet forandres dog straks man lytter til Askholms 

versioner af de tre salmer. Man kan nemlig ikke umiddelbart genkende melo-

dierne som de fremtræder i de skriftlige kilder -  et fænomen som med jævne 

mellemrum er taget op i nordisk hymnologisk forskning. Mogens Helmer Pe-

tersen forklarer sagen lidt forsigtigt: ”når de folkelige Kingomelodier lyder 

mærkværdigt i forhold til melodierne i de officielle koralbøger, så må det be-

tyde, at kirkesangen på landet siden 1699 og sandsynligvis også før har gået 

sine egne snørklede veje,”430 medens Carl Allan Moberg i sin definition af 

begrebet ”folklig koral” skriver med mere elan:  

”Dessa melodier avvika ibland högst väsentligt från de tryckta källor, ur vilka 
de en gång hämtats: i många fall kan man endast med största möda, ja under-
stundom icke alls, identifiera originalvisan. Man kan i sådana fall fastslå resul-
taten av en folklig kompositionsverksamhet, de må nu härröra från någon en-
staka, auktoritativ musikpersonlighet i menighetens egen mitt eller utgöra sum-
man av en ombildningsprocess, om vars olika stationer och lagar vi alltjämt 
äga blott obetydlig kännedom.”431  

                               
430 Petersen 1966 s. 25. 
431 Moberg 1939 s. 9.  
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Samme fascination af den folkelige skaberkraft ses hos Henrik Glahn, der i 

sin artikel om melodiforholdene i Kingos Graduale citerer O. M. Sandviks 

karakteristik af en Valdres-version af ”Vor Gud han er så fast en borg”: ”Lu-

thers original [er] vanskelig å kjenne igjen”, og derudfra slutter:  

[…] det er da vel næppe heller for dristigt at antage melodien for en nyskab-
ning. Valdres-repertoiret og senere optegnelser rummer mange af tilsvarende 
art, også mange af betydelig kunstnerisk kvalitet […], ofte gennemtrængt af 
stor følelsesintensitet, af det umiddelbare og inderlige forhold til salmeteksten, 
som overhovedet er karakteristisk for religiøs folkesang.432 

Det fremgår ikke helt klart hvordan denne ”nyskabning” skal være blevet til. 

Glahn befinder sig med sine forestillinger om ”repertoire” på større afstand af 

sangerne end Moberg - men så havde han jo heller ikke selv været i felten. 

Uanset hvor betagede disse forskere er af den folkelige omsynging af ”origi-

nalvisan”, kommer de ikke processen og dens ”stationer och lagar” nærmere. 

Derimod har den mundtlige sangtraditions forandringsprocesser fået stor op-

mærksomhed i den musiketnologiske folkesangsforskning.  

Lærer Askholms melodivarianter i musiketnologisk belysning 

Netop begrebet ”original” er centralt i den teori om mundtlighed der ligger til 

grund for majoriteten af nyere studier i nordisk traditionel sang.433 Mundtlig-

hed som et egentligt forskningsfelt grundlagdes med Milman Parry og Albert 

Lords banebrydende homerstudier der byggede på Parrys feltstudier blandt 

serbokroatiske barder fra 1930’erne, og det har siden udviklet sig til et bredt 

felt med teorier om formel-teknik,434 performativitet og udøver-publikum-dy-

namikker435 samt bredere studier i mundtlig kultur.436 Et grundlæggende para-

digme for begrebet ”original” formuleredes i 1960 således af Albert Lord:  

The truth of the matter is that our concept of ”the original,” of ”the song,” 
simply makes no sense in oral tradition. To us it seems so basic, so logical, 
since we are brought up in a society in which writing has fixed the norm of a 
stable first creation in art, that we feel there must be an ”original” for every-

                               
432 Glahn 1967 s. 20. 
433 Jf. Lene Halskov Hansen, Astrid Nora Ressem og Ingrid Åkesson (red.): Traidsjonell sang 
som levende prosess. Nordiske studier i stabilitet og forandring, gjentagelse og variasjon. Oslo 
2009. 
434 Albert Lord: The Singer of Tales, Harvard University Press 1981 (1960). 
435 Eksempelvis Lars Lönnroth: Den dubbla scenen. Muntlig diktning från Edda till Abba, 
Stockholm 1978. 
436 Ikke mindst standardværkerne Walter Ong: Orality and Literacy. The technologizing of the 
Word, New York 1982 og Ruth Finnegan: Literacy and Orality. Studies in the Technology of 
Communication, Blackwell 1988.  
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thing. […] In oral tradition the idea of an original is illogical. […] A perfor-
mance is unique; it is a creation, not a reproduction and it can therefore have 
only one author.”437  

Lord mener ikke at traditionelle sangere er ”forfattere” eller ”komponister” 

der skaber værker ud af ingenting. Han anfører tværtimod at de nægter selv at 

have fundet på noget. Men sangene er på den anden side mere end ”varianter” 

af ”originalen,” et modsætningsforhold der ganske enkelt ikke eksisterer i 

mundtlig tradition:  

”Each performance is the specific song, and at the same time it is the generic 
song. The song we are listening to is “the song”; for each performance is more 
than a performance; it is a re-creation.”438  

Udøveren tilskrives således en central medskabende rolle i overleverings- el-

ler tilegnelsesprocessen. Dermed har Lord ikke blot distanceret sig fra enhver 

forestilling om original og variant, men også fra enhver form for nedsynk-

ningsdiskurs som var fremherskende i det tidlige 1900-tal, manifesteret i det 

pejorative ord ”Zersingen”, som Moberg i 1939 endnu anvendte i den fors-

venskede form ”söndersjungning” om netop ”koralvarianter.”439 Med det ny 

paradigme forklares den mundtlige traditions forandringsprocesser i stedet 

som et resultat af de enkelte udøveres kreativitet i samspil med traditionen. 

Dette paradigme er blevet herskende i nyere skandinavisk forskning. Ingrid 

Åkesson har udviklet en treleddet model for overleveringsprocesser: ”åter-, 

om- och nyskapande,”440 (gen-, om- og nyskabende). Modellen er skabt i for-

bindelse med hendes undersøgelse af moderne professionelle sangeres forhold 

til traditionen, men den kan også anvendes retrospektivt.441 Åkesson forklarer 

det genskabende som en vægt på ”likhet med förebild”, dvs. første fase i en 

indlæringsproces, og det omskabende som ”nya kombinationer av eller an-

vändningssätt för traditionella element”, og det nyskabende som ”en kombi-

nation av nya element med ett synligt sammanhang bakåt i ”traditionen”.442  

                               
437 Lord 1981 s. 101-102. 
438 Lord s. 101. 
439 Moberg 1939 s. 27 og 38. Moberg distancerer sig første gang han bruger begrebet, gennem 
anførselstegn. Det er ikke lykkedes mig at finde danske eksempler på brugen af begrebet ”itu-
syngning”, men tankegangen har eksisteret og ligger til grund for efterklangsdiskursen i Svend 
Grundtvigs balladekategorisering. 
440 Ingrid Åkesson: Med rösten som instrument. Perspektiv på nutida svensk folkmusik, Stock-
holm 2007. 
441 Sådan anvender Lene Halskov Hansen modellen i sin undersøgelse af danske traditionelle 
sangere: Balladesang og kædedans. To aspekter af dansk folkevisekultur, København 2015. 
442 Åkesson 2007 s. 51. 
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I samme ånd betoner Lene Halskov Hansen i sin bog om nyere dansk bal-

ladesang spændingen mellem aktiv giver og passiv modtager i overleverings-

processen, og foreslår som alternativ til ”overlevering” begrebet ”tilegnelse” 

for derved at betone sangerens egen aktive, opsøgende og selektive rolle.443  

Man kan indvende at der i salmesangen faktisk findes en original noteret i 

en melodibog, men da sangerne og måske ikke engang degnen har set denne, 

er den gehørsmusikalske grundsituation helt analog til vise- og balladesanger-

nes. Derimod adskiller salmesangssituationen sig fra øvrige mundtlige sang-

traditioner gennem den fikserede tekst og gennem den i de fleste tilfælde kol-

lektive sangsituation. Herved er den generiske sang gennem teksten nærmere 

beslægtet med det original-begreb som Lord opponerer mod, hvilket må på-

virke overleverings- og tilegnelsesprocessen i en mere melodi-konservativ ret-

ning, bundet til teksten som melodien er. Samtidig har de enkelte sangere i 

salmesangssituationen principielt samme kreative rum som i andre mundtlige 

genrer, men er konstant tvungne til at afprøve deres musikalske impulser i 

forhandling med resten af kollektivet. Den kollektive sang må således både 

kunne medføre øget musikalsk variation og det modsatte, alt efter fællesska-

bets normer.  

Gennem lærer Askholms tre indspillede salmer vil jeg undersøge de hør-

bare reminiscenser af den tekst- og gudstjenestebundne salmesang i Lyø Kir-

kes menighed og derigennem søge en forståelse for hvordan denne musikalsk 

har udfoldet den tidligere beskrevne kulturelle og konfessionelle traditiona-

lisme underlagt den mundtlig traditions processer.  

Erindring som forvandlingens kunst: analyse af 

Askholms sang 

Ære være Gud fader i himmerig 

”Ære være Gud i himmerig” synger Askholm sammen med en kvinde som i 

lydbilledet ligger noget i baggrunden (Vpv 4, 58). Et forsigtigt gæt er at der er 

Fru Askholm der høres. Gennem fonografstøjen hører man umiddelbart at 

Askholm har en stærk, sikker, skolet og klangfuld barytonstemme der bevæ-

ger sig mellem A og dʹ, kvinden en oktav højere. At kvindestemmen akustisk 

er trængt i baggrunden, må hænge sammen med fonografens tidligere be-

skrevne tragt-teknik der kun tillader én stemme ad gangen og desuden frem-

mer et vist frekvensområde som begunstiger mandestemmens mellemleje. Det 

må antages at de to sangere har sunget med omtrent samme styrke i den fakti-

ske sangsituation, men ikke har siddet med samme afstand til fonografen. Ask-

holm og kvinden er meget enige om hvordan melodien skal synges, både i 

                               
443 Hansen 2015 s. 45. 
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forhold til rytme, intonation og frasering. Selv vejrtrækningerne ligger nøjag-

tigt de samme steder. Selv om kvindens identitet ikke kendes og der er tale 

om to sangere og ikke en hel menighed, tyder den høje grad af unisonitet på 

en ganske fast etableret melodinorm.  

Denne melodinorm forekommer at være et resultatet af en mangeårig me-

lismeringspraksis.444 En optælling af antallet toner i de enkelte varianter viser 

at Askholms mundtligt traderede version har mere end 1/3 flere toner end den 

tidligst kendte version hos Thomissøn. Man kan nærmest følge den stilhisto-

riske udvikling alene ved at tælle toner: Hvor Thomissøn-varianten har 79 to-

ner, øges antallet i Kingos Graduale til 90, reduceres i Breitendichs metriske 

forenkling igen til 82, og folder sig så gennem fjerdedels-bevægelserne hos 

Askholm ud til hele 108. Den synoptiske transskription i fig. 17 viser at Ask-

holms melodivariant ganske regelmæssigt følger kurvaturen i de skriftlige va-

rianter, men denne overensstemmelse er ikke umiddelbart hørbar på indspil-

ningen. Den sungne Lyø-variant har en helt anden karakter, som skyldes for-

andringer i både rytme, tonalitet og form.  

I Thomissøns variant indledes hver frase, bortset fra frase 6, med en brevis, 

svarende til en halvnode, efterfulgt af flere semibrevis. Dette mønster er i Kin-

gos Graduale reduceret til kun at følges på frase 1, 3 og 5, m.a.o. indledende 

hver periode. Med sine jambiske optakter fraviger Breitendich dette mønster 

helt og holdent. I lærer Askholms variant er det derimod blevet det gennem-

gående rytmiske princip i melodien. Inddeler man, som jeg har gjort, den 

transskriberede melodi i 4/4-takter, består hele 14 takter i melodien af en halv-

node + to fjerdedele, medens 8 takter består af fire fjerdedele. Rytmisk set 

lader altså Thomissøn til at have sat varige spor; der er i Askholms variant 

ikke en eneste ottendedel (som hos især Kingo, men også enkelte steder hos 

Breitendich), og der er ikke en eneste optakt. Det rytmiske mønster i Lyø-

varianten tyder således på en stærkt bevarende mundtlig tradition der værner 

om det tunge og værdige udtryk. 

Den mest markante forskel mellem de skriftlige varianter og Askholms er 

den tonale. Selv om Kingo-versionen to steder og Breitendich et enkelt sted 

har forhøjet 2. trin i skalaen, bevarer begge gennemgående den frygiske ka-

rakter som har sin oprindelse i Thomissøns version. I lærer Askholm og den 

ukendte kvindes udgave af salmen er 2. trin i kadencen i A-delen (både i 2 og 

6) hævet med en lille sekund og således forvandlet til e-mol, samtidig som 

melodien helt frem til kadencen er i a-mol. Melodien har en udpræget mol-

karakter, idet den kredser om A som første lange slag på de første tre takter, 

har den lille terts i første takt og ledetonen Gis i anden takt. 

                               
444 Jeg vælger begrebet melismering frem for ornamentering eller udsmykning for at undgå en 
original-variant-dikotomi. Selv om man kan fremdrage en kendt koralmelodi som et skelet mel-
lem korte nodeværdier, opfatter jeg ikke den mundtlige traditions varianter som parafraser, men 
– med Lords begreber - som specifikke sange.    
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I sammenligning med de skriftlige melodivarianter, hvor den frygiske skala 

slår tydeligt igennem i A-delens afsluttende kadence, ses i Lyø-varianten en 

lignende effekt gennem kadencens udsving til mol-dominanten. De små for-

skydninger i de tonale forhold resulterer i en helt anden melodi, men gennem 

den i store træk identiske kurvatur og den markante afsluttende kadence frem-

står den alligevel som en form for efterklang af og således en erindring om 

tidligere varianter.  

Askholm-varianten af ”Ære være Gud Fader”/”Nu er os Gud miskundelig” 

er et eksempel på funktionaliteten i den mundtlige traditions processer. De 

mange tunge et-slag tyder på en arv fra Thomissøn, som kan tænkes at afspejle 

en spontan folkelig sangimpuls. Samtidig kan man måske se en sammenhæng 

mellem Askholms sløjfede fjerdedele og gennemgangstonerne i Kingo- og 

Breitendich-versionerne. Disse dokumenterer desuden små forandringer som 

er del af en større musikhistorisk udvikling mod metrisk standardisering og 

frem for alt mod det dur-mol-tonale melodigrundlag der er betingelsen for 

Askholms udformning af melodien.  

De melodiske forandringsprocesser i sangens diakrone akse må tilskrives 

Lyø-menighedens vokale praksis gennem generationer, hvor man i den kol-

lektive mundtlige tradition har fastholdt det der opfattedes som konstituerende 

for melodien, fx de mange betonede et-slag, medens andre forhold, fx de to-

nale, med tiden formedes af anden musikalsk påvirkning. Og dog sang man 

netop den generiske salme ”Ære være Gud Fader”/”Nu er os Gud miskunde-

lig.” Gennem sine kromatiske bevægelser og sin leg med mol-dominanten om-

formes den gamle frygiske melodis særlige udtryksfuldhed til et ækvivale-

rende musikalsk udtryk for denne dogmatiske kernetekst på et moderne tonalt 

sprog. 

Også Askholms formmæssige forskydninger indgår i denne forvandlingens 

funktionalitet. Den formmæssige forenkling af salmemelodierne er tidligere 

blevet fremhævet som et af den folkelige omsyngnings fremtrædende kende-

tegn. Thorkild Knudsen mener at den skal tilskrives assimilation og domesti-

cering i folkemusikken.445 Da Knudsens danske eksempler er hentet fra De 

stærke Jyder, hvis musikliv begrænsede sig til sang af salmer og åndelige 

sange, og ikke brugte dans, må denne forestilling om at skriftkulturens mere 

elaborerede former kan tilpasses universelle folkemusikalske strukturer, til-

skrives Knudsens ideologiserende syn på folkemusikken. Dette udelukker 

imidlertid ikke at dansemusikken andre steder kan have haft en afsmittende 

effekt på salmesangen, jf. bondesejladsen. 

Kirsten Sass Bak forklarer fænomenet ud fra en sangpraktisk betragtning. 

Hun mener at den formmæssige forenkling ligger i den mundtlige traditions 

                               
445 Knudsen 1968 s. 7: “When a religious melody is assimilated in folkmusic, its sequence is 
simplified tonally and formally, obviously under the influence of folkmusic’s established mod-
els. […] A foreign melody becomes domestic; it conforms, as we say nowadays.” 
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natur og skyldes sangerens behov for genkendelighed.446 Denne forklaring sy-

nes netop ”Ære være Gud Fader”/”Nu er os Gud miskundelig” at bekræfte. 

Hvor de skriftlige varianter i frase 3 fanger tertsen op fra den foregående ka-

dence, hvor den dukker op som meloditone for første gang, og derudfra skaber 

en kontrasterende B-del, gentager Askholm frase 1 i frase 3, men glider i løbet 

af frase 4 over i en form for forsinket melodisk afvigelse i mol-dominant-ret-

ning. Egentlig kontrast er der ikke tale om. Askholm-varianten synes at be-

kræfte at denne afvigelse er mulig, men kræver et vist tilløb. 

Både Knudsen og Sass Bak berører let sammenhængen mellem formal for-

enkling og melodisk udsmykning, noget jeg gerne vil fremhæve. Det er ikke 

blot gentagelsen af melodiske mønstre der fremmer muligheden for melisme-

ring, men også den undvigelse af modulationer der følger med den formmæs-

sige forenkling. Man kan her se to melodiske principper strides om forrangen 

i sangpraksissen: den vertikale arkitektur og den lineære toneudfoldelse.  

At det er det sidste princip der dominerer den folkelige sangpraksis, er Ask-

holms variant af denne salmemelodi et godt eksempel på. Hvor han som vist 

varierer melodien i frase 4, arbejder han sig gennem fjerdedelsbevægelserne i 

løbet af frase 5 tilbage til udgangspunktet, sådan at melodien i den afsluttende 

kadence i frase 6 kan gentage hele frase 2, som dermed får karakter af signatur 

for denne salmemelodi. De melodiske forandringsprocesser er således ikke 

blot udtryk for en grad af musikalsk hukommelse i mundtlig tradition, men for 

en strategi der muliggør en sanglig udfoldelse i overensstemmelse med den 

generiske salmes karakter. Man kan sige at den mundtligt traderede variant 

her afviger fra den oprindelige melodi netop for at kunne være tro mod den, 

som den lever i sangerens erindring. De tunge et-slag, mol-tonearten med do-

minant-kadencen og de mange sløjfede trin- og tertsvise bevægelser bliver 

udtryk for den konfessionelle tyngde i dette engang liturgisk centralt placerede 

salmevers. 

Dette udtryk formidles ikke mindst gennem den vokale realisering af me-

lodien. ”Ære være Gud Fader i himmerig” synges langsommere end de to an-

dre Askholm-salmer, MM ca. 42, med et bredt legato og et naturligt vibrato. 

Måske har samsangen med kvinden på indspilningen påvirket hele stemnin-

gen, i hvert fald fornemmes en særlig højtidelighed i fremførelsen af denne 

salme. Foruden det seje legato og vibratoet slår den højere stil igennem i mørk-

farvningen af det ubetonede [ə] i fx ordene ”evindelig” og ”nåde” der bidrager 

til klanglig egalisering, samt i en verset igennem voksende tendens til porta-

mento. Askholm bruger hverken forslag eller forsiringer, og de mange dʹ’er 

sættes alle an lige på tonen. Han henter således sine vokale virkemidler fra en 

skolet tradition, som menigheden næppe har haft adgang til. 

                               
446 Bak 2006 s. 171: ”This is elementary and lies in the oral practice: the ear demands fixed 
points, and prefers identical passages to many different formal sections, just as in the cases 
where a secular, composed melody becomes part of the oral tradition.” 
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Figur 17. ”Ære være Gud Fader i himmerig” i Thomissøns, Kingos, Breitendichs og 
lærer Askhoms versioner.447 

Askholms vokale udtryk på netop denne salme adskiller sig med sit usædvan-

ligt højtidelige udtryk fra de to andre indspilninger med ham. En sammenlig-

ning med Schiørrings indspilning med Rasmus Jørgensen og Niels Hansen 

Nielsen syngende samme salme 19 år senere viser, ikke overraskende, ingen 

lignende vokal differentiering mellem de forskellige salmer. De to lyboer syn-

ger denne salme næsten lige så langsomt som Askholm (MM ca. 46), og den 

højtidelige stemning kommer sine steder til udtryk gennem trioliseringer der 

giver melodien tyngde og sejhed. Men det bårne legato er ikke et udtryksmid-

del der står til deres rådighed. 

Motivisk migration 

Nu bede vi den Helligånd 

På disse indspilninger sidder Askholm tydeligvis tættere på tragten, formo-

dentlig fordi han ikke er nødt til at dele den med kvinden (Vpv 4, 59). ”Nu 

bede vi den helligånd” synges ganske let i ca. MM 60 med en ret lige stemme 

mellem A og g. Man får her en fornemmelse af at Askholm læser (sine egne) 

noder; fraseringen lyder noget kantet og ufri, og frem for alt lyder hans korte 

vejrtrækninger på ret uoplagte steder som noget han hurtigt skyder ind. Ek-

sempelvis trækker han vejr mellem ”Nu beder vi” og ”den helligånd” og igen 

mellem ”Det os” og ”Gud bevare”. Tekstligt og musikalsk ”ulogiske” vejr-

trækninger er ikke ualmindelige i folkelig sangpraksis, men Askholms vejr-

trækninger skiller sig ud ved deres hurtighed, hvorved den fornemmelse af 

organisk, lineær sangudfoldelse der ellers kendetegner traditionel sang, går 

                               
447 Vpv 4, 58. 
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tabt. Alt i alt stemmer lyden af Askholms sang godt overens med det billede 

han formidler af sig selv i sin lille artikel: en uddannet lærer og kirkesanger 

der ud fra sine egne forudsætninger, udspændt mellem mundtlig og skriftlig 

praksis, har lært sig den lokale menigheds sangtradition.  

Ligesom det var tilfældet med ”Ære være Gud Fader i himmerig,” høres 

det ikke umiddelbart at Askholms udgave af ”Nu bede vi den Helligånd” er 

beslægtet med de skriftlige versioner, medens et sammenlignende studie af-

slører berøringspunkter og giver et fingerpeg om hvad der er sket undervejs i 

traderingsprocessen.  

Også denne salme drives fremad gennem en lang ranke af fjerdedele, 

hvoraf enkelte er punkterede eller synkoperede, og enkelte halvnoder. Grund-

pulsen er en fri omgang med 4/4, forstået på den måde at Askholm tillader sig 

at trække fra og lægge til hvor melodi, tekst eller indskudt vejrtrækning kræver 

dette, men bag disse mikroforskydninger fornemmes en regelmæssig puls med 

betonede et-slag. Her slår formodentlig den metrisk ikke-reformerede tradi-

tion fra Thomissøn igennem.  

Hvor de skriftlige varianter begynder på melodiens grundtone, sætter Ask-

holm an på tertsen, som han allerede på tredje tone sløjfer op til igen. Denne 

begyndelse bidrager til at sløre genkendeligheden, men følger man A-delens 

kurvatur, bliver forbindelsen til især Thomissøn og Kingo tydelig. I B-delen 

ses en strukturel overensstemmelse mellem versionerne i de fire små fraser 

der følger teksten, i Askholms version à hver tre takter, men derudover er det 

vanskeligt at finde melodiske ligheder. Hvor de skriftlige versioner er kende-

tegnede af minimal bevægelse og mange tonegentagelser, udmærker Ask-

holms version sig ved at indlede hver lille frase med et større opadgående 

spring: to gange en tritonus (på ”Det os” og ”og sin”), en lille septim (på ”Når 

vi”) og på sidste frase (”af dette”) en kvart. Ikke mindst de to første intervaller 

må anses for at være usædvanlige i denne stil, hvor den melodiske bevægelse 

i hovedsagen bevæger sig i sekunder og tertser. Impulsen til overhovedet at 

vove så dristig en bevægelse må findes i de skriftlige versioners melodiske 

monotoni. Ligesom traditionelle sangere ikke ”bryder sig om lange toner,”448 

bryder de sig heller ikke om tonegentagelser; det strider imod impulsen at i 

sangens flow bevæge sig rundt i skalaen. Man kan så spørge hvorfra ideen til 

netop disse usædvanlige intervaller er kommet.  

Jeg ser ikke anden forklaring på dette end at den opadgående kvart på ordet 

”Helligånd” i A-delen er migreret og har bredt sig til resten af melodien. In-

tervallet stikker ud gennem den synkoperede rytme hos både Thomissøn og 

Kingo, og det vender tilbage som en slags ekko i tertsform i periodens afslut-

ning på ”ret Forstand”. Det kan således ikke undre at sangerne har fæstnet sig 

ved netop denne vending. At den har ændret skikkelse til mere usædvanlige 

                               
448 Kirsten Sass Bak i interview om den folkelige salmesang: http://den2radio.dk/udsendel-
ser/salmesang-ved-reformationen-8/ (06.11.2021).  

http://den2radio.dk/udsendelser/salmesang-ved-reformationen-8/
http://den2radio.dk/udsendelser/salmesang-ved-reformationen-8/
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intervaller, må skyldes dens brug i den melodiske kontekst. Hvert spring sæt-

tes an en tone under den foregående, frasen stiger med springet, men falder så 

igen til de første to gange udgangspunktet F (grundtonen) og de to efterføl-

gende til D. 
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Figur 18. ”Nu bede vi den helligånd” i Thomissøns, Kingos, Breitendichs og lærer 
Askholms versioner.449 

Det opadgående spring på en kvart eller mere må således betegnes som en 

formel der bliver konstituerende for hele melodien og igen en strategi til at 

udfolde netop det som sangere gennem tiden har forbundet med salmen ”Nu 

bede vi den helligånd”. Melodien bliver således, med Albert Lords formule-

ring, en genskabelse. Ikke en utro kopi, men netop på én gang den generiske 

og den specifikke sang. Som Lord forklarer, eksisterer der ikke nogen konflikt 

mellem den traditionsbevarende og den skabende sanger; snarere bevares tra-

ditionen – eller salmemelodien – netop gennem den konstante genskabelse.450 

Af Adams Fald 

Også i denne salmevariant høres et eksempel på et migrerende motiv (Vpv 4, 

57). Ganske vist får man ved en første gennemlytning umiddelbart anledning 

til at tro at der her må være tale om en af de salmemelodier som Askholm har 

kunnet erstatte med en nyere melodi; den har en moderne korals form: 

AAʹBAʹʹ, og den hviler på et udtalt dur-mol-tonalt grundlag med kadence i 

dominanten i A-delen (med vekseldominant), medens den i Aʹʹ i en faldende 

skalabevægelse lander på tonika. Også denne melodi rummer således en del 

trinvise bevægelser, men det er den indledende faldende F-dur-treklang der er 

bestemmende for melodien. Rytmen følger totaktsfraserne som hver indledes 

med en optakt der følger sprogets rytme. Ottendedels-sløjfebevægelserne fal-

der enten på betonet takttid i selve det melodikonstituerende motiv eller op-

taktisk som i frase 3 og 4. Alt i alt giver melodien en fornemmelse af at være 

                               
449 Vpv 4, 59. 
450 Lord 1960 s. 29: ”[…] the picture that emerges is not really one of conflict between preserver 
of tradition and creative arts; it is rather one of the preservation of tradition by the constant re-
creation of it. The ideal is a true story well and truly told.” 
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et gennemarbejdet produkt fra klaver eller skrivebord – med Glahns ord en 

”nyskabning.” 

Askholms vokale udtryk understøtter denne fornemmelse. Han klager i sin 

lille artikel ganske vist over at ”den har 9 lange Vers og blev sunget med en 

drævende Langsomhed”, hvorfor han var ”mindre begejstret for den”451. Ind-

spilningen giver dog indtryk af en ganske fornøjet sanger med en fremadrettet 

energi og MM ca. 70. Også i denne salme vælger Askholm efter en moderne 

opfattelse at trække vejr på både musikalsk og tekstmæssigt usædvanlige ste-

der, fx mellem ”Kristi” og ”Trøst” i stedet for efter ”Trøst”, hvor en relativ-

sætning indledes på en optakt og en vejrtrækning nemt havde passet ind. Men 

han synger med en sådan fremdrift, at det ikke for alvor bemærkes. Behovet 

for de hyppige vejrtrækninger vidner om Askholms ivrige og energiske syn-

gemåde. Han bevæger sig i en ambitus mellem es og cʹ hvor hans stemme 

klinger kraftigt og ubesværet, og sangglæden får udløb i de mange små glid-

ninger, fx på ”al vor Natur og Sinde”, hvor han desuden spænder op til kaden-

cen og i denne dvæler lidt på ledetonen. Kort sagt forstærker Askholm med 

sin syngemåde indtrykket af en moderne dur-melodi i en genkendelig form. 

Også i denne salmemelodi kan der dog konstateres en forbindelse til grund-

melodien i de skriftlige versioner, idet Lyø-variantens indledende faldende F-

dur-treklang kan findes i disses frase 3. Muligvis er fortsættelsen på takt 2 med 

optakt inspireret af grundmelodiens frase 2 der har bevægelsen op til både C 

og D. Ligesom det var tilfældet i ”Nu bede vi den helligånd”, har sangere 

gennem tiden dyrket den melodiske vending som for dem har været signifikant 

for melodien. Den er kommet til at indlede salmen og er dermed blevet be-

stemmende for det videre melodiske forløb. Hvor det lille motiv på to toner i 

”Nu bede vi den Helligånd” spredte sig og varieredes som gennemgående 

komponenter i store dele af salmemelodien, er det længere motiv på fem toner 

i ”Af Adams Fald” migreret fra frase 3 i de skriftlige versioner til frase 1 i 

Lyø-varianten, hvorved den tilgrundliggende D-doriske skala forvandles til F-

dur. Herefter følger Lyø-melodien i frase 2 og 6 i store træk de skriftlige ver-

sioners kurvatur, medens Lyø-melodiens frase 3 lader til at følge de skriftlige 

versioners frase 5. Denne forskydning må nødvendigvis finde sted, da Lyø-

variantens varierede repetition af A-delen ikke findes i melodiens grundform. 

                               
451 Askholm 1930 s. 118. 
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Figur 19. ”Af Adams fald” i Thomissøns, Kingos, Breitendichs og lærer Askhoms 
versioner.452 

I denne salmemelodi får den motiviske migration betydning i et dybere struk-

turelt lag, idet det bliver bestemmende for melodiens tonale udvikling. Men 

den kunne ikke have fundet sted, hvis ikke det syngende kollektiv på et intui-

tivt plan havde været fortrolig med dur-mol-harmonikkens system og med 

dennes påvirkning af koralmelodiens form. Askholms indsyngning af Lyø-

varianten leverer således endnu et eksempel på funktionaliteten i den folkelige 

omsyngning. Det modale og additive formsprog der ses i de skriftlige varian-

ter, har før eller siden mistet sin kommunikative anvendelighed som formidler 

af den generiske salme, salmen som musikalsk forståeligt trosudtryk for me-

nigheden, som så med tiden har omformet melodien inden for kendte anven-

delige systemer. 

Lyø-traditionen i Nils Schiørrings indspilninger 

Sangerne 

Medens Grüner-Nielsens indspilninger med lærer Askholm dokumenterer ud-

snit af traditionen fra et lærer- og kirkesangerperspektiv og så at sige midt i 

det inkarnerede traditionsmøde, dokumenterer Schiørrings indspilninger fra 

1953 sang med indfødte lyboer uden formel musikalsk uddannelse.  

Niels Hansen Nielsen (1887-1959), som blev kaldt Niels Østen efter sin 

adresse på Østensvejen, skal have været en personlighed, ”sin helt egen.” Han 

                               
452 Vpv 4, 57. 
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portrætteres i et nummer af Lyø Lokalhistoriske Forenings årsskrift af Anne 

Katrine Hansen, der har klare barndomsminder om ham fra hans besøg i hen-

des bardomshjem Strandgården.453  

 

Figur 20. Niels Hansen Nielsen, ”Niels Østen,” ved sine forældres grav. Citatet fra 
Brorsons ”O, du min Immanuel”: ”Dig, som Kalken for os drak, Jesus, Jesus, evig 
Tak” på gravstenen kunne tyde på Brorsons salmer blev sunget i Niels Hansen Niel-
sens hjem. 

Som følge af den før nævnte skik at gifte kvinder boede hos deres forældre, 

voksede Niels Hansen Nielsen op hos sin mor og sin mormor og morfar. Som 

barn skal han have holdt sig til sin mor og sin mormor, og også som voksen 

søgte han gerne de ældre kvinders selskab. Niels Hansen Nielsen var ugift. 

Han skal have været begavet og godt orienteret om detaljerne i Lyøs historie, 

hvilke han selv oplyste at have ”fra spindesiden,” dvs. fra sine mange samtaler 

                               
453 Lyboen nr. 33 2011, s. 2-10. Niels Østen var lige som Anne Katrine Hansen født og opvokset 
med sin mor på Strandgården, som Niels Østen siden jævnligt besøgte.   
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med øens kvinder. Denne viden kom etnologen Ole Højrup til gode, da han i 

begyndelsen af 50’erne besøgte Lyø.454 

Niels Hansen Nielsen var religiøs; han testamenterede penge til indkøb af 

en ny kirkeklokke, som blev indviet i 1962 og efter hans bestemmelse kaldt 

”Sulamit.” Han var ”glad for at synge” og ”kunne Kingos salmer udenad.”455 

Det fortælles også at han under besøg på Strandgården sang på opfordring. 

Portrættet giver et billede af en mand der værnede om traditionerne, bl.a. ved 

at synge salmer fra Kingos salmebog. På Niels Schiørrings indspilninger lig-

ger Niels Hansen Nielsen i lydbilledets forgrund. 

På en stor del af de indspillede salmer ledsages Niels Hansen Nielsen af en 

anden sanger, om hvem Schiørrings registrant ikke oplyser andet end at han 

hedder Jørgensen. Efter alt at dømme drejer det sig om Rasmus Peder Jørgen-

sen (1877-1958), som gik under navnet Musikeren (og hans kone Musikerens 

Mie) efter sin funktion på øen. Musikeren havde i sin ungdom et lille orkester 

i Faaborg, men vendte tilbage til Lyø , hvor han – i de første år sammen med 

sin far – ernærede sig af jorden og småopgaver så som træskomageri.456 

 

Figur 21. Lyø sangforening. Bemærk lærer Askholm forreste række t.v. og Rasmus P. 
Jørgensen i midten. Fotograf ukendt. Billede og tekst fra Lyboen nr. 5 1983 og gen-
givet med tilladelse fra Lyø Lokalhistoriske Forening. 

Jørgensen lader til at have været en initiativrig person; i 1897 stiftede han en 

sangforening, hvilket vil sige et mandskor, på øen. Sangforeningen optrådte 

to gange årligt, ved sommerfesten og ved vinterfesten, og satte i øvrigt ”sit 

                               
454 Ole Højrup (1924-2008) var leder af Nationalmuseets etnologiske afdeling. I Landbokvin-
den. Rok og kærne – grovbrød og vadmel, København 1966. indgår flere eksempler fra Lyø. 
455 Lyboen nr. 33 2011, s. 5. Her må menes salmer fra Kingos salmebog. 
456 Rasmus Peder Jørgensens barnebarn, Jørgen Landstorp, mindes fra sin barndom at han havde 
materialer til træsko på sin gård. Telefonsamtale 13.02.2022. 
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præg på Lyøs kulturliv”457 ved at optræde til familiefester. Jørgensen ledte ko-

ret, indtil det pga. medlemmernes alderdom og frafald i 1939 måtte nedlæg-

ges. Jørgensen var også engageret i kirkemusikken; han er den R.P. Jørgensen 

som har hjulpet lærer Askholm med transskriptionerne af de lokale Kingo-

melodier. Han havde et harmonium i sit hjem og spillede i sine senere år i 

kirken.458 

Materialet 

Hvor indspilningerne med lærer Askholm dokumenterer de ældste lag i kin-

gosangen og dermed formidler et indtryk af rækkeviden af den mundtlige 

sangtraditions processer i et diakront perspektiv, tilbyder Nils Schiørrings ind-

spilninger fra Lyø et bredere udsnit, såvel salmehistorisk som liturgisk. De 

præsenteres her grupperet ud fra tekst- og salmebogskriterier.  

Ud af i alt 16 indspillede salmer er 4 at finde hos Thomissøn:  

”Kom, Gud skaber, o helligånd” 

”Nu bede vi den helligånd” 

”Ære være Gud Fader i himmerig” 

”O store Gud vi love dig” 

Foruden de to allerede beskrevne Luther-(/Mortensøn)salmer ses her endnu en 

af Claus Mortensøn udgivet Luther-salme, nemlig dennes oversættelse af den 

latinske hymne ”Veni Creator Spiritus” (”Kom, Gud skaber, o helligånd”). 

Den har ikke indtaget nogen videre central liturgisk position, men skal ifølge 

Kingos Salmebogs orden synges som indgang til aftensang på 2. søndag efter 

helligtrekonger. Ud fra Askholms kommentar til salmen at dømme har den 

formodentlig været sunget oftere: ”Af denne Salme sang vi kun dette ene Vers 

– heldigvis.”  

”O store Gud, vi love dig” er en yngre oversættelse af Luthers versificerede 

oversættelse af den latinske hymne ”Te Deum” som har en lang og farverig 

historie i kristen kultur.459 Den har nummer 1 i Kingos salmebog og indleder 

således kategorien ”almindelige salmer på søndagene”. Den skal synges før 

prædiken til froprædiken. Om denne salme skriver Askholm at den ”mærkelig 

nok ikke [er] brugt i Kirken i min Tid, men jeg har hørt den i Hjemmene.” 

                               
457 Lyboen nr. 5 1983 s. 15.  
458 Sidstnævnte oplysninger takker jeg Jørgen Landstorp for. Han mindes at hans farfar spillede 
på harmoniet sammen med skoleinspektøren, der spillede violin. I Jørgen Landstorps erindring 
var samspillet ikke kendetegnet af velklang.  
459 Malling IV, s. 259-268. Eksempelvis skal Luther i 1524 have skrevet sin ”Ein neues Lied 
wir heben an” efter at være blevet nået af budskabet om de to lutherske augustinermunke der 
blev brændt på bålet og som dér skulle have sunget netop ”Te Deum.”  



 

 156 

Om ”Nu bede vi den Helligånd” oplyser Askholm: ”Nr. 2 brugtes meget 

som Indgangssalme. Den var ikke saa let at synge, da dens fire Vers er bygget 

meget forskelligt; men de Ældre havde Øvelsen, og de sang alle med af Hjer-

tens Lyst.”460   

6 af de indspillede salmer er digtede af Kingo. Fire er fra den forliste ”vinter-

part” fra 1689: 

”Eja, hvor vel du ved, min tarv og trang” 

”Enhver som tror og bliver døbt” 

”Se, hvor Jesus nu træder” 

”Store Gud og frelsermand” 

Dåbssalmen ”Enhver som tror og bliver døbt” er nr. 15 i Kingos Salmebog i 

afsnittet ”Almindelige Salmer på Søndagene” og kan således synges året 

rundt, medens de øvrige tre ifølge salmebogen skal synges før eller efter præ-

dikenen, spredt ud over kirkeåret: midfaste, palmesøndag og fjerde søndag i 

advent.  

De to salmer af Kingo skrevet til salmebogen 1699 er begge til aftensang, 

hhv. Kristi himmelfart og 2. søndag efter trinitatis: 

”Min sjæl og ånd, opmuntre dig” 

”Vor Gud er idel kærlighed” 

7 salmer er af blandet oprindelse og afspejler dermed 1600-tallets brogede 

lutherske andagts- og salmetradition i Tyskland og Norden. 3 salmer af dansk 

oprindelse synges som prædikestolssalme hhv. 16. og 19. søndag efter trinita-

tis samt 1. søndag efter helligtrekonger:  

”Når jeg betænker den tid og stund” 

”O Jesus, for din pine” 

”Spis min sjæl, o Jesu sød” 

Sidstnævnte salme er sidste vers af katekismussalmen ”Mit Barn, frygt den 

sande Gud”, og er blevet brugt som selvstændig nadversalme.461  

Endelig er der i denne sidste kategori 4 eksempler på salmer oversat fra tysk: 

”Jeg arme synder træde må” 

”Udi min angest og nød” 

”Ve mig, at jeg så mangelund” 

                               
460 Askholm 1930 s. 114 
461 I denne funktion findes salmen stadig i Den Danske Salmebog 2002, nr. 463: ”Mæt min sjæl, 
o Jesus sød.” 
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”Jeg arme synder træde må” og ”Ve mig, at jeg så mangelund” er begge Søren 

Jonæsøns462 oversættelser af salmer af Johann Heermann fra 1630, som bygger 

på en bøn af den tyske 1300-tals-mystiker Johann Tauler. Disse salmer reflek-

terer 1600-tallets optagethed af den personlige andagt og antyder udviklingen 

hen imod pietismen. Førstnævnte er én blandt tre mulige salmer efter prædi-

kenen på langfredag, og sidstnævnte synges som indgangssalme til aftensang 

på 7. og 8. søndag efter trinitatis. ”Udi min Angest og Nød” er en oversættelse 

af malmøpræsten Hans Hansen Ravn fra 1615. Den synges i henhold til Kin-

gos Salmebogs orden som sidste salme (”til Beslutning”) 4. søndag efter hel-

ligtrekonger, men blev ifølge Askholm ofte sunget som afslutningssalme.463 

Af de indspillede salmer har altså tre haft en mere fremtrædende liturgisk 

position, men Askholms oplysninger viser på den anden side at der med tiden 

har etableret sig en lokal liturgisk tradition, hvor man nok har anvendt Kingos 

Salmebog, men ikke nødvendigvis fulgt dens liturgiske anvisninger. Det må 

således holdes for sandsynligt at flere af de indsungne salmer er blevet sunget 

oftere end salmebogen giver oplysning om. Endelig viser både Askholms op-

lysninger og erindringerne om Niels Hansen Nielsen at salmerne også blev 

sunget i hjemmene.  

Der findes fra Schiørrings hånd ingen oplysninger om hvilke kriterier han 

har lagt til grund for udvælgelsen, men han har været afhængig af hvilke sal-

mer sangerne huskede godt 40 år efter Kingos Salmebog blev taget ud af brug 

i Lyø Kirke. Alle de ti salmemelodier der findes transskriberede i Askholms 

lille artikel, er at finde blandt de indspillede salmer. Det er meget tænkeligt at 

Schiørring ved sit besøg er gået ud fra denne artikel.  

Det vokale udtryk i Schiørrings Lyø-indspilninger 

Indspilningerne med sangerne Niels Hansen Nielsen og Jørgensen er af en helt 

anden karakter end Grüner-Nielsens indspilninger med lærer Askholm. Dette 

skyldes ikke blot forskellen på lydkvaliteten af hhv. fonograf og båndoptager. 

Der er overensstemmelse i udformningen af de to melodier der findes med 

både Askholm og Nielsen og Jørgensen, nemlig ”Nu bede vi den helligånd” 

og ”Ære være Gud Fader i himmerig”. Der synges omtrent lige langsomt (ca. 

MM 58 hhv. 42 og MM 42 hhv. 44) og endda i toneartsmæssig nærhed (D-

dur/E-dur og d-mol/cis-mol). Frem for alt er der kun minimale forskelle på 

melismerne. Metronomtallene er, især for Nielsens og Jørgensens vedkom-

mende, som følge af deres subjektive pulsfornemmelse, er meget omtrentlige. 

                               
462 Jonæsøn, der 1791 udnævntes til domprovst i Roskilde, arvede efter Kingos forliste projekt 
med ”Vinterparten” salmebogsopgaven, men heller ikke hans forslag blev vedtaget. Dog blev 
flere af hans oversættelser optaget i den endelige Kingos Salmebog. Malling II s. 408-414 og 
Malling IV s. 97-100. 
463 Askholm 1930 s. 118. 
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Forskellene består først og fremmest i selve det vokale udtryk. Hvor Ask-

holm har en skolet stemme, synger de to repræsentanter for menigheden upo-

leret og talenært. Niels Hansen Nielsen sidder nærmest mikrofonen og giver 

indtryk af at være den stærkeste sanger; han synger alle vers af alle indspillede 

16 salmer, medens Jørgensen kun synger med på 10 og i flere tilfælde først 

falder ind efter et vers eller to.  

I ”Kom, Gud skaber, og helligånd”, ”Udi min angest og nød” og ”Vor Gud 

er idel kærlighed” falder han først i på indspilningens sidste vers, men det 

lyder ikke som om han har svært ved at huske melodierne. Man får snarere en 

fornemmelse af at han tavst synger med på de første vers. Hvorfor Jørgensen, 

”Musikeren”, ikke synger med på alle salmer, er uvist. En mulighed er at visse 

melodier allerede var ude af traditionen i menigheden som helhed, men at Ni-

elsen havde lært dem fra det han kalder ”spindesiden.” 

Nielsen har en lys, tenoral, nasal og ganske skarp stemme, medens Jørgen-

sen har en mere barytonal stemme som han gerne dækker. Begge synger frej-

digt – som Askholm udtrykker det: ”af Hjertens Lyst” – og gør ikke noget for 

at skåne stemmen eller egalisere klangen når de går i dybden eller højden. 

Fuldregistret bliver brugt til det meste. Man hører heller ikke noget forsøg på 

at blande klangligt, og intonationen kan godt være uens (det høres fx tydeligt 

på ”Ære være Gud Fader i himmerig”), hvorfor oplevelsen af at høre to for-

skellige sangere er meget fremtrædende.  

Til gengæld lyder det flere steder som om Jørgensen tilpasser sig Nielsens 

melodiudformning og frasering. I de fleste salmer, fx ”Nu bede vi den hellig-

ånd” og ”Enhver som tror og bliver døbt” er de forbløffende enige om selv 

små ting så som vejrtrækninger, betoninger, vokalisering af konsonanter og 

glidninger. Og selv i de ikke metrisk reformerede salmer fra Thomissøn for-

nemmer man en fælles puls. Der er ikke tale om en regelmæssig puls efter 

almindelige musikteoretiske begreber, og den er vanskelig at måle. Men det 

lyder som om de synger sammen, er sammen i salmerne på samme fornem-

melse.  

Sammenfattende kan man om det vokale udtryk sige at visse træk peger på 

en stærk kollektiv tradition, og at andre træk samtidig peger på at denne kol-

lektive tradition ikke har dyrket noget bestemt klangideal, men givet plads til 

forskellige typer af stemmer. I et samfund med så lille en befolkning som Lyøs 

kan det næppe have været anderledes.   

Melodierne i Schiørrings Lyø-indspilninger 

Den tekstmæssige og liturgiske spredning Lyø-salmerne repræsenterer, er 

også at finde på melodisiden. 10 af melodierne findes i Thomissøns salmebog, 

medens de øvrige 6 melodier er af nyere oprindelse.  
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Melodier indført i kirkesangen med Thomissøns salmebog: 

”Ve mig at jeg så mangelund” (mel.: ”Af dybsens nød”) 

”Enhver som tror og bliver døbt” (mel.: ”Guds ”søn er kommen af him-

melen ned”) 

”Jeg arme Synder træde maa” (mel.: ”Mit håb og trøst”) 

”Kom, Gud skaber, o helligånd” 

”Min sjæl og ånd” (mel.: ”Om himmeriges rige så ville vi tale”) 

”Nu bede vi den helligånd” 

”Når jeg betænker den tid og stund” (mel.: ”Mit håb og trøst”) 

”O store Gud, vi love dig” 

”Vor Gud er idel kærlighed” (mel.: ”Mit håb og trøst”) 

”Ære være Gud fader i himmerig” (4. vers af ”Nu er os Gud miskunde-

lig”) 

Melodier indført i kirkesangen med Kingos Graduale: 

”Eja, hvor vel du vedst min tarv og trang” (mel.: ”I Jesu navn”) 

”O, Jesus for din pine” (mel.: ”Se, hvor Jesus nu træder”) 

”Se, hvor Jesus nu træder” 

”Spis min sjæl, o Jesus sød” (mel.: ”Sjunge vi af hjertens grund”) 

”Store Gud og frelsermand” (mel.: ”Sjunge vi af ”hjertens grund”) 

”Udi min angest og nød” (egen melodi som er identisk med ”Fryd dig 

du Kristi brud”) 

Optællingen viser at de melodier der kommet ind i kirkesangen med Tho-

missøns salmebog, er dominerende blandt de indspillede melodier, men de to 

kategorier kan ikke umiddelbart høres på indspilningerne. Man kan ikke gen-

kende træk som kan forbindes med hhv. reformationstidens eller barokkens 

tonesprog. Melodierne og fremførelsen af dem kan nok variere en del i stil og 

karakter, men der er ikke noget der tyder på at sangerne selv har skelnet mel-

lem nyere og ældre salmemelodier, eller at de har forbundet bestemte stiltræk 

med disse. Melodierne er alle gået ind i samme kollektive sangpraksis og har 

gennemgået forskellige omsyngningsprocesser som vist i afsnittet om Ask-

holms varianter. Men det melodiske materiale af varierende alder ligger na-

turligvis til grund for sangen i praksis. Analysen inddeles i fire auditivt be-

stemte kategorier:464 

                               
464 Denne kategorisering kan uden tvivl diskuteres, da grænserne mellem de enkelte kategorier 
afhænger af hvem der foretager analysen. Hvad der er genkendeligt, afhænger af lytterens for-
forståelse. Når jeg ikke desto mindre vælger denne kategorisering, skyldes det metodisk kon-
sekvens og ærlighed. Mundtligt traderet sang bør efter min opfattelse høres og analyseres på 
dennes egne præmisser, også selv om det komplicerer processen. Ved at inddele i fx kildebe-
stemte kategorier, dvs. ud fra melodibøger, ville jeg antyde en direkte vej fra melodibog til 
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 Hørbart omsungne og kraftigt melismerede salmemelodier. Her-

med menes melodier der adskiller sig væsentligt fra melodibogs-

versionerne. 

 Melodisk genkendelige, men varierede Lyø-varianter. Her skinner 

en melodibogsversion igennem. 

 Tilsyneladende forskellige melodier med henvisning til samme me-

lodi.  

 To af Askholm indsungne salmer der giver mulighed for kompara-

tiv analyse. 

Hørbart omsungne melodier 

O, store Gud, vi love dig  

Blandt alle de her indspillede melodier står denne salme pga. sit sær-

prægede versemål noget for sig selv. Salmen er nok versificeret, men 

den følger den korte toleddede struktur i den originale latinske hymne 

”Te Deum.” Den afviger således fra de betydeligt længere verseformer 

der normalt kendetegner en salme.  

O store Gud, vi love dig, 
Vi sige Tak evindelig. 

Den ganske vide Verden ved, 
At du est Gud af Evighed. 

Enkelte strofer er dobbelt så lange. I disse tilfælde gentages melodien. Salmen 

har været vidt udbredt, bl.a. som salme før prædiken ved morgengudstjenesten 

og som en form for takkesalme til høstgudstjenesten til Mikkel. Forskellige 

oversættelser af den latinske hymne har været i brug, men i 1729 blev det i en 

kongelig anordning bestemt at en dansk oversættelse af Luthers versificerede 

version skulle sættes i stedet, pga. ”een tung og for meenighederne u-befattelig 

Melodi.” 465 Det er oversættelsen af Luthers versificerede version som Niels 

Hansen Nielsen synger. 

Pga. den latinske hymnes metrisk uregelmæssige form er de skriftlige ver-

sioner af denne ”u-befattelige” melodi er da også usædvanligt lange: i Kingos 

Graduale ikke mindre end 5,5 sider og hos Breitendich hele 11. Begge versi-

oner er forsynede med fermater der skal fremhæve strofeslutninger, og i 

Kingo-versionen indføres i flere fraseslutninger løse krydser, hvorved versets 

afslutning markeres gennem en kadence i mol som markerer en strofeslutning. 

Disse detaljer må læses som pædagogiske foranstaltninger.  

                               
mundtligt traderet variant, der ikke fuldt ud tog højde for de komplekse processer som den 
mundtlige tradition, med sangeren i centrum, består af. 
465 Malling IV s. 259-268. 
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Trods kongelig anordning beholder de efterfølgende koralbøger imidlertid 

den ”tunge” gennemkomponerede melodi,466 til og med Schiørring (1781), 

Zinck (1801) og Weyse (1839), hvilket tyder på en stærk tradition. Men på 

Lyø har man selv sunget sig frem til en strofisk form.  

 

Figur 22. "Te Deum": "O store Gud vi love dig," sugnet af Niels Hansen Nielsen fra 
Lyø. 

Lyø-melodien bevarer den gregorianske melodis toleddede grundstruktur med 

en lille cæsur i midten, men den komplekse form forenkles til to små fraser i 

spørgsmål-svar-relation i dur.  

Denne salme afviger dermed noget fra den gængse tendens til formal for-

enkling, der i andre tilfælde netop skaber basis for melodisk variation. I Niels 

Hansen Nielsens version synges de enkelte vers stort set identisk.467Melodien 

er så fast etableret at 4. vers’ ”Hellig, hellig” følger det melodiske metrum, 

sådan at ordene synges med kraftig betoning på ”lig”. Denne afvigelse fra det 

generelle mønster må dog henregnes til kildemelodiens usædvanlige form.   

Kom Gud Skaber, o Helligånd 

Også denne salme er en fordanskning af en gregoriansk hymne: ”Veni creator 

spiritus”. Den danske salmetekst er dog ikke en direkte oversættelse af den 

latinske originaltekst, men af Luthers gendigtning af denne, ”Kom Gott 

schepfer heyliger Geyst”. Den er formodentlig oversat af Claus Mortensøn.468  

Melodien i Thomissøn lægger sig tæt op ad den tyske,469 som dog ikke 

umiddelbart kan genkendes når man lytter til Lyø-varianten. De to melodiver-

sioner har nok samme form, ABCD, og Nielsen og Jørgensen følger gennem-

gående Thomissøns kurvatur med samme sluttone i B, C og D. Men forvand-

lingen fra en melodi i 7. toneart (mixolydisk med lavt 7. trin) til G-dur med 

egentlige modulationer i B og C ændrer markant melodiens karakter. Antallet 

af toner vokser fra 34 i Thomissøn til 52 i Lyø-varianten, og de mange melis-

mer driver den tonale forandring, da grundtonen og tertsen fra starten slås fast 

i ottendedels-sløjferne. I slutkadencen slås G-dur yderligere fast gennem 

brudte treklange. Transskriptionen antyder hvordan denne tonale udvikling 

                               
466 Jf. Glahn 1954 I s. 66.  
467 I første vers løfter Nielsen G på ”love” med en lille sekund, men gentager ikke bevægelsen. 
Den er snarere udtryk for en vis tonal usikkerhed indtil han er på ret melodisk spor, som det 
ofte høres hos traditionelle sangere. En slags tonal afsøgning. 
468 Malling III s. 170. 
469 Jf Kjærgaard og Paulsen 2017 s. 146-147. For melodihistoriske detaljer om tyske og danske 
varianter før Thomissøn, se Glahn 1957 s. 72-74. 
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må være sket gradvist; Kingo indfører løse fortegn for 7. trin i både tonika og 

dominant, medens Breitendich tager konsekvensen og noterer melodien med 

et fast kryds. Der kunne se ud til at være en direkte forbindelse mellem Breit-

endich og Lyø-varianten på de faldende ottendele i frase 3 (”med din naåde”).  

Niels Hansen Nielsen synger de to første vers alene, hvorefter Jørgensen 

falder ind på det syvende og sidste (doksologi-)vers. De synger i MM ca. 58 

ganske energisk og taktfast i 4/4 med tydelige betoninger på 1 og 3. Udtrykket 

er frejdigt bekendende. Ottendedels-melismerne er konsekvent gennemført i 

det meste af melodien, bortset fra enkelte fjerdedele der understøtter de tunge 

betonede slag fx på ”besøg vore hjerter med din miskund” i vers 1. Den gen-

nemgående fornemmelse kan sammenlignes med energien i en walking bas, 

særligt i C- og D-delen, hvor hver tone accentureres og bevægelserne frem til 

kadencen i subdominanten driver harmonikken og melodien fremad.  

Dette princip udfordres noget af tekstens metriske uregelmæssighed. De to 

sangere forener den for stilen ganske regelmæssige puls med det uregelmæs-

sige metrum ved at lægge en ekstra fjerdedel ind første takt i C. De bruger 

samme løsning i første linje af sidste vers, som har hele 11 stavelser, hvor 

samme linje i de andre vers har 8 stavelser. Da de samtidig ufortrødent ”van-

drer” videre i ottendedelsbevægelserne, opfattes det knapt at de bryder 4/4-

mønstret. Den gamle forms genskabelse i et moderne udtryk er umærkelig. 
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Figur 23. ”Kom Gud skaberånd” i Thomissøns, Kingos, Breitendichs og de to Lyø-
sangeres versioner.  

Ve mig at jeg så mangelund 

Denne salme skal efter anvisningerne i Kingos Salmebog synges som ”Af 

dybsens nød.” I stedet synger Niels Hansen Nielsen den på melodien til ”Af 

dybeste nød lader os til Gud”, som findes hos både Thomissøn, Kingo og Brei-

tendich i rytmisk let varierede former. Da de to salmer er omtrent lige gamle 

og der er såvel metrisk overensstemmelse som sproglig lighed i indlednings-

ordene, kan melodiskiftet være sket når som helst. Niels Hansen Nielsens ver-

sion tyder dog på at melodien er kommet sent ind i Lyø-traditionen. Han syn-

ger den i lige nodeværdier og dermed i notationsformen fra hhv. Schiørrings 

(1781), Zincks (1801) og Berggreens (1853) koralbøger, helt uden melismer 

eller omsyngninger, legato og i ca. MM 60. I lyset af Askholms oplysning om 

at han foretrak Berggreens melodier hvor det var muligt, må det antages at 

denne melodi er kommet ind i traditionen med Askholm. Hvorfor Askholm 

har foretrukket denne salmemelodi frem for den ikoniske reformationssalme-

melodi, må stå hen i det uvisse.  
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Figur 24.”Ve mig aat jeg så mangelund” med Niels Hansen Nielsen fra Lyø. 

Disse tre salmer demonstrerer endnu en gang funktionsdygtigheden i den 

mundtlige traditions omsyngningsprocesser. To middelalderhymner i Luthers 

versificerede versioner som gennem Thomissøns og Kingos salmebøger er 

blevet indført i dansk gudstjenestebrug og som på Lyø har udviklet sig til et 

samtidigt sangudtryk som har fungeret både i kirken og i hjemmet, og en 1800-

tals-version af en 1500-tals-melodi der går ind i traditionen.  

Moderat omsungne og auditivt umiddelbart genkendelige salmer 

Eja, hvor vel du vedst min tarv og trang 

Denne prædikestolssalme skal ”komme overens” med evangelieteksten om 

bespisningen af de 5000 (Joh. 6). Tekstens første vers har karakter af bøn og 

andagt der skal stemme sindet til tekstens andet evangelienære vers, som af-

sluttes med at opfordre til taknemmelighed over at kunne få ”Guds Kurv og 

Levning.” Den synges på melodien til ”I Jesu Navn,” Kingos foretrukne præ-

dikestolssalmemelodi, om hvilken Askholm oplyser: ”Desuden findes til 

mange Søndage en Salme paa to Vers til samme Melodi og følgende [evange-

lie-]Teksten, hvorfor de skulle synges, naar Præsten gik paa Prædikestolen” 

(cd og https://musik.uu.se/forskning/kingotone-og-brorsonsang). 

Man forstår at det ikke er lykkedes Askholm at finde noget moderne alter-

nativ til denne kunstfærdige melodi med sit 11-linjede versemål, som på bag-

grund af den hyppige brug må forventes at have være godt indsunget i menig-

heden på Lyø. Askholms transskription af melodien fra 1930470 er da også så 

godt som identisk med den melodi som Niels Hansen Nielsen og Jørgensen 

har indsunget for Schiørring i 1953.  

At denne melodi er en variant af ”I Jesu Navn” fra Kingos Graduale, er 

ikke svært at høre. Den begynder med samme 3-2-1-bevægelse, og hele A-

                               
470 Askholm 1930 s. 116. 
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delen igennem følger kurvaturen i væsentlige træk graduale-versionen. Melo-

dien har dog ikke desto mindre en fundamentalt anden karakter, hvilket folder 

sig fuldt ud i B-delen, hvor ligheden er forsvundet. 

Graduale-versionens indledende motiv kadencerer allerede på fjerde tone i 

den faldende bevægelse på ledetonen, hvorefter det spejles i en opadgående 

bevægelser der kadencerer i dominanten. Denne nedgang og stigning gentages 

nu i let udvidet form og harmonik med hævet kvart i nedgangen til kvinten 

(DD-D), for derefter at falde til ro på tonika. I B-delen søger melodien nye 

veje inden for paralleltoneartens rammer. Det sker gennem en først stigende 

og siden en faldende sekvens, som endelig falder til ro på tonika. 

At en sådan højspændt harmonisk betinget melodik og vertikalt formbe-

vidst struktur ligger langt fra den mundtlige traditions sangpraksis, høres ty-

deligt på Schiørrings indspilning. Graduale-versionens melodiske symmetri er 

pga. melismerne på ”du vedst min tarv og trang” og ”hold min fod udi min 

gang” sløret i Lyø-versionens A-del, og i B-delen er den helt fortrængt af det 

lineære melodiprincip. Melismerne har også indflydelse på de tonale forhold. 

Selv om begge versioner af melodien bevæger sig inden for e-mol, er den to-

nale karakter markant forskellig. Lyø-varianten undgår ledetoner og veksel-

dominanter (bortset fra på ”ro og mag”), således at den tonale spænding falder 

i sammenligning med graduale-varianten. Dette er i A-delen særligt tydeligt 

på de indskudte melismer der gennem sine terts- og kvartsvise bevægelser til-

føjer melodien en tonalt mere svævende karakter. 

I lighed med gradualemelodien flytter de sig tonalt til noget der kan fortol-

kes som paralleltoneart og dominant i denne (”da faar jeg ro og mag” og ”fat-

tes mig og dagligt brød, det er dog slet”), men som dog er langt fra graduale-

versionens grundmurede sekvenseringer. Ind imellem disse melismatiske me-

lodibevægelser skydes to faldende skalabevægelser, 6-5-4-3-2 i grundtonear-

ten. Den første af disse (”syg og svag”) vokser ud af en faldende durtreklang 

i dominantparallel som endda springer til 7 og dermed forstærker parallelfor-

nemmelsen. Denne fornemmelse smitter af på gentagelsen af skalaen (”ingen 

nød”). Men da de melodisk veksler med de tonalt mere åbne melismer og des-

uden konsekvent undgår ledetoner til såvel tonika- som dominantparallel, bli-

ver denne fornemmelse aldrig fuldstændigt fasttømret. Som helhed betragtet 

bevarer melodien et skær af svævende ubestemmelighed. 
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Figur 25. ”Eja hvor vel” i versioner fra Kingos Graduale og fra Lyø.471 

Denne salme synges usædvanligt langsomt, ca. MM 42-46, og med en yderst 

fri puls som formodentlig skyldes det langsomme tempo, og som yderligere 

forstærker det svævende indtryk. Tempoet sættes noget op i 2. vers, hvilket 

muligvis kan være en impuls fra den mere opmuntrende tekst (”Vær frisk og 

glad”). Nielsen og Jørgensen er – bortset fra en enkel lille usikkerhed – helt 

enige om melodiens udformning, som desuden er identisk i begge vers. Der 

kan således ikke herske nogen tvivl om menighedsbrugen, men melodiens to-

nalt svævende islæt samt sangernes fri puls og langsomme tempo understøtter 

                               
471 Cd og https://musik.uu.se/forskning/kingotone-og-brorsonsang. 
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samtidig tekstens mere meditative og subjektive karakter af andagtssang, hvil-

ket kunne tale for at den også er blevet sunget i hjemmene.  

Min sjæl og ånd 

Kingos tekst til indgang på Kristi himmelfarts aftensang skal synges på melo-

dien til ”Om himmeriges rige saa ville vi tale” og er i Lyø-versionen et ek-

sempel på den folkelige omsyngning i sin enkleste form (cd og https://mu-

sik.uu.se/forskning/kingotone-og-brorsonsang). Thomissøns ”komplicere[de] 

synkoperende rytme”472 og den ligeså komplicerede punkterede rytme i Kin-

gos Graduale har næppe nogen sinde været realiseret i menighedssangen.473 

Melodien er oprindeligt i tre-takt, men hos både Thomissøn og Kingo er den i 

todelt taktart, medens Breitendich genindfører tretakt.474 

Breitendichs rytmiske restaureringsforsøg har dog ikke sat nogen synlige 

aftryk, heller ikke på Lyø. Derimod kunne gennemgangstonerne flere steder 

se ud til at have sat sig i Lyø-traditionen. Hos Schiørring, Zinck og Berggreen 

er melodien noteret i 2/2 og lige nodeværdier. Det er i omtrent denne rytmiske 

form som Nielsen synger salmen, dog med enkelte melismer der tyder på at 

denne form har været længe i den mundtlige Lyø-traditionen og ikke først er 

indført med Askholm. 

Melodien kan tonalt fortolkes som C-dur/a-mol, men den bevarer overve-

jende den frygiske karakter, bortset fra frase 4 der i overensstemmelse med de 

skriftlige versioner kadencerer i C-dur, og frase 5 der kadencerer i a-mol. I 

slutfrasen er Nielsen igen tilbage i den let svævende modale karakter med le-

detonefri kadencer på først 2-1 (”figer”) og endelig 7-1 (”kiger”). Indtrykket 

er at den rytmisk forenklede version i løbet af 1800-tallet må være blevet ind-

ført på Lyø, men i den mundtlige tradition uden harmonisk ledsagelse har be-

varet noget af sin oprindelige modale karakter. 

Nielsen synger i ca. MM 62 med et inderligt udtryk som kan beskrives med 

termerne legato og piano dolce. Han bærer fraserne med lys i stemmen og 

sætter de enkelte toner forsigtigt an. Man hører også Nielsen synge med vi-

brato, hvilket formodentlig skyldes en vis træthed i stemmen (det er nr. 15 på 

båndet) i kombination med det sarte udtryk. Dette lyriske sangudtryk svarer 

godt til salmeteksten som med et billedrigt sprog og den indledende apostrofe 

til det syngende jeg’s sjæl og ånd slår en inderlige karakter af personlig andagt 

an. 

                               
472 Glahn 1954 s. 212 
473 Jf. ibid.  
474 Melodien er fundet i den nederlandske salmesamling Souterlietekens, Glahn 1954 s. 212.  

https://musik.uu.se/forskning/kingotone-og-brorsonsang
https://musik.uu.se/forskning/kingotone-og-brorsonsang
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Figur 26. ”Min sjæl og ånd” i Thomissøn-, Kingo, Breitendich-, Berggreen- og Lyø-
version.475 

Enhver som tror og bliver døbt 

Denne melodi synges af Niels Hansen Nielsen og Jørgensen med hhv. lige og 

punkterede sløjfer, men den tilgrundliggende melodi kan uden videre genken-

des gennem disse.. Der lader her til at være tale om en yderst stabil mundtlig 

meloditradition. Man ser også hvad der forekommer at være spor fra de tidlige 

udgaver – hvad enten disse nu bekræfter eller har påvirket den mundtlige sang-

praksis. Hos Thomissøn (”Guds Søn er kommen af Himmelen ned” eller ”Es 

ist das Heil uns kommen her”) findes en rytmisk spændstighed der i en vekslen 

mellem semibrevis og minima følger tekstens rytme, medens især Kingos Gra-

duale og i mindre grad Breitendich benytter sig af punkteringer, som lader til 

at have slået igennem i Lyø-varianten. Den rytmiske udjævning fra Schiør-

rings koralbog og frem476 har ikke slået igennem her.  

Til gengæld følger Lyø-varianten den tonale udvikling der kan iagttages i 

de skriftlige kilder. Hvor Thomissøns og Kingos versioner er mixolydiske,477 

har alle følgende versioner durkarakter – selv om de ved hjælp at løse fortegn 

har bevaret en del af det arkaiske præg med den lille terts på melodiens første 

toneskift. Durkarakteren opstår i Lyø-variantens blanding af skala- og tre-

klangsfigurer, særligt på to steder hvor ornamentet overstiger den ”egentlige” 

meloditone, som på ”salig”/”ind” i kadencen i A-delen, eller til og med over-

stiger grundmelodiens ambitus på ”det” på 2. takt i B-delen.  

Lyden af sangernes melismer der så at sige sprænger den melodiske ramme, 

de spændstigt artikulerede punkteringer og det generelt energiske udtryk, der 

eksempelvis høres i den kraftfulde tekstartikulation på første ord i frase 2 i A-

                               
475 Cd og https://musik.uu.se/forskning/kingotone-og-brorsonsang. 
476 Schiørring 1781 s. 16, Zinck 1801 s. 28, Berggreen 1853 s. 89. 
477 Glahn viser ganske vist en række eksempler på melodien i ældre kilder der har løse fortegn 
foran 7. trin, hvilket efter hans opfattelse bekræfter en almindelig sangpraksis der har haft ”et 
blandingspræg mellem mixolydisk og dur”. Dette vil jeg ikke bestride, men blot påpege at ver-
sionen i Kingos Graudale ikke har ledetone og således tonalt set bevarer det arkaiske mixoly-
diske præg.   
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delen (”han” og ”som”) og som til og med fører til at sangerne – som vi’et i 

salmens sidste vers478 – stiger ca. en lille sekund i løbet af første vers, formidler 

et indtryk af en sikker tradition og et nærmest jublende og ukueligt trosudtryk; 

især hos Nielsen. Men så er der også tale om en salme der fyndigt, ja næsten 

besværgende, forkynder frelse gennem dåben. 

 

                               
478 ”Vi sukke alle hjertelig/og udi troen sige/med hjertens bøn enhver for sig:/O Jesu! Lad os 
stige/ved dåbens kraft i dyder frem,/og før så os ved troen hjem/til ærens evig’ rige.” 
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Figur 27. ”Enhver som tror og bliver døbt” (”Guds søn kom ned fra himmerig”) som 
den står hos Thomissøn, Kingo og Zinck, og som den synges af Niels Hansen Nielsen 
og Rasmus P. Jørgensen fra Lyø.479 

Udi min Angest og Nød 

I denne melodivariant ses endnu et eksempel på hvordan sløjfer og gennem-

gangstoner anvendes i den tonale omsyngningsproces, i dette tilfælde af Jacob 

Regnarts melodi som i dansk tradition bruges til ”Fryd dig, du Kristi brud.” I 

Kingos Graduale er ganske vist noteret en egen melodi til ”Udi min angest og 

nød”, men der er kun tale om ubetydelige rytmiske forskelle mellem de to 

melodier. Et markant tonalt træk i begge er brugen af det høje sjette trin som 

                               
479 Cd og https://musik.uu.se/forskning/kingotone-og-brorsonsang. 

https://musik.uu.se/forskning/kingotone-og-brorsonsang
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gennemgangstone i frase 5. Ligesom i senere udgaver af melodien480 har Niel-

sen og Jørgensen sænket dette, sådan at melodien synges i d-mol. Melodien 

bliver i Lyø-varianten dog først tydeligt genkendelig fra frase 3(”du kan mig 

bedste”), da frase 1 er sunget om til F-dur. Det er i og for sig en ganske lille 

ændring, da opgangen på Kingo-versionens sidste tre toner af frasen er inde-

holdt i Lyø-varianten, men de to indledende kvartspring er så markante at me-

lodien skifter karakter. Salmen har i denne form fungeret for menigheden på 

Lyø,481 hvor den ifølge Askholm ofte benyttedes som slutningssalme.482  

 

Figur 28. Figur 28. ”Udi min angst og nød” (”Fryd dig du Kristi brud”) i versioner fra 
Kingos Graduale og fra Lyø. 

Se, hvor nu Jesus træder og O Jesu for din pine 

Kingo skrev sin dramatiske salme om indtoget i Jerusalem, ”Se, hvor nu Jesus 

træder,” til melodien til ”O Jesu for din Pine”. Selv om sidstnævnte salme for 

længst er ude af de autoriserede salmebøger,483 indtager den en vis position i 

dansk salmehistorie. Dens ophavsmand eller –kvinde er ukendt, og Anders 

Malling vurderer at det ”sikkert [er] en mand eller kvinde af folket, der har 

                               
480 Breitendich 1764, s. 3. 
481 Lærer Askholms version fra 1930 er så godt som identisk. Askhom s. 118. 
482 Ibid.  
483 Den blev senest optaget i Pontoppidans salmebog 1740. Malling IV s. 150. 
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digtet denne vekselsang, der er kommet i omløb o. 1600,” idet han karakteri-

serer stilen som ”ægte og ærlig almuestil.”484 Den kom tidligt ind i 1600-tallets 

boghandlersalmebøger og derfra ind i Vinter-parten, hvor den som slutsalme 

fik en ”hædersplads,”485 og derfra ind i Kingos salmebog. Mallings slutning, 

at den ”må have vundet betydelig indgang i hjerterne,” forekommer rimelig.486 

Kontrafaktur er et velkendt fænomen også i dansk salmehistorie, men i til-

fældet ”Se, hvor nu Jesus træder”/”O Jesu for din Pine” er der snarere tale om 

egentlig intertekstualitet, således forstået at den ny tekst ikke skrives mod den 

kendte, men snarere forudsætter den som meddanner af betydning. Begge sal-

metekster har en scenisk karakter som ligger til grund for den mulige betyd-

ningsoverførsel. I ”O Jesu for din Pine” sker det gennem en i salmens 14 vers 

konsekvent holdt dialogform mellem ”Synderen” og ”Jesus”. Her de første to 

vers: 

Synderen: 
O Jesu! For din Pine 
Og for din uskyldig Død 
Forlad mig Synderne mine, 
Og fri mig fra den evig Død! 

Jesus:  
Kom hid, o Synder elende, 
Mens du bekender dig, 
Jeg vil mig til dig omvende, 
Skue du mit Ansigt blid! 

I Kingos tekst skabes scenen gennem en udstrakt brug af deiksis: ”Se, hvor nu 

Jesus træder,” ligesom vers 5, 6, 7, 8 og 9 alle indledes af anaforen ”Her er 

han”. Således vers 5: 

Her er han, som vil løse 
Hver syndebunden Træl, 
Her er han, som vil øse 
Trøst i hver bange Sjæl. 

Gennem to forskellige retoriske strategier bringes den syngende således di-

rekte ind på de to teksters scene, hvorved de opnår et vist retorisk slægtskab.487 

                               
484 Ibid.  
485 Ibid. 
486 Malling fremhæver desuden den betydning netop denne salme havde for Grundtvigs inte-
resse for Kingos salmer og øvrige salmer i Kingos salmebog, idet Grundtvig skal have haft et 
stærkt barndomsminde om sin gamle barnepige Malene synge netop ”O Jesu for din Pine”. 
Malling s. 150-151. 
487 For en mere udførlig tekstanalyse af ”Se hvor nu Jesus træder”, se Margrét Eggertdóttirs 
artikel i Stig Wernø Holter, David Scott Hamnes og Inger Vederhus (red.): Nytt norsk salme-
leksikon II, Trondheim 2012, s. 275-276. 
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Nielsens og Jørgensens indspilninger af begge salmer viser at melodien nok 

er varieret eller omsunget i forhold til versionen i Kingos salmebog, men at de 

to salmer til gengæld synges på samme melodivariant. Af ukendt anledning er 

Jørgensen den stærkeste sanger i netop denne salme. Der opstår mindre uenig-

heder undervejs, som formodentlig skyldes at Nielsen synger videre i sin van-

lige rolle, selv om han faktisk ikke er så sikker i melodien som sin medsanger. 

De eneste små afvigelser der kan høres mellem Lyø-versionerne af ”O Jesu 

for din Pine” og ”Se hvor nu Jesu træder” er betingede af stavelsesantal og 

tekstfordeling. Melismerne er de samme, fraseringen er den samme, og tem-

poet er det samme. Set i lyset af at disse to salmer i hvert fald til gudstjeneste-

brug ikke har været sunget på samme tid af kirkeåret, og at analyserne af de 

øvrige salmer har vist en overvejende stor tilbøjelighed til variation og 

omsyngning blandt sangerne på Lyø, er det påfaldende hvordan sangerne har 

bevaret melodiens funktion som bindemiddel mellem to forskellige salmetek-

ster. 

 

Figur 29. ”O Jesus for din pine” eller ”Se hvor nu Jesus træder” som den står i Kingos 
Graduale og som den er blevet sunget i Lyø-tradition. 

Salmer med henvisning til samme melodi 

Spis min Sjæl og Store Gud og frelsermand  

Blandt Schiørrings indspilninger fra Lyø findes en gruppe af salmemelodier 

der på indspilningerne lyder vidt forskellige, men som i Kingos Graduale har 
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henvisning til samme melodi. Spørgsmålet er derfor om der mellem disse me-

lodier kan findes nogen spor af omsyngning, eller om forholdet snarere skal 

forklares med melodi-import, som i eksemplet ”Ve mig at jeg så mangelund.” 

Salmerne ”Spis min sjæl, o Jesu sød” og ”Store Gud og fFrelsermand” (fig. 

30) skal ifølge gradualet begge synges efter melodien til ”Synge vi af hjertens 

grund.”488 ”Spis min sjæl, o Jesu sød” er nadververset af katekismussalmen 

”Mit barn, frygt den sande Gud,” hvor katekismens fem stykker er omdigtede 

til hver sit salmevers. Digteren, Peder Jensen Roskilde, anbefaler at den syn-

ges hver morgen på sengekanten,489 og dens hyppige forekomst i danske sal-

mebøger gennem tiderne kunne tyde på at i hvert fald nogle har taget det råd 

til sig.490 I de seneste to salmebøger (Den Danske Salmebog 1953 og 2002) er 

hhv. dåbs- og nadververset optaget som separate salmer,491 og bekræfter der-

med en allerede eksisterende kirkelig praksis, som også Schiørrings indspil-

ning med Niels Hansen Nielsen dokumenterer. Der er således tale om en salme 

der forener katekese og privat andagt med liturgisk, sakramental brug. 

Niels Hansen Nielsen synger denne salme langsomt (ca. MM 48) og så bå-

ret, at han halvvejs i verset stiger en lille sekund. Han laver meget små, men 

karakteristiske glidninger op på de enkelte toner der i sammenligning med de 

øvrige indspilninger er meget lange, men synger melodien uden melismer. 

Hvor melodien i Kingos Graduale er noteret i 3/4, synger Nielsen i 4/4 og 

dermed, på nær fire toner (på ”[…]kvæg mig, frel[…]”), identisk med den 

version der findes i Berggreens koralbog (nr. 79 ”Frygt, min sjæl, den sande 

Gud”) – som Askholm yndede at bruge. Den gennemført syllabiske stil og den 

relativt stabile puls i forening med et langsomt tempo som høres på denne 

indspilning, tyder således på at der er tale om en sent indført melodiversion, 

formodentlig fra Berggreens koralbog via lærer Askholm.  

                               
488 Hans Christensen Sthens oversættelse af ”Singen wir auss hertzen grund” som allerede i 
1586 kom ind i den reviderede udgave af Thomissøns salmebog og siden via ”mangfoldige 
salmebøger” kom ind i Kingos salmebog. Salmeteksten gled definitivt ud af salmebøgerne med 
Evangelisk-Christelig Salmebog, men melodien forblev altså i brug i andre salmer. Malling IV 
s. 353. 
489 Malling I, s. 301. 
490 Den gik fra boghandlersalmebøgerne ind i Kingos salmebog og derfra videre i Pontoppidan 
og Guldberg, gled ud med Evangelisk-Christelig, men vendte så tilbage i Grundtvigs gendigt-
ning i Roskilde konvents Salmebog (1855) og derfra videre op gennem efterfølgende salmebø-
ger. Et ganske velkendt mønster. I Den Danske Salmebog 2002 findes netop femte vers i noget 
nær original sprogdragt. Dog er ”Mæt min sjæl” bevaret frem for Roskildes oprindelige ”Spis 
min sjæl”. Malling I, s. 300-302 og Kjærgaard II, s. 446.  
491 Allerede i Psalmebog for Kirke og Hjem fra 1899 kom nadververset ind som enkeltvers, 
medens Den Sønderjyske Salmebog fra 1925 også optog dåbsverset. Kjærgaard 2016 (2003) II 
s. 436 og 446. 
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Figur 30. ”Spis min sjæl, o Jesu sød” og ”Store Gud og frelsermand” skal synges som 
”Synge vi af hjertens grund.” 

Også durmelodien ”Store Gud og frelsermand” må være kommet sent ind i 

traditionen. Melodien følger i store træk graduale-melodiens kurvatur, men 

har med sine stigende kvarter, kvinter og sekster samt sin akkordbaserede fra-

seopbygning romancekarakter. Jeg har ikke fundet den i koralbøgerne. Melo-

dien kan være en omsyngning af ”Synge vi af hjertens grund,” men det er også 

meget tænkeligt at der er tale om melodiimport, fx via øens sangforening.  

Jeg arme synder træde må, Vor Gud er idel Kjærlighed og Når jeg 

betænker den tid og stund 

Ifølge Kingos Graduale skal såvel ”Jeg arme synder træde må” som ”Vor Gud 

er idel kærlighed” synges som ”Når jeg betænker den tid og stund” – om hvil-

ken gradualet oplyser at den skal synges som ”Mit håb og trøst og al tillid.” 

Imidlertid lyder disse tre salmer vidt forskelligt, og tanken at også i hvert fald 

de to sidstnævnte, som er udprægede dur-melodier, kan være indført af Ask-

holm fra andre koralbøger, er nærliggende. Jeg har dog søgt forgæves efter 

disse melodier. 

Både tekst og melodi i ”Mit haab og trøst og al tillid” har en historie lidt ud 

over det sædvanlige, idet de på hver sin vis markerer en forbindelse til den 

danske konge. I tredjesidste afsnit af Thomissøns salmebog, ”Om Bøn og 

Tacksigelse” findes en række salmer tilegnet hhv. Fr. I, Fr. II og Chr. III, som 

alle havde betydning for reformationens gennemførelse i Danmark. Blandt 

disse findes tre såkaldte symbolsalmer, dvs. salmer over kongens valgsprog. 

Således bygger ”Mit håb og trøst og al tillid” på Fr. IIs valgsprog MIT HAAB 

TIL GUD ALENE. Med denne salme apostroferer Thomissøn ikke blot mo-

narken, men positionerer tillige denne samt sin salmebog i den lutherske lære. 

Kongens valgsprog er flettet ind i salmen som akrostikon fordelt på de tre vers: 
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Ordene ”Mit håb” indleder vers 1, ordet ”til” vers 2 og ordene ”Gud alene” 

vers 3. 

Henrik Glahn har vist hvordan melodien ”frembyder […] et rentud frappe-

rende slægtskab” med en række af den flamske komponist Le Maistres melo-

dier og har sandsynliggjort at ”Mit håb og trøst og al tillid” kan være skrevet 

af Le Maistre samt at hans melodier har udgjort et ved hoffet yndet reperto-

ire.492 

 

Figur 31. ”Mit håb og trøst og al tillid” i Thomissøns salmebog. 

Salmen gled ud af salmebøgerne efter Pontoppidan,493 men den antageligt po-

pulære melodi har altså levet videre i andre salmer. At menighederne rundt 

om i landsbykirkerne har mestret den elegante melodi med indskudt tredelt 

takt og ganske avancerede rytmiske forløb, må dog holdes for tvivlsomt. Ver-

sionen i Kingos Graduale må på trods af den tredelte takt og gennemgangsto-

nerne mellem den indledende grundtone og kvint betragtes som en forenkling 

der nok kommer den klingende kirkesang i landsbykirkerne nærmere. 

Sammenligner man denne version med Lyø-versionen af ”Vor Gud er idel 

kærlighed”, tegner der sig snarere et billede af en egentlig ”oversættelse” til 

                               
492 Glahn 1954 s. 272. 
493 Dog ikke i Sønderjylland. Malling III s. 405. 
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et moderne folkeligt tonesprog end af en gradvis omsyngningsproces (fig. 32) 

Når man ser bort fra anden frase i B-delen, er kurvaturen identisk i de to me-

lodivarianter, men gradualets 3/2 er i Lyø-varianten blevet til 4/4, og gradua-

lets doriske skala (samme toneart hos Thomissøn) er i Lyø-varianten blevet til 

dur, endda med en ganske udstrakt brug af vekseldominant. Den brudte T-

treklang på ”er i[…]” i melodiens begyndelse kan opfattes som en durificering 

af graduale-versionens gennemgangstoner samme sted – men disse kan i sig 

selv meget vel tænkes at være resultatet af en tidlig folkelig omsyngning; 1 - 

5 – 8-springet i Thomissøn-versionen er ikke karakteristisk for en traditionel 

syngemåde. Hvad angår form, er der både gennemgående overensstemmelse, 

men også små forandringer at spore mellem de enkelte versioner. Begge ver-

sioner gentager A-delen. Første frase i B-delen bevæger sig hos Thomissøn i 

en ned- og opadgående bue. Denne bevægelse er i graduale-versionen blevet 

til to små motiver (markeret med fermat) der spejler sig i hinanden. Denne 

melodiske spejling i udtrykkes i Lyø-versionen gennem en T – DD – D-bevæ-

gelse.  

Den mest påfaldende forandring er dog den folkelige variants stabilisering 

af formen gennem en let varieret (harmonisk tilpasset) gentagelse af sidste 

frase i A- og såvel B- som C-delen, sådan at den fulde form kan beskrives som 

A B A B C Bʹ D Bʹ. Denne formbevidsthed er tydeligvis knyttet til en dur-

mol-tonal musikalsk tænkemåde, som menigheden på Lyø formodentlig har 

indlært med lærer Askholms nyere salmemelodier, eller har styrket gennem 

mødet med andre musikalske traditioner end salmesangen, fx i sangforenin-

gen.  

Tilbage står Lyø-varianterne af ”Jeg arme synder træde må” og ”Når jeg 

betænker den tid og stund.” Undersøger man de to melodier i Lyø-versionerne, 

må man først konstatere at melodien til ”Jeg arme synder træde må” slet ikke, 

som angivet i gradualet, er ”Mit håb og trøst og al tillid”, men en variant af 

”Jeg beder dig, o Herre og Gud”, en melodi som findes hos såvel Thomissøn 

som Kingo og Breitendich.  

Flere faktorer peger på at det har været en populær salme. Den er blandt de 

4 salmer som Evald Tang Kristensen lærte lokale melodivarianter til i sin tid 

som kirkesanger i Gjellerup Kirke og som han i 1927 indsang for Hakon 

Grüner-Nielsen. I ligprædikenen over den københavnske præst og musikel-

sker Iver Brink, der døde i 1728, fortælles det at han ”kort før sin død sang 

med sin svigersøn magister Kiærup, så lydeligt, som hans [sic] kunne, den 

salme med særlig andagt: Jeg beder dig, min Herre og Gud, etc.494 Tekstens 

ophavsmand er ukendt.  

                               
494 Koudal, Jens Henrik og Michael Talbot: ”Pastor Iver Brink og hans private musiksamling i 
1700-tallets København” i Custos Nr. 2 2021 s. 7. 



 

 182 

 

 

Figur 32. . Melodier der ifølge Kingos Graduale skal synges som ”Mit håb og trøst og 
al tillid.” 
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Figur 33. ”Jeg beder dig min Herre og Gud” fra Thomissøns salmebog. 

Thomissøn har den i afsnittet ”Om Døden oc begraffuelse”, medens den 

hos Kingo står som slutsalme 2. søndag i advent, men tekstens karakter af bøn 

er så almen, at den kan have været sunget ved adskillige lejligheder, også un-

der den private andagt.495 Den indgik desuden i 1600-tallets boghandlersalme-

bøger, de såkaldt ”fuldkomne”. 

Denne variant fra Lyø er både regelmæssig og syllabisk. Den er stort set, 

med undtagelse af tre små gennemgangstoner i A-delen, mage til Berggreens 

version, hvorfor forklaringen på denne form igen må søges hos lærer Ask-

holm. Det kunne således se ud til at der før Askholms tid på Lyø har eksisteret 

en melismeret version, i lighed med ”Naar jeg betænker den tid og stund” og 

”Vor Gud er idel kærlighed”, som menigheden under Askholm siden har rettet 

ind efter Berggreens version. I metrisk henseende udviser ”Jeg arme synder 

træde må” på den anden side stor lighed med mønstret i ”Når jeg betænker 

den tid og stund” og ”Vor Gud er idel kærlighed”. Udjævningen fra tunge ét-

                               
495 Tak til Ove Paulsen for at påpege at Thomissøn selv henregner den til ”de Psalmer / som 
indeholde flere Lærdommer”. Mail 20.03.2021.  
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slag til optakt og 4/4-puls må allerede være sket inden Askholms tid. Dette 

kan dog ikke konkluderes med nogen videre sikkerhed. 

Tilbage står spørgsmålet om den melodiske relation mellem ”Naar jeg be-

tænker den tid og stund” og de to potentielle stammelodier. Tekstens 13 vers, 

hvis ophav er noget usikkert,496 kan karakteriseres som en række variationer 

af trøst der hviler på opstandelsen, udtrykt i et enkelt sprog. Det er let at fore-

stille sig at salmen, som Malling hævder, ”kom i stor anseelse,”497 og den har 

da også bevaret en plads i danske salmebøger (bortset fra Guldberg og Evan-

gelisk-Kristelig) lige indtil Den Danske Salmebog 2002. Ifølge anvisningerne 

i Kingos salmebog skal de første to vers synges 16. søndag efter trinitatis når 

præsten går på prædikestolen, medens ”Jeg beder dig min Herre og Gud” skal 

synges til udgang samme søndag. Her er altså endnu en mulig grund til sam-

menblanding af de to melodier.  

Det melodiske udtryk i denne Lyø-salme er markant anderledes end begge 

stammelodier i deres oprindelig form; ligesom ”Vor Gud er idel kærlighed”, 

er også ”Naar jeg betænker den tid og stund” blevet til en moderne durmelodi, 

denne med punkterede ottendedelsfigurer i det indledende motiv. Der er store 

overensstemmelser mellem kurvaturen i A-delen af denne variant og ”Jeg 

arme synder” (dvs. ”Jeg beder dig, min Herre og Gud”) som må være den 

tilgrundliggende melodi. Der er yderligere et beskedent tonesammenfald i B-

delens anden takt, men derudover lader denne variant til at have levet sit eget 

liv og udviklet sig til sin helt egen melodi – hvis ikke den, eller dele af den, er 

importeret udefra. Også i denne melodi ses en moderne harmonisk funderet 

formbevidsthed, idet første frase gentages sidst i melodien, sådan at formen 

bliver AABAʹ.  

Første vers synges af Niels Hansen Nielsen alene i et langsomt tempo, MM 

ca. 50, som bliver endnu langsommere, MM ca. 42, da Jørgensen med sin no-

get mørkere og tungere stemme falder ind i vers 2. Brugen af de små vokale 

virkemidler er mere udstrakt i denne salme end fx ”Jeg arme synder”, som 

analysen viste højst sandsynligt synges efter lærer Askhoms melodinorm. I 

”Naar jeg betænker den tid og stund” er det som om sangerne, særligt Niels 

Hansen Nielsen, så at sige twanger lyset frem i salmen gennem meget små 

opadgående glidninger og knapt mærkbare forslag. Denne beskedne, men 

virkningsfulde udsmykning tager til i løbet af vers 2. Dette skyldes måske det 

faldende tempo, måske synger de to sangere sig først langsomt varme og ind 

i salmens virkelighed.  

Sammenfattende må det om de tre salmevarianter fra Lyø og deres forhold 

til to melodier trykt i 1569 siges at de illustrerer kompleksiteten i den mundt-

lige salmesangs processer. Lyø-versionerne af de tre salmer kan læses som et 

                               
496 Tekstens akrostikon danner navnet Niels Pedersen, og man mener at det er dennes far, Peder 
Nielsen fra Jølster sogn i Norge, der står bag teksten. Malling IV s. 7-11. 
497 Ibid. s. 9. 
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udtryk for den mundtlige traditions højst levende processer, hvor påvirknings-

samspillet mellem menighedens omsyngning og de af degnen formidlede au-

toriserede koralbogsversioner konstant har været i bevægelse i begge retnin-

ger. Meget viden om omstændigheder og vilkår for sangen er uopnåelig, og 

det indsamlede lydmateriale må betragtes som en reminiscens med begræn-

sede fortolkningsmuligheder. Men alene den omstændighed at man i tilsyne-

ladende vidt forskellige melodier kan finde forbindelsespunkter til 1500-tals-

melodier, samtidig som de enkelte lokale varianter demonstrerer såvel sanger-

nes ejerskab, indlevelse og medskaben som lydhørhed og forandringsvillig-

hed, giver et indtryk af salmesangens omfattende funktion som religiøs og so-

cial identitetsmarkør i det lille ø-samfund. 

Mundtlig tradition i nærbillede 

Ære være Gud Fader i himmerig og Nu bede vi den helligånd  

De to Luther-salmer er allerede behandlede i afsnittet om Askholms versioner. 

I sammenligning med Askholm-varianterne er afvigelserne i melodiudform-

ningen hos Nielsen og Jørgensen marginale, men belyser som sådan netop de-

taljerne i den mundtligt traderede salmesangs forandringsprocesser. (”Nu bede 

vi den helligånd” på cd og https://musik.uu.se/forskning/kingotone-og-bror-

sonsang) Ved indspilningstidspunkterne i hhv. 1934 og 1953 havde kingotra-

ditionen som menighedssang været død i hhv. 20 og 40 år, selv om den med 

stor sandsynlighed har levet sit eget liv ude i hjemmene en tid endnu. 

Medens der er indikationer på at Askholm synger efter sine noder, synger 

Nielsen og Jørgensen tydeligvis efter hukommelsen. Den rytmiske fornem-

melse i ”Ære være Gud Fader i himmerig” er mere smidig og fleksibel hos de 

to lokale sangere end hos læreren, og man hører dem lytte og rette ind efter 

hinanden. Særligt Jørgensen retter ind, medens Nielsen i højere grad agerer 

som forsanger. I dette akustiske øjebliksbillede høres hvordan de to sangere 

synger og fraserer med en høj grad af overensstemmelse i store dele af melo-

dien, især hvor temaet træder tydeligt frem, som i første frase, og hvor de så 

at sige kan køre på automatpilot i de trin- og tertsvise melismer. De små usik-

kerheder opstår, hvor det repetitive mønster fraviges og den tilgrundliggende 

harmoniske progression på grund af melodiens arkaiske karakter ikke er enty-

dig. Således finder Nielsen på ”Og lover at” i frase 3 på at fravige mønstret 

med den udtryksfulde lille sekund (7-1), sådan at der opstår en kortvarig dur-

fornemmelse, medens Jørgensen først holder fast i mønstret, men hurtigt retter 

ind. Det lyder som om Nielsen her er påvirket af en moderne konvention og 

gør sig parat til at modulere, men så går tilbage til det lineære princip igen. To 

melodiske paradigmer strides her om forrangen, og sangerne forsøger at ba-

lancere imellem dem. 
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En lignende tendens høres i ”Nu bede vi den helligånd”. I sammenligning 

med Askholm synger Nielsen og Jørgensen metrisk og rytmisk mere bøjeligt, 

og de minimale uoverensstemmelser mellem de to sangere indtræder netop i 

B-delen hvor det implicitte harmoniske grundlag forekommer at være mere 

usikkert. Samtidig høres en slående enighed om variationerne i de enkelte 

vers. Schiørring har her indspillet alle salmens fire vers, der alle er melodisk 

varierede. Her slår det lineære og melismerende princip igennem i den store 

form som en gennemkomponeret salme. 

Da der er tale om to hyppigt sungne salmer, kan man for det første konsta-

tere at der praktisk set for menigheden har været rig lejlighed til den musikal-

ske forhandling der går forud for tilslibningen af en fælles melodinorm. For 

det andet skyldes denne hyppige repræsentation netop salmernes centrale li-

turgiske funktion, som samtidig har fungeret som en fejring af det lille ø-sam-

funds traditionelle levevis. Denne musikalske fejring er foregået gennem en 

rig og varieret melodimelsimering. Inddrager man dåbssalmen i dette ræson-

nement, kan man sige at man med salmens sakramentale funktion endda på en 

meget konkret måde har fejret videreførelsen af dette samfund.498 

Sammenfatning af analysen af Lyø-traditionen 

De vokale og melodiske træk 

Hakon Grüner-Nielsen og Nils Schiørrings indspilninger med lærer Askholm 

samt Niels Hansen Nielsen og Jørgensen fra Lyø bekræfter et fra andre egne 

velkendt mønster:499 Salmerne synges i et langsomt og ”drævende” tempo der 

fører til at næsten alle salmer synges i 4/4. Som hovedregel erstattes de lange 

toner med enkle melismer i trin- og tertsvise bevægelser som bidrager til at 

sikre både den tonale fornemmelse og den melodiske fremdrift for sangerne. 

Pulsen er gennemgående subjektiv, hvormed menes at tidsudmålingen ikke er 

eksakt, men hele tiden tilpasses stundens indgivelse, betinget af sangerens for-

nemmelse for samspillet mellem tekst, liturgisk position, øvrig brug, melodisk 

karakter, interaktionen med den anden sanger (oprindeligt resten af menighe-

den eller måske husstanden) og lignende forhold. Hvor metrum er uregelmæs-

sigt, oftest i de ældste salmer fra Thomissøn, fx ”Ære være Gud Fader i him-

merig”, fragås 4/4 på næsten umærkelig vis, idet teksten og det lineære melo-

diprincip bliver styrende for fremførelsen. Enkelte salmer som ”Jeg arme syn-

der træde må” og ”Ve mig at jeg så mangelund” synges mere jævnt, uden 

melismer og med en mere målbar puls. 

                               
498 Jf. Hansen, Jytte 2002 s. 20: ”Jord handles ikke, eller meget sjældent, men går i arv - dette 
er forklaringen på, at de gamle slægter har bevaret så meget.”  
499 Jf. Bak 2006. 



 

 187 

Melismerne er gennemgående drivende for sangens fremdrift. Man kan 

kalde det et vokalt paradoks at de fungerer som cementering af den tilgrund-

liggende skala og dermed tonale fornemmelse, samtidig som analysen har vist 

at denne praksis gerne fører til melodiske og tonale forandringer. Dette forhold 

må tilskrives den mundtlige traditions intuitive væsen. 

Gennem bondesejladser og tilrejsende degne har sangerne gennem tiden 

suget andre musikalske tendenser op, som har sat deres præg på traditionen. 

Selv om de ældste tilgrundliggende melodiformer er fra 1569 og de yngste fra 

1699, er melodityperne således spændt ud i et kontinuum med en arkaiserende 

tendens i den ene ende og en moderniserende tendens i den anden: metrisk 

ubundne mol- eller kirketonale melodier med et additivt formprincip over for 

durmelodier hvilende på en harmonisk progression og med klar vertikal arki-

tektur i såvel metrum som form. Enkelte melodier som ”Ære være Gud Fader 

i himmerig” eller ”Naar jeg betænker den tid og stund” befinder sig i kontinu-

ets yderpoler, men flertallet er vanskelige at placere, da de enkelte parametre 

ikke nødvendigvis befinder sig samme sted på skalaen. Analysen af de salme-

melodier der skal synges på ”Mit håb og trøst” eller ”Jeg beder dig, min Herre 

og Gud” viste at samme stammelodi selv inden for et meget lille samfund kan 

udvikle sig i vidt forskellige retninger. 

Den folkelige omsyngnings religiøse og sociale funktionalitet 

Der er ikke noget der tyder på nogen fremtrædende stilbevidsthed hos Lyø-

sangerne. Ø-samfundets traditionalistiske indstilling slår musikalsk set igen-

nem i valg af salmebog og dertilhørende langsom og melismerende synge-

måde, men forestillingen om samfundets fællesskab er ikke fast forbundet 

med visse form- eller skalatyper eller særlige vokale teknikker. Det er i selve 

fællesskabets sanghandling at melodierne gennem gentagelse og omsyngning 

er blevet til i en aldrig stagnerende proces.  

Heraf følger spørgsmålet om de forskellige melodityper der optræder på 

indspilningerne med hhv. arkaiserende og moderniserende tendenser ikke be-

tyder noget. Har tilfældet spillet musikalsk ind i forandringsprocessen, eller 

findes der en sammenhæng mellem den generiske salme, sangernes indre fo-

restilling om salmen som helhed, og den konkrete melodiudformning som den 

har udviklet sig i Lyø-traditionen?  

Margareta Jersild og Ingrid Åkesson har i deres karakteristik af folkelig 

syngemåde i Sverige introduceret begrebsparret tekstfortolkende og indholds-

fortolkende syngemåde, som dækker hhv. traditionen fra fx romancer og viser, 

hvor enkelte centrale ord fremhæves musikalsk, og så den folkelige tradition, 

hvor ”många utövare [har] en förmåga att bära fram textens stämningsinnehåll 

genom sitt personliga sätt att väva samman text och melodi.”500 Denne distink-

                               
500 Jersild og Åkesson 2000 s. 125. 
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tion giver ganske vist ikke et fuldt svar på spørgsmålet, men belyser dog sam-

menhængen mellem form og indhold i en i øvrigt traditionsbunden og –styret 

stil. Begrebet ”stämningsinnehåll” kan forekomme diffust, men er netop som 

sådan adækvat i forhold til det intuitive forhold til den musikalske udformning 

af tekstmæssigt og liturgisk traditionstunge salmer, som desuden er indgået i 

andre brugssammenhænge i en kollektiv tradition. 

Analysen af Lyø-salmesangen tyder på at visse konventioner har etableret 

sig i traditionen. Ved at variere melismeringen af de enkelte vers i ”Nu bede 

vi den helligånd” fremstår denne som en særligt betydningsfuld salme, me-

dens det energiske udtryk i ”Kom, Gud skaber og helligånd” og ”Enhver som 

tror og bliver døbt” og den lyriske tone i ”Eja hvorvel du vedst min tarv og 

trang” må opfattes som en egentlig fortolkning af tekst og religiøst indhold. 

Sangerne er således ikke blot passive objekter for en udefrakommende for-

andringsproces, men sangersubjekter der selv tilegner sig melodierne og udø-

ver deres ”kompositionsverksamhet,” selv om dette i nogen grad sker intuitivt 

og i kollektiv forhandling. Dette udelukker ikke at sangerne har været modta-

gelige over for nye impulser, også selv om disse for en umiddelbar betragtning 

udspringer af en mere skolet og skriftkulturelt præget æstetik, som eksemplet 

”Ve mig at jeg så mangelund” viste. 

Samlet set er de forskellige fremførelses- og forandringsstrategier indgået 

i en tradition hvorigennem sangerne har kunnet spinde en tråd mellem fortid 

og nutid og genleve – ”recreate” – deres identitet som lutheranere og som ly-

boer. 
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5. At synge den rene lære: De stærke Jyders 

kingotone 

Kingosangen forbindes i Danmark frem for nogen med Danmarks ældste væk-

kelsesbevægelse: De stærke Jyder. Retten til at synge efter Kingos salmebog 

var en hovedsag i bevægelsens opståen og opretholdelsen af en kollektiv reli-

giøs identitet, og selve sangen var den kampform som denne ret forsvaredes 

med. I visse sogne holdt De stærke Jyder kingotraditionen i live helt frem til 

midten af det 20. århundrede.  

Jeg skal indledningsvis gøre rede for bevægelsens baggrund, opståen og 

videre udvikling med særlig vægt på deres konfessionelle ståsted og Kingos 

salmebogs betydning i dette, samt på bevægelsens syn på kirke og fællesskab. 

Da det indsamlede materiale er meget stort, vil analysen foregå gennem 

fokuserede nedslag. Analysen vil berøre både sangens diakrone og synkrone 

akse, men med hovedvægt på sidstnævnte. Thorkild Knudsens næsten ti timers 

indspilninger med 22 forskellige sangere samt Grüner-Nielsens få tidlige ind-

spilninger egner sig særligt til at undersøge fællesskabets synkrone musikal-

ske udtryk. Der er ganske vist kun få indspilninger med mere end en sanger, 

men diversiteten i materialet som helhed giver mulighed for at undersøge de 

spor den kollektive sangpraksis har afsat i stilen.   

De stærke Jyders ”dobbelte oprindelse” 

I efterdønningerne af 1700-tallets konventikler opstod i området mellem Vejle 

og Horsens spredte forsamlinger der siden tog form af en egentlig bevægelse. 

Som soldat havde Peder Frandsen ”Rytter” (1737 – 1810) i midten af 

1770’erne hørt den pietistiske præst Niels Vedel og kom som omvendt læg-

prædikant til at præge de tidlige gudelige forsamlinger på egnen. Peder Laur-

sen (1763 – 1835) havde læst sig til et eget luthersk syn på kristendommen og 

samlede fra o. 1790 folk til møder på sin gård i Rårup sogn. I Uldum-Langskov 

pastorat og sognene Øster Snede, Korning, Hedensted og Løsning samledes 

vakte fra o. århundredeskiftet til gudelige forsamlinger efter gudstjenesten.501 

                               
501 I disse sogne har De stærke Jyder haft deres centrum, men Herluf Hegnsvad viser at bevæ-
gelsen faktisk spredte sig ud over ”28 sogne fordelt over 7 herreder og 2 amter.” Herluf 
Hegnsvad: ”De stærke Jyder” i Vækkelsernes Frembrud i første Halvdel af det 19. Århundrede, 
bind IV: De ældre jyske Vækkelser, København 1967, s. 179-255. 
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Det er skal fremhæves at netop deltagelsen i gudstjenesten forblev af største 

vigtighed for bevægelsen, en kerne i det religiøse liv.502 Johannes Enggaard 

Stidsen betoner gang på gang betydningen af det han kalder bevægelsens 

”dobbelte oprindelse” som han definerer således:  

[…] dels i enkeltpersoners opvækkelse og omvendelse gennem pietistiske præ-
ster, dels i et urokkeligt tilhørsforhold i ortodoks luthersk lære og dermed også 
en intens vedhængen ved den gamle gudstjeneste- og salmetradition. Dobbelt-
bevægelsen kan endda siges at finde sted i det selv samme menneske.503  

Det kan hævdes at denne karakteristik i en vis udstrækning kan gøres gæl-

dende for de fleste vækkelsesbevægelser i tiden; selv om ikke alle holdt ben-

hårdt fast ved gudstjenesten og den gamle salmetradition, men foretrak nyere 

sange i en mere subjektiv og følelsespræget stil under private møder, må det 

tidlige 1800-tals vækkelse overordnet ses som en reaktion mod den samtidige 

hovedstrømning, rationalismen. Når de vakte søgte et forkyndelsesalternativ 

til denne i ældre andagtslitteratur som fx Luthers postil og Johann Arndts 

skrifter, må det tilskrives et ønske om at møde og erfare en efter deres opfat-

telse mere fyldestgørende og autentisk, men i kirken ikke længere eksisterende 

kristendomsform.  
Det kan forekomme paradoksalt at de vakte stod på deres moderne rettighe-

der til at praktisere deres tro på egne vilkår ved at søge tilbage til ortodoksiens 

litteratur og samme periodes vokale praksis, men for de vakte må det erfa-

ringsmæssigt have givet mening. De stærke Jyders kingotone bliver dermed 

et eksempel på hvordan det diakrone forbindes med det synkrone i sangen. 

Lærebogskonflikten 

For De stærke Jyder kom denne dobbelthed til at blive bestemmende for deres 

forhold til kirke, myndigheder og i det hele taget samfundet uden for bevæ-

gelsen. Det som blev skelsættende for forsamlingerne på egnen og som gav 

dem en stridssag at samles om, var udgivelsen af den ny katekismus-forklaring 

i 1791 (autoriseret i 1794), ”Balles lærebog,” samt i 1798 den ny salmebog, 

Evangelisk-kristelig Psalmebog, som også var udgivet af Sjællands biskop 

N.E. Balle. Balles lærebog skulle afløse den eksisterende forklaring, Erik Pon-

toppidans Sandhed til Gudfrygtighed fra 1737, og hans salmebog skulle afløse 

Kingos salmebog. 
Hvor Sandhed til Gudfrygtighed forenede enevældens uniformering med 

en pietistisk kristendomsindlæring, var Balles ny forklaring – ligesom hans 

salmebog – præget af tidens fornufts- og nyttetænkning. Efter De stærke Jy-

ders opfattelse var den på visse punkter i direkte modstrid med den lutherske 

lære, hvorfor de fandt det uforsvarligt at lade deres børn undervise efter den 

                               
502 Hegnsvad 1967 s. 179-254. 
503 Stidsen 2002 s. 67.  
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og insisterede på at bruge Pontoppidans forklaring. Dette førte til en årelang 

kamp med myndighederne om retten til selv at vælge lærebog og til selv at 

undervise sine børn. Indtil dette blev muligt i 1839, fik striden og skolevæg-

ringen ganske hårde konsekvenser, så som bøder, udpantninger og i et enkelt 

tilfælde til og med fængsel.504   

Set fra en udenforståendes eller et moderne synspunkt kan det forekomme 

at være en urimelig stædig adfærd. Den navnkundige lægprædikant Peter Lar-

sen Skræppenborg (1802–1873), som med tiden bevægede sig i grundtvigi-

ansk retning, var i og for sig enig i lærebogskritikken, men indtog et mere 

pragmatisk standpunkt: ”vi havde jo Lov til at oplyse dem [: børnene] om de 

vildfarende Steder, og ingen kunne jo forbyde os, at lade dem undervise i Pon-

toppidan ved siden af.”505 Set fra De stærke Jyders synspunkt havde de ikke 

noget valg. Forestillingen om at mennesket skulle kunne forbedre sig gennem 

sin forstand var for dem den rene gernings- og vranglære og dermed den lige 

vej til deres børns fortabelse. Og hvad børnene én gang havde ”tygget” og 

indlært, lod sig ikke uden videre aflære.   

De stærke Jyders afgørende og ufravigelige holdepunkt var frelsen i dåbs-

pagten, som de i forbindelse med lærebogskonflikten henviser til i flere breve. 

Det er således det af kirken forvaltede sakramente som nødsagede De stærke 

Jyder til at vægre brugen af samme kirkes fornyede lærebog. I et brev til sko-

lekommissionen fra 1834 hedder det:  

[…] fra den rene lære kan vi ikke lade os rokke under Saligheds Forlis, da vi 
har indgået den Pagt i Daaben for vore Børn at lade dem oplære i den kristelige 
Børnelærdom, som alene grunder sig paa Guds forbarmende Naade i Christo 
formedelst Troen, men ikke i egen Retfærdighed, Dyd og Gjerning, som den 
nye Lærebog lærer.506 

Der findes mange vidnesbyrd om bevægelsens stædighed som fx kommer til 

udtryk i selve navnet ”De stærke Jyder”, som netop nævnte Peter Larsen 

Skræppenborg skal have været ophavsmand til. Ligeledes findes der vidnes-

byrd om deres fanatiske hægen om de gamle bøger, som udtrykt i denne ka-

rakteristik fra de vakte i et nabosogn, der siden blev grundtvigsk: ”[D]e sidder 

og stirrer i de samme gamle skrifter […], mens alle aandelige Strømninger 

gaar dem forbi… Det hænder endnu at levende Mennesker vorder Statuer.”507 

En lignende beskrivelse findes hos L.C. Petersen der i det tidlige 1900-tal var 

sognepræst i Hedensted Kirke: ”de […] havde bygget sig en kinesisk mur af 

                               
504 Stidsen 2002s. 82. Hans Nielsen Smed blev idømt et års tugthus for injurier mod sognepræ-
sten i Løsning Kirke, pastor Kier, hvem han kaldte ”en Djævelens Lærer.” 
505 Citeret efter Stidsen 2002 s. 71. 
506 Fra brev til Amtsskoledirektionen for Vejle Amt, citeret efter Stidsen 2002 s. 82. 
507 Stidsen 2002 s. 74.  
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de gamle Bøger, bag hvilke de dækkede sig mod alle nyere Livsstrømninger 

af kristelig eller folkelig Art”508.   

Skræppenborg besøgte i 1829 bevægelsen med henblik på et samarbejde, 

hvad han dog måtte opgive pga. deres uforsonlige indstilling til Balles bøger, 

som han endda mistænkte dem for at have brændt.509 Lignende betragtninger 

kommer hjælpepræst i Grejs Kirke 1834-1835, Edvard Mau, med. Han omta-

ler deres forhold til visse bøger som ”Afguderi” og fortæller om ”en af Kæl-

lingerne” som sagde ”at hun havde brændt Balles Lærebog, og den fortjente 

heller ingen bedre Medfart.”510 Endelig giver Therkel Hansen følgende vid-

nesbyrd i sine erindringer: 

Jeg kunne ikke forstå hvorfor min mor næsten forbød os at kigge i en anden 
salmebog, som den gang var Salmebog for Kirke og Hjem. ”Jamen mor, du har 
jo aldrig set, hvad der står i den, hvordan kan du være så sikker på, at det er 
vranglære?”, spurgte jeg. ”Nej”, sagde hun, jeg vil heller ikke se i den, for så 
kan jeg blive forført.”511 

 
Til grund for denne indstilling ligger en tro der ikke tålte kompromiser og som 

var bundet af pagten i dåben. Det gjaldt om at ”forblive ved Guds rene Ord og 

Luthers lærdom”512, som det formuleres  i det ”forbundsdokument” som blev 

affattet, da man efter interne stridigheder i 1824 indgik den pagt der blev det 

officielle grundlag for bevægelsen. I De stærke Jyders øjne var det den kirke 

der autoriserede Balles lærebog, der afveg fra den lutherske lære. Sat på spid-

sen var det – efter De stærke Jyders opfattelse – kirken der tvang dem til at 

søge alternativer til kirkens lære.    

Fællesskab eller konflikt? 

Dette paradoks leder lige ind i en pågående debat i nyere dansk vækkelses-

forskning, hvor der aftegner der sig to hovedtendenser i synet på vækkelsen.513 

Hanne Sanders har lagt vægt på konflikten og defineret vækkelse som ”hand-

linger over for religiøse forhold, som skabte modstand i det omgivende sam-

fund.”514 Til grund for denne opfattelse ligger en forståelse af sekularisering, 

ifølge hvilken et samfunds kultur og verdensbillede nok verdsliggøres, men 

tro og religion ikke af den grund forsvinder. I stedet bliver troen til en privat 

                               
508 Petersen, L.C.: Erindringer fra en Præstegerning blandt ”de stærke Jyder,” Fredricia 1923 
s. 29.  
509 Stidsen 2002 s. 70. 
510 Stidsen 2002 s. 71.  
511 Citeret efter Stidsen s. 76. 
512 Stidsen 2002 s. 69. 
513 For en gennemgang af tidligere forskning i vækkelsens historie i Danmark henvises til Jens 
Rasmussen: Vækkelser i dansk luthersk fælleskultur. Andagtsbøger og lægmandsforsamlinger 
(1800-1840), Odense 2016 s. 21-29. 
514 Hanne Sanders: Bondevækkelse og sekularisering. En protestantisk folkelig kultur i Dan-
mark og Sverige i 1820-1850, Stockholm 1995 s. 22. 
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sag515. I dette perspektiv var således grunden for konflikten lagt, da rationalis-

men i løbet af 1700-tallet nåede ind i kirkens rækker. Sanders’ definition hvi-

ler på en historisk analyse med empirisk vægt på breve og retsdokumenter. 

Heroverfor står Jens Rasmussen som lægger vægt på vækkelsens rodfæst-

ning i det han kalder ”luthersk fælleskultur.”516 Denne kultur forstås hos Ras-

mussen både bagudrettet, idet han empirisk primært arbejder med den 1600- 

og 1700-tals andagtslitteratur som læstes af de vakte, og fremadrettet, idet han 

gennemgående betoner de vaktes tilslutning til gudstjenesten og dermed den 

lutherske liturgi- og sakramenteforståelse,517 ligesom han lægger vægt på kir-

kens evne til at rumme eller gå i dialog med de bevægelser der med tiden blev 

til de kirkelige retninger, og derigennem i høj grad undgå separatisme. 

Man kan mene at disse to opfattelser af vækkelsen i Danmark snarere kom-

plementerer end modsiger hinanden, al den stund de empirisk og metodisk har 

forskellige udgangspunkter og dermed begge beskæftiger sig med relevante 

sider af vækkelsen. Når de i forskningen tilsyneladende kolliderer, hænger det 

sammen med de spændinger og paradokser der er grundlæggende for vækkel-

sens forhold til tro, menighed og fællesskab; de vaktes søgen efter det sande 

kristne fællesskab førte gerne til splittelse og konflikt både inden og uden for 

sognet. De to syn på vækkelse belyser således væsentlige træk ved De stærke 

Jyders bevægelse, der netop værnede om det lutherske fællesskab i dåbspagten 

og ”Guds rene Ord,”518 men derved ofte kom i konflikt med det omgivende 

samfund. 

Har Sanders og Rasmussen divergerende syn på vækkelsen, har de dog – 

sammen med den øvrige danske vækkelsesforskning – det til fælles at de ikke 

tillægger den musikalske del af de vaktes liv og trosudøvelse nogen videre 

betydning. Medens begge lægger vægt på læsningen af Bibel og andagtslitte-

ratur, behandles sangen slet ikke. Vist nævnes det enkelte steder at sang og 

bøn519 indgik i de vaktes religiøse praksis ved husandagt og forsamlinger, men 

spørgsmålet om hvorvidt og hvordan sangen i sig selv kan belyse vækkelsens 

forhold til religiøse og teologiske spørgsmål såvel som de vaktes relation til 

det omgivende samfund, er endnu ikke blevet stillet. 

Med sin bog om De stærke Jyder, der netop har ”særligt henblik på deres 

salme- og sangtradition”520, udgør Johannes Enggaard Stidsens bidrag til væk-

kelsesforskningen en kærkommen undtagelse for denne manglende interesse. 

Stidsen var teolog og efterkommer af De stærke Jyder, to egenskaber der mu-

liggør et frugtbart kombineret perspektiv på emnet. De store kirkehistoriske 

og teologisk analytiske linjer mødes således bogen igennem med insiderens 

                               
515 Ibid. s. 17. 
516 Rasmussen, 2016. 
517 Jf. Rasmussens replik på Sanders kritik i Historisk Tidsskrift 117 2017 s. 147-150. 
518 Fra De stærke Jyders forbundsdokument, citeret efter Stidsen 2002: s. 69. Jf. også Petersen 
1923 s. 28: ”det gamle Guds Ord.” 
519 Se fx Rasmussen s. 9.  
520 Stidsen 2002. 
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detaljekendskab og forståelse, det emiske blik. Det er Stidsens fortjeneste at 

have tydeliggjort kingosangens rette plads i De stærke Jyders historie, deres 

andagts-, religiøse og sociale kultur: ”For De stærke Jyder drejede alt sig først 

og fremmest om at leve ret og at lære ret. […] Et af de midler, de tog i anven-

delse lige fra begyndelsen for at fastholde sig selv og hinanden i den rette tro 

og levevis, var sangen.”521 Hermed menes sang efter Kingos salmebog.    

Kampen for Kingos salmebog 

Med indførelsen af Evangelisk-christelig Psalmebog var De stærke Jyder 

praktisk udfordrede på en anden måde end i lærebogskonflikten. Salmebogen 

anvendtes jo til gudstjenesten i kirken, hvor præsten fulgte myndighedernes 

anvisninger, og hvor den del af menigheden som ikke tilhørte De stærke Jyder, 

ikke havde samme forhold til Kingos salmebog. Men ligesom det var tilfældet 

med lærebogen, så De stærke Jyder ikke anden udvej end at holde fast i den 

bog som efter deres opfattelse var i overensstemmelse med den rette lutherske 

lære. Resultatet blev en række sangerkrige, hvor De stærke Jyder mødte tal- 

og stemmestærkt op med deres Kingo, når præst eller degn forsøgte sig med 

en salme fra den ny Evangelisk-christelig Psalmebog.  

I kirke- og salmebogshistorien fremstilles striden om salmebogen i De 

stærke Jyders sogne gerne med en vis ensidighed. Man får nemt det indtryk, 

at sangerkrige hvor De stærke Jyder på den ene side og præsten sammen med 

den øvrige menighed på den anden stod uforsonlige over for hinanden og skrå-

lede hver sin melodi, var reglen.522 Det er da også gode historier som lader til 

at have haft en mytologisk funktion i bevægelsens kollektive erindring og 

identitetsdannelse. Fx taler Niels Jacobsen i 1960 i interview med Thorkild 

Knudsen ivrigt om konflikten med pastor Kier, ”en af De stærke Jyders argeste 

modstandere,”523 som fandt sted i begyndelsen af 1800-tallet og endte med at 

Kier måtte forlade sit embede. Også Jens Andersens erindring om hvordan 

han og Claus Pedersen førte an i en sangerkrig i 1802, er gået ind i bevægel-

sens mytologi:524 ”A kun rov å Claus kund syng, men så kom der syv læs dævl 

og syv læs degne, men vi sang lige rask; da Claus gik op til alteret, sang a jen, 

og da a gik til alters, sang Claus; men vi stod os.”525 

Men der findes også nyere eksempler på at man i mindelighed har fundet 

løsninger der forhindrede et splittet sogn og gjorde alle parter tilfredse. Såle-

des fortæller L.C. Petersen i sine erindringer, hvordan en lokal kreaturhandler 

                               
521 Stidsen s. 83. 
522 Jf. Malling VIII s. 224, Kjærgaard I s. 163.  
523 Stidsen s. 83.  
524 Fx refererer Niels Jacobsen i samtale med Thorkild Knudsen netop denne myte. TK 1960/7, 
9. 
525 Citeret efter Ole Feldbæk: Den lange fred. Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie, bind 
9, København 1990 s. 310. 
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kom på den idé at bruge begge salmebøger ved gudstjenesten i Hedensted 

Kirke, med en regel om at præsten skulle vælge to salmer fra hver. Det listige 

ved løsningen var at man for hvert parti fremstillede deres foretrukne salme-

bog som den egentlige salmebog og modpartens som et tillæg. Ifølge Petersen 

var alle tilfredse med denne løsning.526    

L.C. Petersen bliver dog med sine noget anekdoteartede erindringer et ek-

sempel på den anden tendens der gør sig gældende i synet på De stærke Jyder: 

de var enfoldige fanatikere der alene pga. stædighed insisterede på de gamle 

bøger.527 Som eksempel på denne tendens fortjener særligt denne anekdote at 

refereres: Selv med kreaturhandlerens velfungerende løsning med to salme-

bøger kunne der opstå uro omkring den ny. Tre stærke jyder opsøgte Petersen 

nogle dage efter en gudstjeneste, da de var blevet betænkelige ved at have 

sunget Grundtvigs ”Rejs op dit hoved, al kristenhed,” hvor der i sidste vers 

synges om luren der gjalder for sidste gang: ”Her skal vi synge i en Salme om 

en Lur! Den kan vi ellers godt tage os hjemme, den behøver vi ikke at komme 

i Kirke for at faa!” Hvorpå Petersen forklarede ordets rette betydning.   

Et andet eksempel stammer fra P.G. Lindhardt som giver De stærke Jyder 

denne dom: ”Men det er tvivlsomt om de ”stærke jyder” virkelig repræsente-

rede en vækkelse, om ikke deres kamp snarere skyldtes jysk stædighed og 

bondekonservatisme […]; alt samledes om at stå fast på de gamle bøger.”528 

Selv Stidsen medgiver at en vis stædighed til tider kunne være en del af for-

klaringen på De stærke Jyders selvisolation og konflikter med myndighe-

derne.529  

Ikke desto mindre forekommer det urimeligt at en enfoldig og stædig men-

talitet alene skulle kunne være årsag til de årelange stridigheder om lærebog 

og salmebog. Således også Herluf Hegnsvad: ”Og hvordan man end bedøm-

mer de stærke jyders konsekvente standpunkt og deres udholdende kamp mod 

myndighederne, så kan der ikke være tvivl om, at det for dem var et religiøst 

spørgsmål af den allerstørste betydning, som de var villige til at bringe ofre 

for.”530  

L.C. Petersen giver selv flere eksempler på dette, fx fædre der på deres 

dødsleje uddelte ”de alvorligste Formaninger om urokkelig at holde fast ved 

Kingo som Kirkesalmebog.”531 Hans erfaring gennem mange års virke i et af 

De stærke Jyders sogne fik ham til at skelne mellem ”to Slags ”stærke”: de 

rethaveriske og de samvittighedsømme.”532 Til sidstnævnte kategori hører ek-

sempelvis den mand der i en periode hvor salmebogsspørgsmålet i sognet 

                               
526 L.C. Petersen 1923. På Petersens tid var Evangelisk-kristelig Psalmebog for længst taget ud 
af brug. Siden 1899 anvendtes Psalmebog for Kirke og Hjem.  
527 L.C. Petersen 1923 s. 53.   
528 Lindhardt 1959 (1951) s. 30-31. 
529 Stidsen fx s. 93 og 96. 
530 Hegnsvad 1967 s. 180. 
531 L.C. Petersen 1923 s. 29. 
532 Ibid. s. 27-28. 
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endnu var uafgjort, dybt bekymret opsøgte ham med ordene ”Det gamle Guds 

Ord ud af Kirken! Guds Ord ud af Kirken!” og på Petersens indvending at han 

jo hørte til de stærke og måtte gøre sig stærk i Herren, replicerede: ”Vi er 

svage, vi er svage!” Petersen karakteriserer episoden som ”næsten tragiko-

misk”533 og overser tilsyneladende at den rummer den læremæssige kerne af 

konflikten der affødte så stærke følelser: forestillingen om menneskets afmagt 

og dermed overgivelse til Gud og nåden alene. Anekdoten er et klart eksempel 

på hvad der for De stærke Jyder stod på spil med Kingos salmebog – og for-

fatterens reaktion et eksempel på den manglende vilje til at forstå religionens 

dybe og altomfattende betydning i De stærke Jyders liv. 

Landsbyfællesskabet og ”hustavlens verden” 

Også i salmebogsspørgsmålet fremstår Sidsen som et korrektiv til den øvrige 

forskning, idet han løbende diskuterer De stærke Jyders motiver og dermed 

forsøger at formidle en forståelse for den erfaring med Kingos salmebog der 

har ligget til grund for De stærke Jyders stædige fastholden ved den. Jeg vil i 

det følgende tilslutte mig denne position gennem en nærmere undersøgelse af 

disse motiver ud fra det grundsynspunkt, at salmebogskonflikten var en kon-

sekvens af De stærke Jyders konfessionelle ståsted og ikke et mål i sig selv.  

Ved således at forsøge at uddybe og nuancere billedet af enfoldige og stæ-

dige jyske bønder vil jeg skabe grundlag for en fyldestgørende analyse af den 

særlige syngemåde i De stærke Jyders kingosang, frem for på forhånd at ru-

bricere den som et udtryk for protest. Gennem de vokale strukturer kunne De 

stærke Jyder erfare, udtrykke, skabe og opretholde grundlæggende mønstre 

der reflekterede fællesskabets sociale mønstre.  

Stidsen beskriver hvordan landsbyerne i Øster Snede Sogn på trods af ud-

skiftning sidst i 1700-tallet stort set var upåvirkede af den kulturforandring og 

begyndende individualisering som landboreformerne andre steder medførte, 

og som almindeligvis betragtes som den social- og mentalitetshistoriske for-

udsætning for vækkelsens opståen.534 Landsbyfællesskabet beskrives som 

stort set intakt og De stærke Jyder som i enestående grad prægede af ”den 

statiske bondekultur,” som skal være blevet forstærket af vækkelsen: ”[…] 

landsbyfællesskabet bredte sig fra at omfatte enkelte landsbyer til at være et 

sognefællesskab, der var næsten uigennemtrængeligt for andre”.535 Selv om 

driftsfællesskabet ophørte med udskiftningen, bevaredes og endda udvidedes 

altså elementer af den kollektivistiske sociale kultur som dette forudsatte. 

Frem til landboreformerne i slutningen af 1700-tallet havde danske land-

byers fæstebønder en høj grad af forvaltningsmæssig autonomi. Nok var det 

                               
533 Petersen s. 31. 
534 Jf. Lindhardt 1951 s. 18-28 og Schjørring 2012 s. 447-475.  
535 Stidsen s. 72.  
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godsejerens jord man dyrkede, men man organiserede selv arbejdet. Da res-

sourcerne var begrænsede, var man afhængig af hinanden og måtte ganske 

stramt styre den fælles drift.536 På såkaldte grandestævner eller landsbystævner 

besluttede landsbyens repræsentanter sine egne regler for organiseringen af 

arbejdet. Disse regler blev nedfældede i vider og vedtægter som loven pålagde 

landsbybeboerne at udvise lydighed mod. I tilfælde af uenighed gjaldt flertal-

lets vilje, og kun i tilfælde af uløselige konflikter måtte godsejeren inddra-

ges.537  

Det kunne være nødvendigt at beskytte fællesskabets interesser mod ude-

frakommende. Fra andre steder i Europa kendes eksempler på at man med 

ganske brutale metoder gjorde uønskede tilflyttere opmærksomme på at de 

ikke var velkomne– de blev helt enkelt mobbet væk. 538 

Denne mentalitet kan uden videre genkendes i De stærke Jyders isolation 

og konflikt med dem der forsøgte at trænge sig på i sager de anså for livsvig-

tige. Man kan endda se en reminiscens af landsbysamfundets vider og ved-

tægter i den pagt der i 1824 blev indgået mellem flere familier blandt De 

stærke Jyder, hvor det fælles konfessionelle grundlag blev nedfældet i et ”for-

bundsdokument.”539 Den velkendte skitse af en traditionel landsby illustrerer 

med de mange små i hinanden indflettede jordlodder hvordan den enkeltes liv 

var spundet ind i et tæt væv af gensidig kollektiv afhængighed. 

                               
536 Birgit Løgstrup: Bondens frisættelse, København 2015 s. 23.  
537 Birgit Løgstrup: ”Landbyfællesskabet i det 18. århundrede. En studie i vider og vedtægter” 
i Bol og by. Landbohistorisk tidsskrift nr. 2, 1986. 
538 Jerome Blum: ”The internal structure and Polity of the European Village Community from 
the Fifteenth to the Nineteenth Century” i The Journal of Modern History 1971, s. 551-552. 
539 Dokumentet indeholdt: En fordømmelse af rationalismen, en bekendelse til den rene lære, 
“Guds rene Ord og Luthers lærdom”, og en forpligtelse til at helligholde trefoldighedssøndag 
som særlig helligdag. Hegnsvad s. 214. 
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Figur 34: Fra Danmarks Riges Historie (1896-1907). Med denne jordfordeling var 
dyrkningen afhængig af kollektivet. 

Var den praktiske side af det lokale liv i landsbyfællesskabet således reguleret 

i vider og vedtægter, var den sociale orden i det store fællesskab fastlagt i 

katekismen. Luthers lille katekismus indeholdt den såkaldte hustavle, et tillæg 

til katekismen der kunne tages ud og hænges op på væggen.540 Den indgik i 

det pensum som biskop Resen fastsatte for ”gudfrygtighedens planteskole,” 

dvs. den børnelærdom som ansås for nødvendig som grundlag for et kristent 

liv, og som frem til indførelsen af konfirmationen i 1736 blev kontrolleret ved 

visitatser.541 I hustavlen forklares gennem skriftsteder Luthers trestandslære, 

som inddeler samfundet i kirke- regerings- og husstand. Alle samfundets med-

lemmer indgår samtidigt i alle tre stænder som enten bydende eller lydende, 

og hustavlen angiver relationen mellem disse, fx mellem præst og tilhører, 

regent og undersåt, mand og kone, forældre og børn, husfader og tyende osv. 

Der følger forpligtelser med alle hustavlens forskellige roller, også for de by-

dende. Da eksempelvis præsten er bydende i kirkestanden, men lydende i re-

geringsstanden, og regenten vice versa, indebærer denne orden et statisk sam-

fund, hvor alle kan siges at holde hinanden i skak.  

                               
540 Jf. Mattias Skat Sommer der i sit kapitel om reformationens betydning for dansk hverdagsliv 
giver flere eksempler på hvordan katekismen gennemsyrede både kirkens og husstandens fæl-
lesskab. Mattias Skat Sommer: ”Hverdagslivet. Reformationen af dagligdagen” i Gregersen, 
Niels Henrik og Carsten Bach-Nielsen: Reformationen i dansk kirke og kultur 1517-1700, 
Odense 2017, s. 331-366. 
541Appel og Fink-Jensen 2013, s. 87-91. 
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Den svenske kirkehistoriker og folkelivsforsker Hilding Pleijel har i sin bog 

Hustavlans värld542 vist hvordan trestandslæren som ideologi gennemsyrede 

den ”gammellutherske verden,”543 landsbysamfundet i den protestantiske kul-

tur, frem til begyndelsen af 1800-tallet. Han lægger vægt på at kirken lå midt 

i byen og dermed var et indbygget centrum i landsbyen og kollektivismen: 

”Man vande sig att gå i flock även i religiösa ting.”544 Den genkommende 

rytme med afveksling mellem arbejds- og søndag samt jordbrugets og kirke-

årets hinanden følgende gang er også eksempler på hvordan arbejdslivet og 

det religiøse liv for alle var spundet ind i hinanden. I centrum af dette liv var 

sognepræsten (se fig. 34), hvis autoritet i læremæssige spørgsmål var fastlagt 

i hustavlen og dermed ubestridt. 

Med deres isolerede og ”gammellutherske” levevis der var helt beroende 

af kollektivet og dettes religiøse fællesskab, kan man se De stærke Jyder som 

et eksempel på Eliades forestillinger om det religiøse menneske, homo religi-

osus: det før-moderne menneske der ”dybt ønsker” at leve i eller i tæt kontakt 

med det hellige545 og som deri vil erfare den kraft og egentlige væren, som står 

i modsætning til det profanes uægte væren eller pseudo-væren.546  

De stærke Jyders kamp for lærebog og salmebog kan læses som det religi-

øse menneskes kamp for opretholdesen af ”hustavlens verden,” den ”gammel-

lutherske” kultur med kirken i centrum og husstanden som den bærende en-

hed. Rationalismens indtog i kirken og dens udbredelse gennem Balles lære-

bog og Evangelisk-christelig Psalmebog må af De stærke Jyder være blevet 

opfattet som et kontraktbrud på den kirkestandens lære-forpligtelse der fulgte 

med trestandslæren. 

Modstanden mod Evangelisk-christelig Psalmebog  

Det kontraktbrud som Evangelisk-christelig Psalmebog formidlede, foldede 

sig ud i et samspil af tre niveauer: det liturgiske, det sproglige og det musikal-

ske. Jeg vil i dette afsnit undersøge alle tre niveauer for at skabe en forståelse 

for helheden af den erfaring som De stærke Jyder gjorde i mødet med den ny 

salmebog. Denne kan kun forstås på baggrund af deres vane og erfaring med 

Kingos salmebog, som derfor vil blive inddraget komparativt. 

                               
542 Hilding Pleijel: Hustavlans värld. Kyrkligt folkliv I äldre tiders Sverige. Stockholm 1970. 
543 Pleijel 1970 s. 7. 
544 Ibid. s. 13. 
545 Mircea Eliade: The Sacred and the Profane, New York 1987 (1957) s. 13: “Thus it is easy 
to understand that religious man deeply desires to be, to participate in reality, to be saturated 
with power.” 
546 Ibid. s. 12: ”Sacred power means reality and at the same time enduringness and efficacity. 
The polarity sacred-profane is often expressed as an opposition between real and unreal or 
pseudoreal.”  
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Ikke mindst den ny salmebogs disposition havde store konsekvenser for 

menigheden. For det religiøse menneske har konsekvenserne af den ny emne-

inddelte struktur der afløste den kirkeårsbestemte, langt overskredet de rent 

praktiske. Den medførte i realiteten en ny udformning af selve ritualet.  

For den der gik i kirke hver søndag og var fortrolig med salmebogen, må 

Kingos salmebog have været nem at orientere sig i. De salmer der fungerede 

som faste led, stod i bogens første afsnit: ”Almindelige salmer på søndagene.” 

Det var de salmer som man sang igen og igen, visse salmer hver søndag, andre 

bestemt af kirkeåret.547 Gudstjenestens øvrige tre salmer: ”før prædikenen”, 

”når præsten går på prædikestolen” og ”til beslutning” fulgte kirkeåret fra 1. 

søndag i advent til sidste trinitatis-søndag. Denne struktur må have givet me-

nigheden en oplevelse af en højere orden der lå over menneskelige beslutnin-

ger, selv om denne orden var fastlagt i Kirkeritualet af 1685. Den var jo ma-

terialiseret i salmebogen, der ikke engang var forsynet med salmenumre. Frem 

til 1885 anvendtes desuden kun én tekstrække, hvilket må have forstærket op-

levelse af en næsten naturgiven sammenhæng mellem Bibel og salmebog.548  

Med den ny orden i Evangelisk-christelig Psalmebog mistede salmerne i 

praksis deres liturgiske funktion i gudstjenesten, som med Stidsens ord kon-

verteredes til ”en andagt, hvor tyngdepunktet forskydes fra menighedens or-

ganiske opbygning og vækst til den enkeltes selvopbyggelse.”549 Ikke mindst 

gik den i kirkeåret manifesterede cykliske tidsopfattelse, som kunne gennem-

bryde den lineære, profane tid, tabt. Gennem gudstjenestens reaktualisering af 

den mytiske tid i ritualet får det religiøse menneske adgang til evighedens hel-

lige tid. 550 Evangelisk-kristelig Psalmebogs opbrydning af den kirkeårsstyrede 

salmeorden til fordel for menneskeskabte og arbitrære kategorier må have 

medført en oplevelse af den modsatte bevægelse: det profanes indbrud i det 

hellige. Med den ny salmebog blev salmesangerne afskåret fra den adgang til 

hellig tid, som Kingos salmebog stod for.  

Evangelisk-christelig Psalmebogs redigering af salmerne medførte også 

store teologiske ændringer der nærmede sig en egentlig bortcensurering af de 

lutherske kernebegreber der ikke appellerede til tidens ånd og poetiske stil, 

som fx synd og bod. Tanken om menneskets afmagt som forudsætning for 

nåden blev stærkt nedtonet. Første vers af Gloria-salmen ”Aleneste Gud i 

Himmerig,” som var en kernesalme for De stærke Jyder, kan illustrere disse 

markante ændringer. I Kingos salmebog hedder det: 

 

                               
547 Jf. Nielsen 2020 s. 95-97 eller Søren Sørensen: Kirkens liturgi. En fremstilling med særligt 
henblik på den liturgiske musik og med forslag til salmevalg for hele kirkeåret, København 
1969, s. 76-80. Hele kirkeritualet 1685 kan læses på denne hjemmeside: https://danmarkshisto-
rien.dk/vis/materiale/danmark-og-norges-kirkeritual-1685/ (22.02.2022). Jeg fokuserer her på 
højmessen som har været den mest udbredte gudstjeneste på landet. Kingos salmebog rummer 
også salmer til aftensang. 
548 Nielsen 2020 s. 116.  
549 Stidsen 2002 s. 88.  
550 Eliade 1987 s. 70-72. 

https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/danmark-og-norges-kirkeritual-1685/
https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/danmark-og-norges-kirkeritual-1685/
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Aleneste Gud i Himmerig    
Være Lov og Pris for al sin Naade    
Der han haver gjort i Jorderig    
I disse samme naadelige Dage    
Paa Jorden er kommen stor Glæde og fred   
Menneskene maa vel glædes ved    
Guds Yndest og Gode Vilje. 
 

Dette bliver i Evangelisk-kristelig Psalmebog til: 

 
Alene Gud i Himmerig   
Skal Lov og Pris tilhøre.    
Han skabte alt saa viselig    
Til Held han alt vil føre.    
Til syndig Jord han sendte fred   
Med Velbehag han skuer ned    
Til hver som ham vil tækkes. 

Her er versefødderne nok mere regelmæssige i den redigerede version, men 

nåden er forsvundet til fordel for held551 og viselighed, og selve nådens forud-

sætning, den grundlæggende og absolutte forskel mellem Gud og menneske, 

er blødt op til ”hver som ham vil tækkes.” At således i salmesangen skulle 

internalisere og forkynde en tvivlsom lutherdom må for De stærke Jyder som 

religiøse mennesker have været en umulighed.  
Endelig medierede Evangelisk-christelig Psalmebog implicit også de mu-

sikalske normer som på et eksplicit niveau kom til udtryk i H.O.C. Zincks 

koralbog fra 1801. Ikke sådan at forstå at der i De stærke Jyders sogne med 

den ny salmebog indførtes orgel og professionelle kirkemusikere der mødte 

menighederne med en radikal ny musikalsk virkelighed; det var i langt de fle-

ste tilfælde endnu degnen der ledte sangen. Men den ny elegante æstetik som 

kendetegnede teksterne, gennemsyrede også den musikalske side, og var i sal-

megenrens enhed af ord og toner inhærent til stede i salmebogen. Denne æste-

tik vil jeg her fremstille på baggrund af et kort melodibogshistorisk tilbage-

blik. 

Gennem først og fremmest forord til gradualer og koralbøger kan man følge 

skiftende tiders i almindelighed negative syn på kirkesangen på landet og 

deraf følgende ”forbedringstiltag.”552 Kritikken handler gennemgående om 

manglende unisonitet, men man kan i kilderne iagttage en udvikling i synet på 

denne unisonitet. 

                               
551 Malling mener ganske vist at ordet ”held” ikke kan læses i en moderne betydning af lykke-
træf, og at det i Evangelisk-kristelig Psalmebog anvendes i betydninger der spænder meget vidt. 
Han medgiver dog at det er et ”modeord”. Malling VIII s. 305. 
552 Kirsten Sass Bak har i sin artikel om kingosangen i Danmark samlet en del af disse. Bak 
2006. Også A.P. Berggreen giver i sin lille afhandling ”Om Menighedssangen” som er trykt 
som forord til hans koralbog fra 1853, flere eksempler. Berggreen 1853. 
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Som vist i kapitel 1, kritiserer Thomissøn middelalderkirkens sangpraksis 

og ”mundklammer” og motiverer derigennem den normerende enhed i ritualet 

som hans salmebog på modersmålet skal sikre. En lignende kritik findes i for-

ordet til Jespersøns graduale fra 1573.553 Her er der altså tale om unisonitet i 

den mest elementære betydning: at alle bruger samme melodi. 

Fra Breitendich vinder opfattelsen af at ”Andagten virkelig befordres, naar 

alle i Kirken saa at sige synger af een Mund og med een Tone” og at en salme 

kan synges ”ret eller uret,” indpas.554 Således klager Niels Schiørring i 1785 

over at ”den allerpureste Melodie” på grund af degnepraksissen bliver ”til et 

vrælende Miskmask,”555 medens J.A.P. Schulz karakteriserer kirkesangen som 

”ein rohes Geschrei ohne reine Intonation und Zusammenstimmung.”556 Her 

er der altså tale om unisonitet som æstetisk og akustisk fænomen i performativ 

betydning, og kritikken er af blandet religiøs og æstetisk art; unisonitet for-

bindes med værdighed i ritualet. 

I denne ånd videreudvikledes unisonitets-idealet hos H.O.C. Zinck, der i 

sin koralbog fra 1801 (til Evangelisk-christelig Psalmebog) fortsatte den iso-

metriske eller ”stive” tradition fra Schiørring. Zinck er helt i samklang med 

salmebogskommissionens ønske om ”Lethed og Tydelighed,” når han i sin 

”Forerindring” beskriver sit ”Hovedøiemed”: ”At fremme Eenhed i Tanker og 

Følelser ved Hielp af fattelige og hensigtpassende Koralmelodier med den 

simpelste beziffrede Bas […].” Zinck opfordrer endvidere organister der måtte 

føle trang til at udvide hans egne enkle harmoniseringer, til at gøre dette ”med 

Oekonomie – uden at bortlede Menigheden fra de sungne Ords Uindklædte 

Mening.”557 Zinck skriver sig således ind i traditionen fra Thomissøn kombi-

neret med en forestilling om ”enkle” og ”fattelige” harmoniseringer som for-

udsætning for internaliseringen af salmeordet.  

Disse små uddrag af danske melodibøger reflekterer en hos Zinck forelø-

bigt kulminerende jævnt tiltagende intention om musikalsk styring og ensret-

ning af kirkesangen.558 Den sproglige og teologiske modernisering i den gode 

smags navn som kendetegnede Evangelisk-christelig Psalmebog, fandt en til-

                               
553 ”Men hin forfengelige Skraal oc Mundklammer vdi Kircken/ huor hiertet icke følger met/ 
lige som oc all anden falsk Gudstieniste foruden Troen/ maa vel lignes ved en liud aff en Klocke 
eller Malm/ som snart forsuinder. Oc Christus selffuer kalder det en Mundtieniste/ som ingen-
lunde teckis Gud/ effterdi hiertet er der langt fra.” Jespersøn 1573 5r. https://salmer.dsl.dk/jes-
persen_1573/front/4. 
554 Breitendich 1764, fortalen s. 3. 
555 Niels Schiørring: Forslag til Kirke-Sangens Forbedring 1785, citeret efter Henning Bro 
Rasmussen: Kirkesanger og Landsbyorganist, Odense 1998, s. 25.  
556 J.A.P. Schulz: Gedanken über den Einfluss der Musik auf die Bildung eines Volks, und über 
deren Einführung in den Königl. Dänischen Staaten, København 1790. Citeret efter Berggreen: 
Om Menighedssangen, s. XIV. 
557 H.O.C. Zinck: ”Forerindring” i Koral-Melodier til den Evangelsik-christelige Psalmebog, 
København 1801, a 2.  
558 Denne intention kan siges at fortsætte i 1800-tallets koralbøgers øgede harmoniske kom-
pleksitet, der forudsætter en høj grad af intonationsmæssig præcision i melodien.    
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svarende musikalsk norm; gennem ”simpelt” harmoniserede ”fattelige” melo-

dier skulle andagten fremmes og kirkesangen – efter den almindelige opfat-

telse – forbedres. 

Disse teologisk og pædagogisk begrundede ændringer skulle føre til en øget 

menighedsdeltagelse i gudstjenesten. Blandt De stærke Jyder var der imidler-

tid ikke noget behov for metrisk, melodisk og harmonisk forenkling. De var 

fortrolige med traditionen og klarede ”uden Vanskelighed” de langt mere 

komplekse eller til og med uregelmæssige versefødder og melodier i Kingos 

salmebog. Her gengiver Pastor Petersen i det tidlige 20. århundrede den lokale 

lærers svar på de ”Betænkeligheder” han som nyankommen præst ytrede for 

salmesangen efter Kingos salmebog: 

[…] Lærer Kjær […] beroligede mig med, at slige forældede Sprogformer som 
”spiser” i Stedet for ”bespiser” var Folk i Hedensted saa vante til, at det ikke 
stødte nogen. Og hvad Mangler med Hensyn til Versefødderne angik, skulle 
jeg heller ikke være bekymret, thi han skulle nok vide at holde tilstrækkelig 
længe paa en Stavelse, hvis den skulle gælde for to eller flere, og hvis der var 
for mange Stavelser, forstod han den Kunst som Forsanger at ”sluge” disse paa 
en saa behændig Maade, at Menigheden uden Vanskelighed kunde følge med 
i denne ”Proces”, saa det ikke kom til at volde nævneværdige Ulæmper.559 

Pastor Petersens musikterminologiske kundskaber ufortalte, giver han her en 

karakteristik af en sangpraksis som efter koralbogsforordene og de senere ind-

spilninger at dømme har været udbredt i landsogne: Man har ikke taget det så 

nøje med den metriske regelmæssighed, men på pragmatisk vis og med for-

sangerens hjælp fundet sammen i en nogenlunde ensartet melodiopfattelse, 

idet man støttede sig til en gennem generationer indsungen tradition. 

Derimod var de nye salmer og salmeformer ukendte og dermed vanskelige. 

Og hvad værre var, de kunne ikke formidle adgangen til det hellige og ikke 

stimulere fællesskabet. Sangerkrigene måtte blive en uundgåelig konsekvens. 

Den sungne salmebog: kingosangen som troserfaring 

Med tiden lykkedes det i De stærke Jyders sogne at finde praktiske løsninger 

på salmebogsspørgsmålet der gjorde alle parter tilfredse, bl.a. den af Pastor 

Petersen beskrevne to-bogs-løsning i Hedensted Kirke. I Øster Snede Kirke 

                               
559 Petersen, L.C. s. 25-26. Til trods for lærerens ”Forsangerkunst og eminente Dygtighed til at 
lede Salmesangen paa en sjælden opbyggelig Maade” lod Petersen sig ikke helt overbevise om 
Kingos salmebogs anvendelighed: ”Men efter en nøje Gennemgang af alle Salmerne i Bogen 
satte jeg for Bekvemmeligheds Skyld en Beskæringsparenthes om alle de Salmer, hvor Sproget 
var alt for forældet og Versefødderne i en sådan Uorden, at der maatte ”sluges” eller forlænges 
saa mange Stavelser under Sangen, at det virkede ret uhyggeligt og forstyrrende.” Denne frem-
gangsmåde efterlod 103 ud af 308 salmer. Ibid. s. 26.  
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valgte man den løsning at synge efter Kingo hver anden søndag og efter Sal-

mebog for Kirke og Hjem de øvrige.560 I de fleste sogne forstummede kingo-

sangen i løbet af 1900-tallets første årtier, i Løsning og Korning o. 1950 og i 

Øster Snede Kirke så sent som 1966.  

Her fandt en af de sidste sangerkrige sted i 1888. Gennem Vejle Amts Fol-

keblads ironiske dækning af sagen får man et indblik i hvilke forestillinger 

man på begge sider forbandt med salmebog og salmesang: 

7. april 1888: 

Sangerkrig i Øster Snede Kirke: 
Langfredag mødte mandsstærk ”de hellige” (bekjendt under Navnet ”de 

stærke Jyder”) i Øster Snede Sogn i kirken og tog Tonen fra Degnen (Lærer 
Holm i Kragelund). 

I Kirken bruges endnu en Salmebog fra forrige Aarhundrede, om det er 
Kingos eller Brorsons erindre vi ikke saa nøje. ”De stærke” holder fast ved 
den; de vil ikke vide af nogen anden at sige.  

Degnen, der nylig er kommen til Sognet fra mere fremskredne Egne, for-
søgte at faa smukkere og livligere Melodier indført i Kirken. Denne hans Be-
stræbelse vakte Anstød hos ”de hellige”, der ikke vilde vide af moderne ”Fal-
dera-Toner” at sige, da saadanne kun kunne fryde Djævelens Øre. 

Saa mødte de, som sagt, Langfredag og tog Tonen fra Degnen. Han stemte 
op med en nyere Melodi, ”de stærke” faldt i med den gamle, og snart var San-
gerkrigen i fuld Gang. Mange Kirkegængere, som ikke hørte til ”de hellige”, 
fandt ”Sangerkrigen” mindre opbyggelig og forlod Kirken, andre slog sig paa 
Degnens Tone, men forgjæves, det endte med at ”de stærke Jyder” sejrede. 
Degnen maatte indstille og lade sine Konkurrenter synger for […].561 

Videre berettes det hvordan konflikten fortsattes på 2. påskedag, hvordan ”20 

Mænd fra Sognet” pga. det ”skandaløse og forargelige Optrin i Kirken” en uge 

senere indgav klage til øvrigheden, og til og med hvordan en af tidens gendar-

mer aflagde præsten et besøg.562  
I dette synkrone skæringspunkt mellem to diakrone salmesangsakser viser 

journalisten en intuitiv fornemmelse for det musikalskes betydning i den reli-

giøse praksis. Om udtryk som ”Faldera-Toner” og ”Djævelens Øre” faktisk 

stammer fra De stærke Jyder eller er innovationer i journalistens parodiske 

stil, er mindre vigtigt. Der er etableret en forbindelse mellem det musikalske 

                               
560 Stidsen 2002 s. 93-96. 
561 Citeret efter Stidsen 2002 s. 91. 
562 Gendarmerikorpset nedsattes i 1885 af konseilspræsident Estrup efter et attentat mod ham. 
De lyseblå gendarmer blev et symbol på provisorietidens spændte politiske situation. Avisens 
dækning af konflikten endte med at dens ejer, landstingsmand for Venstre, Thomas Nielsen, 
skrev en historisk anlagt artikel der tog De stærke Jyder i forsvar. Thomas Nielsen var kendt 
for sit socialpolitiske engagement. Han deltog også i forfatningsstriden under Estrup. Den lo-
kale indsats for De stærke Jyder kan således i lyset af hans overordnede politiske virke ses som 
en indsats for småfolks demokratiske rettigheder, også i religiøs – og måske til og med musi-
kalsk - henseende.    
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sprog og dets religiøse og sociale betydning samt begges forankring i Kingos 

salmebog.  

Hermed er der åbnet for en forståelse af salmebogen som formidler af san-

gen som den vokale materialisering af salmebogsordet i De stærke Jyders egen 

konfessionelle fortolkning: en ritualiseret gentagen bekræftelse og sungen er-

faring af dåben. Et tonebad, kunne man driste sig til at kalde det. Forstået med 

Eliades begreber må der være tale om en dobbelt genaktualisering af myten: 

den bibelske og den personlige dåb. Man kan endda tænke sig et tredje lag 

med Luthers betoning af dåben i sin retfærdiggørelseslære.   

Dermed fremstår salmesangen som en væsentlig tros- og fællesskabserfa-

ring hos De stærke Jyder – den fysisk klingende og kropsliggjorte erfaring 

formidlet af salmebogen. Denne forståelse tilbyder også en forklaring på den 

udtalte eller stille undren som går gennem litteraturen om De stærke Jyder: 

Ganske vist ebbede kingotraditionen langsomt ud i løbet af det 20. århundre-

des første årtier, men modstanden mod den autoriserede salmebog fortog sig 

ikke på én gang. Selv da Evangelisk-Christelig Psalmebog blev afløst af teo-

logisk mere rummelige og med tiden også mere historisk bevidste salmebøger: 

Psalme-bog til Kirke- og Huus-Andagt (”Roskilde Konvents”) fra 1855, Psal-

mebog for Kirke og Hjem fra 1899 og endelig, om end kingosangen på dette 

tidspunkt var stærkt på retur, Den danske Salmebog fra 1953, holdt man fast 

ved Kingo. Denne fastholden må skyldes at disse salmebøger ikke kunne for-

midle den musikalske erfaring som Kingos salmebog formidlede. Kun denne 

bærer af de gamle tekstformer og deres melodier i den gamle kirkeårsstruktur 

og det dermed forbundne kristendomssyn medierede det særlige vokale ud-

tryk, som i sig selv blev så nært forbundet med gudstjenestens religiøse praksis 

og erfaringen af mødet med det hellige i sangfællesskabet. Anden del af dette 

kapitel skal undersøge hvordan denne troserfaring musikalsk og vokalt reali-

seredes i sang. 

De stærke Jyders kingosang  

Materialet 

Hvor Schiørring havde indspillet 16 salmer med to Lyø-sangere og Grüner-

Nielsens tre salmer med lærer Askholm, er De stærke Jyders kingosang doku-

mentereret i langt større omfang. Thorkild Knudsen har samlet et materiale på 

ca. ti timer, der dokumenterer 12 kvinders og 10 mænds sang i De stærke Jy-

ders kingostil. Derudover findes Hakon Grüner-Nielsens indspilninger med 7 

salmer sunget af to sangere. En oversigt over disse indspilninger findes i bilag 

1. 

Den absolut største del af materialet består af optagelser med enkeltstående 

sangere: I Knudsens samling 109 salmeindspilninger, i Grüner-Nielsens 11. 

Det nærmeste man kommer et lydindtryk af egentlig fællessang i menigheden, 
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er de 14 optagelser med 2-4 sangere. Nogen dokumentation af gudstjeneste-

sangen findes ikke.  

Derimod stiller materialet dokumentation af hele 36 salmer til rådighed, 

hvoraf visse er indspillede flere gange med forskellige sangere. Kernesalmen 

”Aleneste Gud i Himmerig” findes i hele 24 versioner med 10 forskellige san-

gere, nogle af disse i blandede konstellationer med to og tre sangere. Ane Lene 

Hansen har indsunget salmen i både 1958, 1960 og 1963. Også andre vigtige 

salmer er indspillede med flere sangere, fx nadversalmen ”Jesu søde Hukom-

melse” 15 gange med 11 forskellige sangere og ”Lov og Tak og evig Ære” 8 

gange med 7 forskellige sangere. Materialet må således betegnes som ganske 

righoldigt i bredden. Med både Grüner-Nielsens og Knudsens indspilninger 

opviser det desuden et vist omfang i tid. 

Alt i alt må materialet karakteriseres som på den ene side mangelfuldt pga. 

den manglende dokumentation af fællessangen i sin oprindelige rituelle funk-

tion, men på den anden side også som så fyldigt og diverst, at det må være 

muligt at udlede tilpas mange stiltræk til at kunne indkredse stilen og dermed 

skitsere en elementær rekonstruktion af lyden af De stærke Jyders kingosang. 

Kingosangens diakrone akse 

Med sit begrænsede omfang og sin historiske kontekst med en usædvanlig 

grad af geografisk isolation egnede Lyø-materialet sig særligt til at undersøge 

kingosangens diakrone aspekter i en erindringspraksis. Analysen af De stærke 

Jyders sang vil særligt gå i dybden med fællessangens synkrone akse, men 

først vil jeg vise hvordan også dette materiale kan anskues som bevaret vokalt 

materialiseret erindring. 14 af i alt 39 indspillede salmer, altså lidt over en 

tredjedel, er salmer som er optaget i Kingos salmebog fra Thomissøns salme-

bog, hvilket i sig selv indikerer den stærke lutherske traditionsbevidsthed som 

også gennemgangen af De stærke Jyders historie har vist.  

Den hyppigst indspillede salme er den allerede nævnte ”Aleneste Gud i 

himmerig.”563 Selv om Knudsens indsamlingsinteresser givetvis har betydning 

for den meget høje frekvens, har den trods alt været en salme som næsten 

halvdelen (10 ud af 22) af de indspillede sangere har kunnet, som mange syn-

ger med stor øvelse, og som dermed må betragtes som signifikant for De 

stærke Jyders kingotradition. (cd og https://musik.uu.se/forskning/kingotone-

og-brorsonsang). 

Denne salme er frem til indførelsen af det fri salmevalg med Evangelisk-

christelig Psalmebog blevet sunget på Glorias plads i højmessen hver søndag. 

                               
563 Arvid Pedersøns danske oversættelse af Decius’ ”Allein sei Gott in der Höh” er en gendigt-
ning af den oldkirkelige ”Hymnus Angelicus” med rødder i det 2. århundrede. Malling I s. 44-
50. 
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Hvor Kyrie-salmen skiftede efter kirkeåret, var denne salme fast.564 Hos både 

Thomissøn, Kingo og Breitendich er melodien i tretakt, medens den hos 

Schiørring, Zinck og Berggreen er i 4/4. De stærke Jyder har fundet deres helt 

egen snarest frimetriske måde at forme melodien på, som vel at mærke varie-

rer fra sanger til sanger. De fleste synger i roligt til langsomt tempo, og salmen 

er tidligere formodentlig blevet sunget endnu langsommere. 

 

Figur 35. ”Aleneste Gud i himmerig” her i Ole Olsens variant.565 

Også de to næsthyppigst indsungne salmer er forankrede i den liturgiske tra-

dition. ”Jesu søde Hukommelse” har været en kernetekst i gudstjenesten. Den 

er nummer 12 i Kingos salmebog, hvor den står blandt de almindelige salmer 

på søndagene og skal synges ”ved og under kommunionen”. Med sine 48 vers 

har den givet god tid til altergangen! Salmen er indspillet med 11 forskellige 

sangere. Denne salme synges i en kraftigt omsungen, men nogenlunde gen-

kendelig version af Bartholomäus Gesius’ (1562-1613) melodi ”Mein Seel, O 

                               
564 Ifølge Kirkeordinansen 1539 kunne man synge Gloria enten på latin eller dansk, medens 
Palladius, som påpeget af Anders Malling, siger om degnen at han ”maa ingen danske sang 
siunge met latins noder eller chor noder, som mand kalder; ingen anden glorificatz end denne: 
Aleniste Gud i himmerig etc.” Malling I s. 48. I Kirkeritualet 1685 nævnes salmen kun på 
dansk. 
565 Cd og https://musik.uu.se/forskning/kingotone-og-brorsonsang. 
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Gott, muss loben Dich”566 med et regelmæssigt metrum i fire slag, der dog 

mister kontur pga. det langsomme tempo. Som følge af graudaleversionens 

udslettede dominanttertser er den harmoniske spænding reduceret. Dette ud-

tryk forstærkes af den noget indadvendte eller kontemplative karakter som 

kendetegner flere af de indspillede varianter, fx Henrik Therkelsen Christen-

sens (cd og https://musik.uu.se/forskning/kingotone-og-brorsonsang). 

 

Figur 36. ”Jesu søde hukommelse.”I K. ses melodiversionen fra Kingos Graudale, i 
Chr. ses Henrik Therkelsen Christensens variant.567 

”Gud Helligånd i Tro os lær” er indspillet med 6 forskellige sangere på i alt 

14 indspilninger (cd og https://musik.uu.se/forskning/kingotone-og-brorsons-

ang). Den skal ifølge Kingos salmebog ganske vist kun synges pinsedag, men 

                               
566 Glahn 2000 s. 103. Melodien bruges endnu til Grundtvigs bearbejdelse af den tilgrundlig-
gende latinske hymne ”Jesu dulcis memoria”: ”Vor Herres Jesu mindefest.” Jf. Kjærgaard 2003 
II s. 448. 
567 Cd og https://musik.uu.se/forskning/kingotone-og-brorsonsang. 
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har ifølge den norske hymnolog Johannes Skaar haft stor udbredelse i Dan-

mark-Norge ”hvor den stadigen har været brugt i Skolen og i Kirken, været 

Barnets første Salme og mangen Døendes sidste Suk.”568 Grundtvig var stærkt 

optaget af salmen, som han i sine bearbejdninger vendte tilbage til igen og 

igen.569 

 
Figur 37. Her ses ”Gud helligånd i tro os lær” som synges på melodien til ”Hvad kan 
os komme til for nød.” Øverst ses Thomissøns version, nederst Frederik Jørgensens 
og Ane Lene Hansens.570 

Denne salme har Grüner-Nielsen i 1927 indspillet med lærer Christian Win-

ther Balle i Fjenneslevlille mellem Sorø og Ringsted. Der er altså ikke meget 

der tyder på at han har haft nogen forbindelse til De stærke Jyder, men hans 

melismeringspraksis adskiller sig ikke væsentligt fra den praksis der høres på 

både Lyø og blandt De stærke Jyder.571  

Variantdannelses-processen hos De stærke Jyder følger mønstre der minder 

om dem som analysen af Lyø-sangen viste: trin- og tertsvise, lige og punkte-

rede melismeringer, som givetvis er blevet fremmet af langsomme tempi, og 

                               
568 Citeret efter Malling II s. 47. 
569 Malling II s. 48, Kjærgaard 2003 II s. 319. Ifølge Kjærgaard stod dette arbejde på i 38 år.  
570 Cd og https://musik.uu.se/forskning/kingotone-og-brorsonsang. 
571 Vpv 4, 8.  



 

 210 

som over lange tidsstræk har medført endda ganske store melodiske forandrin-

ger. I alle tre salmer ses igen eksempler på at sangerne har hæftet sig ved visse 

melodiske eller stilistiske elementer, som med tiden har dannet kerne i melo-

diopfattelsen. De stærke Jyders salmesang udgør således endnu et eksempel 

på en erindringspraksis der på én gang har bevaret melodiske reminiscenser 

samt elementer af en arkaisk stil og samtidig forvandlet melodierne, så at sige 

til kompatible melodiske former. I modsætning til traditionen på Lyø har 

1800-tallets koralbøger ikke sat dybe spor i traditionen. Man har værnet om 

traditionens rødder – med et lån fra titlen på Stidsens bog og med denne en 

allusion til Johannes’ Åbenbaring: man har ”holdt fast ved man har.”  

I lyset af De stærke Jyders ubøjelige fastholden ved Luthers lære og ”Guds 

rene Ord” må denne vokale erindringspraksis ses som forventelig. Analysen 

giver dog ikke meget indsigt i hvordan denne erindring og religiøse erfaring 

deles af sangerne. I sidste del af dette kapitel vil jeg undersøge hvordan musi-

kalske og vokale strukturer kan formidle ”Guds rene Ord” i fællesskabets vo-

kale manifestation af den delte erfaring.  

Kingosangens synkrone akse  

Med sit rige omfang giver materialet også mulighed for at undersøge det syn-

krone perspektiv: reminiscenser af lyden af de enkelte stemmer der har blandet 

sig i fællessang. Hvor den diakrone akses forandringsprocesser fortrinsvis 

blev undersøgt gennem melodistudier, vil studiet af den synkrone akse i højere 

grad koncentrere sig om de performative aspekter i sangernes vokale realise-

ring af melodierne, med andre ord om den musikalske kommunikation san-

gerne imellem. 

Med Bruno Nettls formulering ”synger” man ikke bare, men synger altid 

noget der har en identitet; der finder med andre ord altid en betydningsdan-

nelse sted i sangen 572  I undersøgelsen af denne betydningsdannelse vil jeg 

foruden Thomas Turino støtte mig til Charles Keil,573 der lægger vægt på den 

                               
572 Bruno Nettl: “Is Music the Universal Language og Mankind? Commonalities and the Origins 
of Music” i The Study of Ethnomusicology. Thirty-Three Discussions¸ Urbana, Chicago og 
Springfield 2015, s. 35: “One does not simply “sing”, but one sings something that has an iden-
tity.” 
573 Keil gør i sit studie op med Leonard Meyers Emotion and Meaning in Music, hvis forestilling 
om musikalsk syntaks og ”embodied meaning” han finder begrænset når den skal anvendes på 
andre musikkulturer end den vestlige kunstmusik. Et lignende, men æstetisk mere radikalt op-
gør ses hos Christopher Small, der udfordrer værkbegrebet, især som det udfoldes i Carl Dal-
haus’ tænkning: ”[…]the opposition between ”work” and ”event” expressed by Carl Dalhaus 
does not exist.” Leonard Meyer: Emotion and Meaning in Music, Chicago 1956, Charles Keil : 
”Motion and Feeling through Music” (1966) i Charles Keil & Steven Feld: Music Grooves. 
Essays and Dialogues, Chicago 2005, Small 1998. 
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betydningsdannelse der foregår i det kropsligt-performative, af Keil også kal-

det ”proces,”574 frem for den såkaldt syntaktiske betydningsdannelse, dvs. den 

der foregår i ”tonernes rækkefølge,”575 altså melodiudformningen. Netop de 

performative aspekter af sangen er i høj grad formede af sangsituationen og 

dermed udtryk for den social-musikalske interaktion der finder sted i øjeblik-

ket.  

Det ville afgjort være at foretrække at kunne studere denne interaktion mel-

lem sangerne i dokumenteret fællessang, hvilket altså materialet desværre til-

byder ganske ringe forudsætninger for. Når jeg alligevel vil undersøge fælles-

sangen ud fra det eksisterende materiale, sker det ud fra den præmis, at den 

kommunikation der foregår ikke kun er øjebliksbestemt, men i sig rummer 

indlærte og kulturelt bestemte vokale normer og strategier. Sangerne er med 

andre ord musikalsk socialiserede ind i kingostilens særlige sprog. Ikke blot, 

som påpeget af Monique Ingalls,576 i en slags æstetisk indpakning for den be-

tydning der findes i teksten, men bærende og formidlende sin egen betydning. 

Kingosangens særlige stiltræk må derfor betragtes som indlejrede også i de 

individuelle sangeres erindrede sang og fællessangen mulig at studere som 

kommunikation med udgangspunkt i de mange individuelle indspilninger, un-

derstøttet af de enkelte eksempler på mindre gruppers sang. 

Kingosangens tekstur  

Som jeg viste i den korte gennemgang af holdninger til kirkesangen udtrykt i 

skiftende tiders melodibøger, forbindes en værdig salmesang i disse bøger 

med en tiltagende grad af unisonitet. Salmesangen er dermed forbundet med 

en vis tekstur. 

Tekstur er på musikkens område et begreb der ses anvendt om flere for-

skellige forhold, oftest om den strukturelle organisering af tonematerialet, som 

kan være eksempelvis monodisk, polyfon eller homofon, men tekstur kan også 

have relation til fx instrumentation, dynamik og klangfarve. Begrebet kan 

iblandt dække en mere kompleks oplevelse af lyden af kombinationen af de 

enkelte lydlige og strukturelle elementer i musikken.577 Skal man sammenfatte 

                               
574 Keil 1966 s. 55. Også Alan P. Merriam anvender i en artikel om den disciplinære overgang 
fra sammenlignende musikvidenskab til musiketnologi denne betegnelse for det man studerer, 
når man ikke længere studerer musikken som essens eller form. Merriam 1977: “Definitions of 
‘Comparative Musicology’ and ‘Ethnomusicology’: An Historical-Theoretical Perspective” i 
Ethnomusicology Vol. 21, No. 21, 1977. 
575 Keil 1966 s. 54”A succession of tones.” 
576 Monique Ingalls 2017 s. 8: “[…]rather than being a blank slate for injecting propositional 
content through sung lyrics, musical style itself communicates a specific set of ideas and values 
to enculturated listeners.” For begrebet stil i en musiketnologisk sammenhæng, se også Keil, 
Charles 1985: ”People’s Music Comparatively: Style and Stereotype, Class and Hegemony.”.  
577 Jf. Noriko Ishida der i sin artikel om teksturen i javanesisk gamelan-musik ganske 
konsekvent skriver om den melodiske tekstur, men ikke kommer uden om at inddrage 
spørgsmålet om timbre, relateret til instrumentationen: “This heterophonic texture is neither 
monotonous nor homogeneous, because each instrument has a different tone quality (soft, 
sharp, sustainable, dry, and so on) and traces the composed melody in its own register and with 
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de mange facetter i én definition, kommer man nok længst ved at låne et be-

greb fra materialitetens betydningsområde, nemlig stoflighed. Dette svarer til 

de adjektiver der oftest bruges i forbindelse med beskrivelser af tekstur: tæt-

hed, tyngde, lethed osv.578  

Der er således tale om kvaliteter ved den klingende musik som man nok 

kan analysere, men som også til en vis grad beror på den udøvende eller lyt-

tendes subjektive oplevelse af musikken, hvilket på den ene side kan gøre fæ-

nomenet vanskeligt at arbejde med, men på den anden side netop egner sig til 

at indgå i en analyse der sigter mod at forstå sangernes egen erfaring. Ligesom 

salmeordet fysisk omsættes og materialiseres i den trykte salmebog med sit 

snit, sit papirvalg, sin skrifttype, sin disposition osv., omsættes det igen – eller 

metamaterialiseres – i sangernes vokale realisering af en tekstur der bestem-

mes af både melodisk-strukturelle og performativt-vokale træk. 

I De stærke Jyders kingosang omfatter teksturen således den samlede ople-

velse af både melodiske og performative træk. Dermed forenes den diakrone 

og den synkrone akse i sangens tekstur. Sagt på en anden måde mødes i tek-

sturen De stærke Jyders erindringspraksis med øjeblikkets erfaring af deres 

religiøse fællesskab. 

Menighedssang og kunstsang 

”Menighedssang, det skal ikke være kunstsang, var der en der sagde engang, 

og det synes jeg at det passer”, siger Frederik Jørgensen i interview med Thor-

kild Knudsen 24/2 1960. Alle Jørgensens trosfæller var måske ikke i samme 

grad som han æstetisk reflekterede, men udsagnet sætter ord på en musikalsk 

attitude som er hørbar på alle indspilningerne. Ikke sådan at forstå at forestil-

lingen om en særlig lyd, stil eller et særligt udtryk ikke spillede nogen rolle 

for sangerne, men sådan at forstå at denne lyd var et resultat af sangens funk-

tion i den sociale og religiøse praksis. Frederik Jørgensen og De stærke Jyder 

bliver dermed eksponenter for den form for musikeren som Thomas Turinos 

kalder participatory performance eller på dansk ”deltagende musikeren.” 

Deltagende hhv. præsenterende musikeren kan givetvis ikke direkte over-

sættes med menighedssang og kunstsang, men Frederik Jørgensens to katego-

rier må betragtes som dækkede af Turinos begreber. Det danske ord menighed 

                               
its own distinctive note density.” Noriko Ishida 2008: “The textures of Central Javanese game-
lan music: Pre-notation and its discontents” i Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 
Brill 2008. 
578 Jf. Deane Root (ed.) New Grove Online, ”Texture”: “A term used when referring to the 
sound aspects of a musical structure. […] The spacing of chords may also be considered an 
aspect of texture; so may the ‘thickness’ of a sonority as determined by the number of parts, the 
amount of doubling at the unison or octave, the ‘lightness’ or ‘heaviness’ of the performing 
forces involved and the arrangement of instrumental lines in an orchestral work.” (27.08.21). 
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kan ikke som fx på engelsk eller svensk (to congregate, att församlas) omdan-

nes til et verbum og dermed et handlingsangivende ord, men rummer ikke 

desto mindre i sig selv denne betydning af at forsamles.579   

Menighedssangen er således en handling. Som tidligere nævnt, var sangen 

ifølge Stidsen ”[e]t af de midler, de tog i anvendelse lige fra begyndelsen for 

at fastholde sig selv og hinanden i den rette tro og levevis”, og den insisterende 

fastholden ved Kingos salmebog længe efter at Evangelisk-Kristelig Salme-

bog var erstattet af nye versioner der i stigende grad tilgodeså De stærke Jy-

ders ønsker, tyder på at den musikalske erfaring i kingosangen med tiden blev 

et mål i sig selv, snarere end blot et middel. Sangen har haft en afgørende 

funktion i dannelsen og opretholdelsen af De stærke Jyders kollektive konfes-

sionelle menighedsidentitet, idet den musikalske og den religiøs praksis i sal-

mesangen er i den grad sammensmeltede, at de ikke lader sig adskille. Netop 

gennem sangen kunne De stærke Jyder kropsligt og lydligt manifestere ople-

velsen af at være menighed.580 

Samtidig som menighedssangen må kategoriseres som et eksempel på Turi-

nos ”deltagende” sang, har den i sangerkrigene også haft et element af den 

”præsenterende sangs” æstetik. De stærke Jyder sang ikke for et egentligt pub-

likum, men dog for en klart defineret modtager, nemlig præst, degn og de kir-

kegængere der ikke tilhørte De stærke Jyder. Samtidig med at sangen havde 

en deltagende og menighedsdannende funktion, havde den i forhold til uden-

forstående en frastødende og konfliktskabende sådan.581 Den musikalske og 

vokale oprustning foregik således ikke blot gennem at synge kraftigst og lang-

somst (og dermed længst), men også ved vokalt at udelukke de tilstedevæ-

rende der ikke var socialiserede ind i stilen og dermed fortrolige med koden. 

Stidsens karakteristik af et sognefællesskab ”der var næsten uigennemtrænge-

ligt for andre,” har således også musikalsk gyldighed. Begrebet sangerkrig er 

dermed i høj grad stilistisk konnoteret.  

De stærke Jyders menighedssang rummer således såvel det deltagende som 

det frastødende, såvel det menighedsdannende som det konfliktskabende. 

Begge disse funktioner må henregnes til det deltagende paradigme, selv om 

der indgår et element af den præsenterende sang.  

                               
579 Jf. Bent Flemming Nielsen der netop fremhæver kristendommens egenskab af ”forsamlings-
religion, en fællesskabsreligion”. Nielsen 2020 s. 15. Betydning af handling gennem sang frem-
går tydeligere af begrebet ”forsamlingssang.” 
580 Meredith B McGuire: Lived Religion. Faith and Practice in Everyday Life, Oxford 2008, 
særligt kapitlet “Spirituality and Materiality. Why Bodies Matter” s. 97-118. McGuire lægger 
bl.a. stor vægt på sang som en religiøs praksis der dyrkes i alle religioner og som i høj grad 
kropsliggør den spirituelle erfaring. 
581 Om denne dobbelte funktion i forhold til identitet, se Martin Stokes: ”Introduction” i Ethni-
city, Identity and Music: The Musical Construction of Place, Oxford 1994, særligt s. 6-10.  
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Lyden af den deltagende salmesang: De stærke Jyders 

syngemåde 

Tonedannelse, timbre, artikulation, ambitus og intonation  

Den måde De stærke Jyder udtrykker sig på vokalt, kendes i store træk fra 

andre skandinaviske folkelige sangtraditioner.582 De synger overvejende583 

med talenære, lige stemmer i et talenært leje, dog for kvindernes vedkom-

mende ofte ganske dybt. Fx synger Karen Sørensen584 ”Aleneste Gud i Him-

merig” i G-dur med en ambitus mellem g og eʹ. Ved at anvende stemmens 

talefunktion også i sangen gør sangerne sig til eksponenter for det deltagende 

paradigme: enhver der kan tale, kan også synge. Der er ingen krav om at be-

herske en særlig sangteknik for at kunne indgå i et særligt klangideal. Man 

deltager ved at synge med den stemme man har fra naturens hånd. På Knud-

sens indspilninger høres da også en mangfoldighed af stemmetyper og næsten 

lige så mange bud på hvordan talestemmen på sine egne præmisser gøres til 

sangstemme. To eksempler er Niels Jacobsen585 som både taler og synger me-

get nasalt, medens Frederik Jørgensen taler sindigt og dæmpet, men i sang 

bruger stemmen ganske råt og med en tendens til dækning.  

Hvor indspilningernes samlede lydbillede således formidler en timbremæs-

sig diversitet, har sangerne et ganske ensartet forhold til intonation. Visse æl-

dre sangere kan have en tendens til lav intonation i højden, hvilket må henføres 

til kombinationen af den uskolede stemmebrug og aldersbetingede fysisk 

svækkelse. Enkelte sangere kan have en tendens til at intonere visse toner højt. 

Henrik Therkelsen Christensen586 synger gerne kvarten højt i nedadgående be-

vægelse, og Niels Jacobsen587 intonerer generelt højt, formodentlig som følge 

af en kombination af hans nasale timbre og hans fri og ekspressive udtryk. 

Men overordnet er sangerne fortrolige med den tempererede skala, og deres 

sang i nogenlunde overensstemmelse med denne.  

Dynamik 

Enkelte sangere synger i en slags talemodus, dvs. i hvad der lader til at være 

samme styrke som deres almindelige talestemme. Det drejer sig især om de 

kvinder der kun er repræsenterede på 1958-indspilningerne og som foruden 

                               
582 Jf. eksempelvis Jersild og Åkesson 2000 og Halskov Hansen 2015. 
583 To undtagelser er Peder Jensen (TK 1958/30A, 1-4 og 6-7) og Niels Jakobsen (TK 
1958/30A, 15-20). Som det fremgår, findes disse eksempler først og fremmest i de tidlige son-
derende indspilninger fra 1958. Om deres syngemåde på nogen måde har påvirket udvalget af 
sangere ved de følgende indspilninger, må stå åbent. 
584 TK 1958/29 A, 1. 
585 Hele TK 1960/7 og 1960/8, 1-2. 
586 TK 1958/29, 1-5 og 1960/1, 1-8. 
587 TK 1960/7, 1-13.  
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kingosalmerne, som synges i relativt friskt tempo, også synger en række ån-

delige sange.588 Noget kunne således tyde på at hjemmet har været deres sang-

lige domæne, hvor der har fundet en stilistisk afsmitning fra visesangen til 

salmesangen sted, og at dette enkle udtryk altså ikke har sine rødder i kirke-

sangen.  

Flertallet af sangerne synger båret og kraftigt, skønt med udgangspunkt i 

en talefunktion. Ane Lene Hansen synger fx gerne godt til, selv om hun ikke 

lader til at have udviklet nogen egentlig teknik til dette.589 Hun udgør også en 

undtagelse fra det dybe leje som flere kvindelige sangere vælger, idet hun ty-

deligvis forbinder salmesang med en for hende relativt højtliggende ambitus, 

og hun ignorerer flere gange Knudsens små forsøg på at stikke hende en dy-

bere tone. Det er som om hun forbinder det at synge med at anvende et højere 

lejere, sådan at sang er lig med ”op” i både stil-, styrke- og omfangsmæssig 

betydning, formodentlig som følge af slags muskulær hukommelse og deraf 

følgende kropslig impuls. Hun foretrækker tonearter der flere gange bringer 

hende op på både cisʹʹ og disʹʹ, og da hun kombinerer et højt placeret strube-

hoved med en kraftig luftstrøm, bliver resultatet en noget anstrengt, lavt into-

neret og dermed tudende lyd.590   

På grund af sangernes i reglen ganske høje alder og deraf naturligt nedsatte 

fysiske styrke kan det være vanskeligt at bedømme hvor kraftig den levende 

kingosang i kirken egentlig har været.591 Ud over de tidligere nævnte vidnes-

byrd om sangerkrige, peger dog andre vokale træk på at der er blevet sunget 

godt til. Det gælder den stærke, næsten attakerede ansats hos visse af de sik-

reste sangere, så som Frederik Jørgensen og Henrik Therkelsen Christensen. 

Hos andre sangere, særligt hos dem der ikke benytter sig af melismer i næv-

neværdig grad, men overvejende synger i lige nodeværdier, høres en ganske 

stærk accentuering af de enkelte toner, betonede som ubetonede. Disse fakto-

rer underbygger billedet af en salmesangspraksis med god kraft. Da sangerne 

med deres talenære syngemåde har haft forskellige strategier for at omsætte 

talestemme til sangstemme, må denne praksis have bidraget yderligere til tim-

bremæssig differentiering i den samlede lyd.  

Af særlig interesse for spørgsmålet om dynamik er Hakon Grüner-Nielsens 

tidlige indspilninger fra 1933 med Peder Jensen Therkelsen og Kristen Grau-

enkjær fra hhv. Øster Snede og Løsning Kirke.592 Ifølge Stidsens oplysninger 

hørte især sidstnævnte til en mere uforsonlig generation af stærke jyder: ”i 

                               
588 Jf. TK 1958/29A Karen Sørensen og Sørine Nielsen. De synger fx ”Det syvende tal er fuld-
kommenheds tal,” ”Jeg haver ingen blivende sted,” ”Der var en negerslave” og ”Ovre på de 
fynske sletter” (”Hellig-Mads”). 
589 TK 1958/31 A, 1-7. 
590 TK 1960/10, 1-9 og 1960/11, 1-4. 
591 Jf. Stidsens oversigt over sangerne, hvoraf det fremgår at flere er født i 1880’erne, og enkelte 
omkring århundredeskiftet. Flertallet af sangerne er altså i 1960 mellem 60 og 80 år gamle. 
Stidsen 2002 s. 206-207. 
592 Peder Jensen Therkelsen kan høres på Viser på valse 4, nr. 51-53. Kristen Grauenkjær kan 
høres på Viser på valse 4, nr. 54-56. 
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allerhøjeste grad en af dem, der holdt på traditionerne – nægtede at fortsætte 

som lærer, da skolen blev bevilget statstilskud,”593 og begge havde prominente 

positioner i bevægelsen, Grauenkjær som lærer i Løsning Privatskole og Ther-

kelsen som medlem af både menigheds- og sogneråd og som ”en af bevægel-

sens ledere i 20’erne.”594 Det må antages at Grauenkjær som en del af sit em-

bede har fungeret som forsanger i kirken, medens Therkelsen Jensen ud fra 

indspilningerne at dømme også har opfattet sin lederrolle som en musikalsk 

sådan.  

På grund af fonografens teknologiske begrænsninger kan detaljerne i disse 

indspilninger ikke analyseres med nogen videre præcision, men i sammenlig-

ning med Grüner-Nielsens øvrige indspilninger, også med dem med lærer 

Askholm fra Lyø, hersker der ingen tvivl om at der her er tale om sang i en 

helt egen kategori.  

De to valgte eksempler er salmer der er gået ind i Kingo fra Thomissøn og 

har gennemgået omsyngningsprocesser på forskellig vis. Therkelsen synger 

”Fra Himmelen højt komme vi nu her” som i denne variant bevæger sig for-

sigtigt og i små intervaller inden for en begrænset tonal ramme, medens Grau-

enkjærs version af ”Nu er født os Jesus Krist” med sine sekst-spring og se-

kvenser ikke udviser megen lighed med melodibogens ”Resonet in laudibus.” 

 

Figur 38. "Fra himlen højt komme vi nu her" sunget af Peder Jensen Therkelsen og 
indspillet på voksrulle af Hakon Grüner-Nielsen i 1933.595 

                               
593 Stidsen 2002 s. 206. 
594 Ibid. s. 207. 
595 Vpv 4, 51. 
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Figur 39. Kristen Grauenkjærs ekspressive version af "Nu er født os Jesus Krist" ind-
spillet af Hakon Grüner-Nielsen i 1933.596 

Begge sangere synger i tenorleje, Therkelsen med toptone på fisʹ i og Grau-

enkjær med toptone på asʹ. Therkelsen synger i et roligt tempo mellem ca. MM 

54 og MM 64, medens Grauenkjær synger egentligt langsomt med et tempo 

mellem ca. MM 40 og MM 44. Begge sangere er indspillede i en kirke og 

synger, så vidt jeg kan høre, på afstand af fonografen. Ikke mindst Grauenkjær 

synger med en skarp og komprimeret klang og en overvældende styrke som 

er i overkanten af fonografens tekniske kapacitet, hvilket medfører en over-

styring af lyden. Man kan næsten høre hvordan nålen går helt i bund på valsen.  

Begge synger med mange hårde betoninger, men også med et underlig-

gende legato.597 Der fraseres verselinje for verselinje. Begge, og igen især 

Grauenkjær, gør brug af små forslag og glidninger, særligt i opadgående be-

vægelser der overstiger en sekund. Ikke mindst på de høje toner lader disse 

minimale udsmykninger således til at have en sangteknisk funktion der skal 

lette bevægelsen, hvilket på den anden side ikke udelukker at de også er gået 

ind i stilen og derigennem understøtter det gennemgående meget pågående og 

ekspressive vokale udtryk.  

Musikalske roller: forsanger og medsangere 

Med de to sangeres særlige positioner i bevægelsen, særligt Grauenkjærs rolle 

i kirkesangen, kan de næppe regnes for at være repræsentanter for en gennem-

snitlig syngemåde. Grüner-Nielsen anvender i sin artikel fra 1949 netop ud-

trykket ”degnesang,” hvorfor det forekommer rimeligt at antage at han i sin 

indsamling har udvalgt to stærke sangere der kunne eksemplificere dette fæ-

nomen.  

Omvendt er der i Knudsens materiale ingenting der tyder på at den øvrige 

menighed har udvist musikalsk passivitet, blot fordi læreren ledte sangen. Selv 

                               
596 Vpv 4, 56. 
597 I forhold til frasering kan digitaliseringen og dermed restaureringen spille ind. Viser på valse 
er renset for støj stavelse for stavelse. Denne rengøring har fjernet en del støj, men også noget 
af legatoet. Til sammenligning kan man høre nogle af de ikke-rensede viser fra 1907 på 
https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/folkeviser-paa-fonograf-1907/ (23.02.2022). 

https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/folkeviser-paa-fonograf-1907/
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om degnen eller læreren officielt var ansat som kirkesanger, er der på de ind-

spillede samtaler ikke én der anvender dette udtryk. Hvor emnet er oppe, bru-

ges konsekvent udtrykket forsanger,598 et udtryk der netop dialektisk forud-

sætter at andre synger med, sådan at forsanger og ”medsangere” i overens-

stemmelse med den deltagende musikerens æstetik nok har forskellige rol-

ler,599 men stadig er del af samme menighed.  

Flere udtalelser i Knudsens interviews tyder desuden på at andre end deg-

nen i praksis kunne have en forsangerrolle. Kirstine Mortensen erindrer: 

Vi havde en gammel kone som hed Karen Friborg, […] hun var så udmærket 
til at synge. Ja, det var det, hun havde en vældig sangstemme, hun havde et 
bestemt sted hun sad i kirken, og så har jeg set mange gange, når de her nye 
degne de kom, så gik de op, og så stod de ved Karens stol […] så kom Karen, 
der var ikke en melodi hun ikke kendte, og det var ikke – hun kunne lige dem 
fuldstændig. Ja, det var noget som var meget udmærket med Karen. 600 

Denne vurdering deler Kirstine Jakobsen: ”Ja, hun var ualmindelig god til at 

synge,” medens Niels Jacobsen kan oplyse at samme Karen ”tit [gik] ind i 

degnens tone” og ”sang over degnen.”601 På trods af Knudsens vedholdende 

forsøg (”Men når der nu kom en ny degn til Øster Snede Kirke, var han så 

indstillet på at prøve at lære de gamle melodier?”, ” Ja, men jeg tænker på: Fra 

helt gammel tid har man jo hørt om at præsten og degnen ikke ville synge de 

gamle melodier?”) nægter Kirstine Jakobsen og Kirstine Mortensen at have 

oplevet nogen sangerkrig i Øster Snede Kirke. Tværtimod fortæller Kirstine 

Jakobsen at hun husker at lærer Holm næsten dagligt besøgte hendes far ”og 

lærte melodier.” De to kvinder har hørt historierne om sangerkrige, men ikke 

selv oplevet dem:  

Så der var nogle der sang de gamle melodier, og degnen, han sang hans melo-
dier, han havde jo også noget med sig, det kaldte de jo sangkrig, men det kan 
jeg nu ikke huske. Men jeg kan huske da Holm han kom ind til min far og lærte 
melodierne. Det kan jeg huske. 602 

                               
598 Henrik Therkelsen Christensen på TK 1960/1, Ane Lene Hansen på TK 1960/2, 5 og Niels 
Jacobsen på 1960/7, 9. 
599 Turino s. 32: ”Within participatory traditions […] there are a range of roles available to 
individuals in any given event. Sometimes people simply prefer one type of activity over others, 
such as playing a given instrument, singing or dancing, much as individuals might prefer, and 
be better at, playing different positions on a softball team. But the range of roles also offers 
variety and the possibility for new challenges.” 
600 TK 1960/8, 11. 
601 TK 1960/8, 9. 
602 TK 1960/8, 11. 
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Når Karen Friborg fremhæves som en dygtig sanger, kan det altså ikke være 

fordi hun udfordrede degnen, men fordi hun udfyldte en vigtig rolle i salme-

sangen der skulle holdes i gang og skulle klinge sådan at ordene og fællesska-

bet fyldte rummet. 

Forsangerrollen indebar således ikke kun at synge de rigtige toner på den 

rigtige måde, men også – og måske især – at inspirere resten af menigheden 

til at istemme sangen med plads til individuelle indsatser. I Knudsens samlede 

materiale kan man høre at ikke blot stemmetyperne, men også graden af hhv. 

musikalsk initiativ og tilpasning kan variere ikke så lidt.  

Det deltagende paradigme og den talenære syngemåde har således i sig selv 

medført en blanding af timbre, dynamik og musikalsk initiativ, som kan siges 

at udtrykke menigheden som forskellige stemmer i samme vokale kollektiv. 

Som et billede på det intrikate forhold mellem individ og kollektiv vil jeg 

gerne vende tilbage til illustrationen af landsbysamfundets jordfordeling: li-

gesom de enkelte medlemmer af landsbyen har haft hver sin rolle i det daglige 

arbejde og hver sine små jordlodder som i kollektivet dannede en helhed, har 

de enkelte stemmer med hver deres timbre og karakter i den samlede lyd dan-

net et vokalt hele.   

Salmesangsmotoren 

Også rytmisk hører man på indspilningerne spor af en varieret og heterogen 

sangpraksis. Særligt de mandlige sangere synger gerne med stærke accenter 

og et kraftigt rytmisk drive, men accenterne placeres sjældent efter en målbar 

og regelmæssig puls. Sangerne lader til at have en fornemmelse for et mønster 

i slagene, som de på den anden side afviger fra, så vidt jeg kan høre ikke blot 

af hensyn til teksten, men til øjeblikkets intuitive indskydelse. Det er til gen-

gæld næsten en hovedregel af afkorte frasesluttoner, så der opstår ”skiftende 

taktarter.” Her gør impulsen til at syngere videre sig gældende. 

De stærke Jyders sang er for de fleste sangeres vedkommende præget af et 

ganske stærkt drive, en kraftig musikalske energi. Selv om de musikalske vir-

kemidler med hvilke dette opnås ikke er præcis de samme, kan salmesangen 

bedst sammenlignes med et dansegulv. Tendensen til hele tiden at synge vi-

dere mærkes på en stor del af Knudsens indspilninger: sangerne fortsætter næ-

sten uden undtagelse, selv om de kommer i ambitus- eller hukommelsesmæs-

sige vanskeligheder. På søskendeparret Ane Lene Hansen og Frederik Jørgen-

sen indspilning af ”Aleneste Gud i himmerig”603 synges i Cis-dur, sådan at 

Ane Lene Hansen gang på gang tvinges op på aisʹ, hvilket tydeligvis er ube-

kvemt for hende. Hun gør dog sit bedste for at følge sin bror, også tonalt. I 

sidste vers forsøger hun en overgang af nød at lægge sangen en oktav ned, 

hvilket dog heller ikke fungerer. Men hun synger videre. Det er som om mu-

ligheden for at afbryde sangen helt enkelt ikke eksisterer. 

                               
603 TK 1963/1964, 4. 
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Figur 40. Søskendeparret Ane Lene Hansen og Frederik Jørgensen der her ser udt til 
at synge efter Brorsons salmebog, medens et eksemplar af Kingo ligger på bordet. 
Dansk Folkemindesamling v/Det Kgl. Bibliotek. Fotograferet af Roald Pay og gengi-
vet med tilladelse af Åsel Storstein. 

Denne frejdige attitude reflekterer netop en musikalsk etos der vægter selve 

sangaktiviteten højere end lydproduktet; det vigtige er at holde stemmen i 

gang for at bidrage til den fælles sang i menigheden – og dermed til gudstje-

nesten – ikke at skabe et vis melodi. Ane Lene Hansen udbryder et sted, da 

hun har store vanskeligheder med at huske melodien til ”Gud Helligånd, i Tro 

os lær:”604 ”Jeg skal have en forsanger!”, og Kirstine Mortensen udbryder i 

nervøs befippelse over ikke at kunne huske ”Aleneste Gud i himmerig”: ”Ah, 

nu kan jeg slet ikke få den hjem, for nu er jeg da nervøs. Nu kan jeg slet 

ikke.”605 Men selv disse to eksempler må læses som udtryk for den netop be-

skrevne indstilling; at ”få den hjem” betyder snarere at på en eller anden måde 

komme i mål med salmen end at synge den præcise tonerækkefølge. Forsan-

gerens rolle er allerede belyst. Ud over disse to eksempler hører man ingen 

sangere beklage sig over hukommelsesbesvær, selv om de tydeligvis flere 

gange forholder sig søgende, og ingen standser og prøver sig frem for at finde 

”den rigtige melodi.” 

                               
604 TK 1960/2, 5. 
605 TK 1958-30B, 2. Det bør nævnes at Knudsen ikke viser stor forståelse for hendes usikkerhed 
og nervøsitet. Da Kirstine Mortensen siger ”Nej, nu er det helt skidt!”, svarer han ”Nej, det er 
ikke så dårligt.” 
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De situationer hvor det for sangerne kniber med hukommelsen, viser sig 

således i stedet for, som man skulle tro, at være en hindring i analysen, at have 

et analytisk potentiale. Netop disse sangeres søgende og famlende forhold til 

melodierne eller melodipassager åbner for et indblik i hvilke performative 

principper der er styrende for sangen.606 På indspilningen af ”Aleneste Gud i 

himmerig” med fire sangereer der efter blot 14 sekunder optræk til diskussion 

om melodien mellem to af sangerne, da en af dem mærker en vis usikkerhed, 

ligesom de er meget tæt på at gå i stå, da de fornemmer en usikkerhed, da de 

i stedet for at synge B-delen går tilbage til A. (cd og https://musik.uu.se/forsk-

ning/kingotone-og-brorsonsang)607 En af sangerne er dog snart tilbage på spo-

ret igen, hvorefter resten af gruppen meget hurtigt følger efter. Omtrent det 

samme gentager sig da de synger verset anden gang, men de søger instinktivt 

hurtigt sammen, og salmen gennemføres i relativ enighed. 

Denne indspilning er således et tydeligt eksempel på hvordan det delta-

gende paradigme er afgørende for lydproduktet, idet sanghandlingen og situ-

ationen påvirker stemmebrug og timbre. I første forsøg synges der noget for-

sigtigt med lette stemmer og en noget tøvende frasering, medens der i andet 

forsøg synges betydeligt mere til med mere kerne i stemmerne og sikkerhed i 

fraseringen. Denne øgede sikkerhed skyldes ikke at det i andet forsøg er lyk-

kedes sangerne at finde frem til ”den rigtige” melodi i B-delen. Præcis som 

første gang sætter sangerne an på A da de kommer til B, men finder tilbage til 

sporet igen. Det er altså ikke oplevelsen af at have fundet melodien på det 

musikalsk-syntaktiske niveau, men af at i fællesskab have fundet en funge-

rende musikalsk løsning, der giver dem følelsen af sikkerhed og modet til at 

synge ud. Man kunne sige på det pragmatiske niveau. 

                               
606 Jf. Bak 2006, s. 181: ”[…] it seems somewhat of a paradox that in certain cases when the 
exact ”memorization” certainly does seem to be weak, there is a display of ”wild” improvisation 
from a female singer, who at any rate still has an almost innate sense of the orally varied style.” 
Bak sigter her til føromtalte Ane Lene Hansen.  
607 Ifølge registranten medvirker tre sangere, men man hører tydeligt at der er fire.  



 

 222 

 

Figur 41. Kirstine Mortensen, Øster Snede. Dansk Folkemindesamling v/Det Kgl. 
Bibliotek. Foto: Roald Pay. Gengivet med tilladelse af Åsel Storstein. 

Melodisk variation og groove 

Denne deltagende måde at forholde sig til melodiudformningen på må nød-

vendigvis bidrage til variantdannelsen. Thorkild Knudsen er opmærksom på 

den melodiske variation i sangen og spørger i samtalerne enkelte gange ind til 

fænomenet. Under indspilning med Henrik Therkelsen Christensenbemærker 

Knudsen at denne ”kom […] galt afsted” og ”gik over i en af de andre melo-

dier” og prøver derfra at blive klogere på sangernes forhold til den melodiske 

variation: 

TK: Men nu sådan en melodi som ”Aleneste Gud i himmerig”, den er vanskelig 
også fordi der bliver sunget lidt forskelligt fra vers til vers, kunne jeg høre. 

HTC: Ja, men det kommer jo [… ], det er, den … lige så mange der synger 
den, lige så mange bittesmå afvigelser vil der blive i den. Det tror jeg nok. Jeg 
tror det nok, det tror jeg. Men det kan godt være at det er forkert. For jeg kan 
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da huske mine drenge, de …. De sang den, jamen øh, vi kunne nok høre hvor-
dan lærer Holm sang, men vi kunne godt høre hvordan den sang der stod dér, 
og hvordan den sang dér - seee, det var jo ikke ligedan! 608 

Om lærer Holm blot har ”lært melodierne” (jf. Kirstine Jakobsen ovenfor) og 

sunget samme version hver gang, eller om han med tiden også har lært De 

stærke Jyders varierede kingostil, fremgår ikke af udsagnet. Derimod fremgår 

det klart at andre i menigheden har forholdt sig frit til såvel forsangerens som 

medsangernes melodiudformning, sådan at menigheden samtidigt har sunget 

med ”bittesmå afvigelser.” 

Tidligere citerede Frederik Jørgensen nøjes ikke med at beskrive denne 

sangpraksis, men gør sig også bestemte forestillinger om hvad den udtrykker; 

for ham hænger den varierede sangpraksis nært sammen med menighedssan-

gen, dvs. den deltagende sangs paradigme. Jeg gentager citatet om menigheds-

sang i sin helhed samt Knudsens forudgående spørgsmål, der kredser om ud-

fordringen med den irregulære metrik i Thomissøn-salmerne: 

TK: […] Når vi har de gamle melodier, og ser på dem, så er de jo vanskelige, 
og det kan være svært at forstå at en hel menighed har kunnet synge disse me-
lodier helt ensartet. Var det således at de blev sunget helt ens af alle i menig-
heden, eller var der plads for, hvad skal man sige, individuelle udformninger 
af melodien, også under sangen i kirken?  

FJ: Jaaaa. Det var ikke jo, det var ikke egentlig så faste former. Menigheds-
sang, det skal ikke være kunstsang, var der en der sagde en gang, og det synes 
jeg at det passer. Men... det var jo nok mere og mindre personligt præget den-
gang, end som det er i nutiden.609 

Jørgensen forbinder altså kunstsang med unisonitet eller ”faste former”, me-

dens menighedssang er det der er ”personligt præget.” Dermed gør han sig til 

talsmand for en opfattelse der går stik imod gængse forestillinger om fælles-

sang, der i lighed med melodibogsforordenes idealer forudsætter at et fælles-

skab vokalt omsættes i en sangpraksis der skal lyde som af én mund. Jørgensen 

vender denne opfattelse på hovedet, når han mener at man skal kunne høre de 

mange munde i den fyldigere og tættere tekstur som de individuelle ”bittesmå 

afvigelser” medfører. Gennem disse afvigelser forstærkes den heterogene lyd 

som det deltagende vokale paradigme i sig selv har indebåret i form af diver-

gerende timbre, frasering, rytme o.l. og transporterer det til det syntaktiske, 

melodiske niveau. 

                               
608 TK 1960/1, 3. 
609 1960/10, 4. 
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Sammen med den konstante kraftige volumen er netop den tætte tekstur 

ifølge Turino et af de væsentligste kendetegn ved den deltagende musike-

ren.610 Gennem lydens ”slørende” (”cloaking”611) funktion er det helt enkelt 

nemt for hvem som helst at deltage i sangen, da der ikke stilles krav om præ-

cision og transparens, hverken rytmisk eller  timbremæssigt. 

Også intonationen er i deltagende musiktraditioner ofte ”slørende.” Turino 

giver eksempler på musikkulturer hvor instrumenterne er stemt ”bredt”612 med 

en tæt timbre til følge. Funktionen er den samme: de manglende krav om at 

spille ”rent” og muligheden for så at sige at forsvinde i den tætte lyd muliggør 

en høj grad af deltagelse.  

Som tidligere vist, følger De stærke Jyder i hovedsagen moderne normer 

for intonation, hvilket altså har trukket i den anden retning med et bidrag til 

klarhed i teksturen. Dette kan opfattes som et udslag af den stærke kollektive 

melodinorm der gennemgående høres under ”de bittesmå afvigelser,” og som 

kommer til udtryk i Kirstine Jakobsens ovenfor citerede kommentar om Karen 

Friborg: ”der var ikke en melodi hun ikke kendte, og det var ikke – hun kunne 

lige dem fuldstændig. Ja, det var noget som var meget udmærket med Karen.” 

Spændet mellem melodisk klarhed og teksturel ”sløring” reflekterer der-

med de spændinger mellem det subjektive (”personligt præget”) og det objek-

tive (”faste former”), mellem individ og kollektiv, som findes i De stærke Jy-

ders menighedssyn, og som kan relateres til den af Stidsen beskrevne dobbelte 

oprindelse i pietisme og ortodoksi. Med tanke på bevægelsens dybe rodfæstet-

hed i lutherdommen, og dermed forestillingen om de to regimenter, kan man 

gå et skridt videre og heri se et udtryk for den spænding mellem det enkelte 

menneske over for Gud og det samme menneske i verden, dvs. i den sociale 

sammenhæng.613 

Denne spænding eller dobbelthed i den deltagende musikeren kommer vo-

kalt  til udtryk på en måde som efter alt at dømme har været fremtrædende i 

De stærke Jyders salmesang.614 Med henvisning til antropologen Edward Hall 

lægger Turino vægt på fænomenet ”social synkroni,”615 dvs. menneskets be-

hov for at smelte sammen med sine omgivelser, som medfører at vi ubevidst 

imiterer hinanden. At være ”i trit” fører til en ”tavs identifikation”616 og der-

med ”behag,”617  noget der kan konstateres i menneskers imitation af hinandens 

                               
610 Turino 2008 s. 44-47. 
611 Ibid. s. 46.  
612 Turino s. 45. ”The wide tuning of fundamental pitches and the resulting richly staggered 
overtones help produce dense timbres.” 
613 Jf. Holm 2021, særligt s. 51-56.  
614 Turino fresmtiller ikke sammenhængen mellem disse fænomer som en dobbelthed, men da 
der er tale om musikalske aspekter der bidrager til helholdsvis klarhed og enstemmighed på den 
ene side og til ”tilsløring” og uigennemtrængelighed på den anden, finder jeg det rimeligt at 
betragte dem sådan. 
615 “social synchrony,” Turino 2008 s. 41-44. 
616 “tacit identification,” ibid. s. 42.  
617 “comfort,” ibid. s. 42.  
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kropssprog. Musikalsk omsættes dette instinkt i det Turino kalder ”sikkerhed 

i konstans,”618 som først og fremmest ytrer sig i den deltagende musikerens 

tilbøjelighed til repetitive former og rytmer. Igen drejer det sig om deltagende 

traditioners iboende mulighed for størst mulig deltagelse og dermed ”stiliseret 

social interaktion,”619 men det drejer sig også om selve erfaringen af det musi-

kalske velbehag der opstår når musikken ”tillader deltagerne at komme ind i 

groovet og blive der.”620 

Groove er et begreb der almindeligvis anvendes inden for jazz, rock, funk 

o.l. Det defineres af Geoffrey Whittall som den intense rytmiske fremdrift der 

opstår når en musiker udnytter spændingen ved at ligge enten en anelse før 

eller efter det forventede pulsslag.621 Det kan derfor forekomme noget analy-

tisk kontroversielt at anvende begrebet i forbindelse med salmesang der pri-

mært består af lige nodeværdier, tempomæssigt ligger på et estimeret gennem-

snit af MM 50, og som synges i en overvejende subjektiv puls med rytmiske 

”bittesmå afvigelser” med deraf følgende få ”forventede pulsslag” i et fast 

genkommende mønster. 

Ikke desto mindre finder jeg begrebet passende for den allerede beskrevne 

salmesangsmotor, som svarer til ordets grundbetydning: at blive drevet frem 

”i rillen.” Medens den regelmæssig grundpuls er ”sløret” og uklar, er de 

mange accenter i sangens langsomme strøm et af de mest fremtrædende stil-

træk i De stærke Jyder kingosang. I de enkelte indspilninger med en lille 

gruppe sangere hører man hvordan disse gennem accenterne finder sammen i 

en fælles fornemmelse. Som på et dansegulv er denne fornemmelse knyttet til 

et kropsligt engagement. Det viser spredte udsagn, her Frederik Jørgensen i 

samtale med Thorkild Knudsen: 

TK: Vi talte før om at det ikke blot er selve melodierne der er vanskelige eller 
komplicerede, og det er ikke blot teksterne der kan være vanskelig at anbringe 
på melodierne, men takten og betoningerne er jo også ejendommelige. Kan De 
huske hvorledes man så at sige holdt styr på de ting? 

FJ: Jaaaa, i nogen grad ved rytmen som man ligesom søgte at passe ind ved at 
holde kroppen i bevægelse i takt med, så vidt gørligt. Nu er det jo ikke sådan 
nogen fastlagt takt som man kan anbringe i bestemt takt efter almindelig mu-
sikopfattelse, men alligevel så var det sådan at kroppens rytme, den fulgte med 
i nogen grad, det var meget almindeligt. 

                               
618 “security in cnonstancy”, ibid. s. 40. 
619 “stylized social interaction, ibid. s. 41.  
620 “[…] allow participants to get into the groove and stay there […]”, ibid.   
621 Jf. Deane Root (ed.) New Grove Online (24.03.2021): “Groove is the result of a musical 
process that is often identified as a vital drive or rhythmic propulsion. It involves the creation 
of rhythmic intensity appropriate to the musical style or genre being performed. Groove is cre-
ated within a piece of music by shifting timing and dynamic elements away from the expected 
pulse or dynamic level. A musician’s sense of pulse is subjective, not objective; […] As musi-
cians perform, the push and pull of those subjective interpretations adds tension to a perfor-
mance and produces a sense of groove.” 



 

 226 

At det har været ”meget almindeligt” at bruge kroppen som en måde at for-

blive i groovet på, fremgår også af Frederik Jørgensen lille anekdote om Pastor 

Eriksen, som i 1920 kom til Øster Snede Kirke: 

Og skulle jo vænne sig til Kingos salmebog, som på daværende tidspunkt var 
ham ubekendt. Og han syntes jo ikke ret godt om den. En dag vi sad og disku-
terede Kingos salmer, sagde pastor Eriksen: skal man synge Kingo, da skal 
man være mere hjemme i gymnastikken end i musikken. 

Spændet mellem de utallige ”bittesmå afvigelser” i alle musikalske parametre 

og fællessangens fremadskridende groove har efter disse beskrivelser at 

dømme været kropsligt forankrede, hvormed de må have styrket den sociale 

og religiøse erfaring i sangen.   

Fællesskabets religiøse erfaring i kingotonens 

heterofoni 

De her beskrevne melodiske, timbremæssige, rytmiske, fraseringsmæssige 

osv. ”bittesmå afvigelser” kombineret med fællessangens fremdrift i De 

stærke Jyders kingotradition vil jeg betegne med termen heterofoni.622  
Denne term bruges sjældent i forbindelse med vestlige musiktraditioner og 

er af samme årsag ikke uproblematisk at arbejde med.623 Begrebet går tilbage 

til Platon, men i en noget uklar betydning. I den sammenlignende musikvi-

denskab blev det anvendt i en evolutionær betydning, sådan at det betegnede 

et tidligt eller primitivt stadie af flerstemmighed.624 Selv om musiketnologien 

har forladt dette syn, volder begrebet stadig problemer i de let varierede for-

mer af den standard-definition som i dag findes i diverse leksika: heterofoni 

er samtidig variation af den samme melodi og opstår gennem ornamenterin-

ger. Denne definition forudsætter altså den original-variant-dikotomi, som 

måske kan give mening i fx mellemøstlige traditioner, hvor heterofoni beteg-

ner relationen mellem solist og akkompagnement, men som Albert Lord ud 

fra sine studier i mundtlig tradition netop gjorde op med. Den tager heller ikke 

højde for den lydlige heterogenitet (heterofoni) der opstår som følge af at for-

                               
622 Kirsten Sass Bak mener at det uvist (men ikke utænkeligt) om ”ægte heterofoni” praktisere-
des i salmesangen på landet (”Whether genuine heterophony […]was practiced to any great 
degree is uncertain but not unconceivable”), men i forhold til specifikt De stærke Jyder mener 
jeg at der ud fra den hidtidige analyse ikke kan herske nogen tvivl om det var tilfældet. Bak 
2006 s. 159. 
623 Jf. John Napier: ”A ”Failed” Unison or Conscious Differentiation: The Notion of Heteroph-
ony in North Indian Vocal Performance.” I: International Review of the Aesthetics and Sociol-
ogy and Music vol. 37, No. 1, 2006 og Žanna Pärtlas: “Theoretical Approaches to Heterophony” 
i Res Musica 8, 2016. 
624 Napier 2006 s. 89 ff.  
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skellige stemmetyper synger sammen og som ligger uden for sangens syntak-

tiske, melodiske niveau. Disse problemer kan man dog komme udenom ved 

at definere hetorofoni som samtidige specifikke varianter af den kollektive 

generiske sang. 

Når jeg trods ulemperne alligevel vil bruge termen, skyldes det fordelen 

ved at kunne anvende den komparativt i forhold til den unisonitet som 1700- 

og 1800-tallets kirkesangsansvarlige så intensivt arbejdede på at fremme gen-

nem harmoniserede koraler, styrkelse af lærer- og kirkesangeruddannelse 

samt indførelse af orgler. Dermed går jeg ud over en deskriptiv brug af disse 

to former for tekstur, og betragter begreberne som udtryk for normerende mu-

sikalske paradigmer. Hvor det unisone paradigme tilstræber teksturel klarhed 

og transparens, tilstræber det heterofone paradigme det modsatte.625 

Som det sås i gennemgangen af melodibogsforordene, er den unisone sang 

blevet betragtet som et udtryk for den rene og værdige andagt. Selv om det 

ikke siges direkte, lader det til at man i traditionen fra Thomissøn i det vokale 

udtryk også har set en analogi til den konfessionelle ”enstemmighed.” Det må 

forudsættes at De stærke Jyder på samme måde har forbundet det heterofone 

sangudtryk med opfattelser af troen. Nyere musikforskning har betonet at he-

terofoni ikke kun er et akustisk fænomen, men tillige et socialt og psykologisk 

eller kognitivt sådan.626 Jeg vil hertil føje en religiøs tydning, og i denne vil 

jeg gå til begrebets rod, heteros: det andet eller anderledes.  

Herigennem åbner det hetorofone sangudtryk sig ikke som det urene eller 

uværdige, men derimod som det fundamentalt anderledes. Den heterofone me-

nighedssang er den fællesskabets sang, der overskrider almindelige grænser, 

mennesker imellem og mellem menneske og Gud. I denne sang har det religi-

øse menneske på én gang erfaret enheden med religiøst ligesindede og med 

det fundamentalt anderledes og uforudsigelige. Den uklarhed der kan opstå i 

heterofonien, er netop så uplanlagt at den ikke engang kan karakteriseres som 

dissonans, da de momentane tonesammenstød der opstår, i langt de fleste til-

fælde vil være uforberedte og uopløste.627 Musikken drives ikke frem af en 

vekslen mellem spænding og opløsning, men af groovet i den tætte tekstur.  

På denne baggrund forstår man at Frederik Jørgensens skelnen mellem 

kunstsang og menighedssang beskriver en kropsligt erfaret musikalsk trans-

cendens der går langt ud over en beskrivelse af lydstrukturerne. Han uddyber 

tidligere i samtalen selv dette, da Knudsen beder ham sige noget om synge-

måden: 

[…] i de salmer som bliver sunget i kirken, eller som blev sunget dengang, der 
er lagt noget af den følelse og den religiøse mentalitet ind i, som var gængs og 

                               
625 Der er således en parallel til Turinos distinktion mellem præsenterende og deltagende musi-
keren. Turino forholder sig dog kun perifert hertil, idet han nævner en ”heterophonic approach.” 
Turino 2008 s. 45.  
626 Jf. Napier 2006 s. 87 og Pärtlas 2016 s. 52-56.  
627 Såvel Napier som Pärtlas behandler ”bevidst” og ”ubevidst” heterofoni samt intentionalitet.  
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almindelig ved befolkningen, den kirkelige befolkning. […] Det er, jeg tror 
som sagt, det er ikke let næsten at give udtryk for hvordan man forstår det, eller 
hvordan man egentlig mener. Men det er ligesom at den følelse, som... besjæler 
de mennesker, den finder sit udtryk også i sangen. Det gælder både tekst og 
melodi. 

Man forstår at det ikke er let at forklare. Men Jørgensen ved hvad han mener. 

Da Knudsen beder ham uddybe ved at spørge om ”de melodier man anvender 

i dag, de på samme måde kan optage i sig de forestillinger og de følelser som 

lå bag sangen i gammel tid?” svarer han forsigtigt benægtende: 

[…] de gamle melodier – uden musikledsagelse, de var mer’ udtryk for det vi 
der taler om, end som de ny de er i stand til og har forudsætning for at kunne 
blive. De er mer’ gået ind i et skema, de nye, det skal være sådan... sådan bliver 
dirigeret fra orglet og fra musikkoret. Menigheden. Det bliver ikke menigheds-
sang så fuldstændig i den betydelse det var i gammel tid.628  

Dette kan ikke læses på anden vis, end at kollektivet efter Jørgensens opfat-

telse skal kunne høres og mærkes i sangen, og at dette sangudtryk er tæt for-

bundet med ”den følelse som besjæler” sangerne. I denne sang kan det prof-

anes begrænsninger overskrides.  

Selv melodiske ”skemaer” og grænser kan denne heterofone menigheds-

sang i De stærke Jyders udgave siges at overskride. Når Knudsen konstaterer 

at Henrik Therkelsen Christensen ”gik over i en af de andre melodier,” berører 

han den kendsgerning at flere sangere har tendens til at blande både melodi-

erne og de enkelte dele i melodierne sammen. Det er den melsimerende sal-

mesangsmotor der driver sangen, ikke bevidstheden om melodiens harmoni-

ske arkitektur. Denne tendens er blevet fremmet af den høje grad af melodi-

genbrug i gudstjenesten, samtidig som mange af særligt melodierne fra Tho-

missøns salmebog er kendetegnet af lav harmonisk spænding, hvilket har 

understøttet den hetorofone melismeringspraksis. Eksempelvis bevæger samt-

lige varianter af ”Aleneste Gud i himmerig” sig i et heksakord, hvorved den 

ledetone som kan ses i de skriftlige kilder, undgås. At hukommelsessvigtene 

typisk opstår i overgangen fra A- til B-del tyder på at denne vej gennem me-

lodien formodentlig har været forsangerens opgave, medens resten af medsan-

gerne i menigheden kunne give sig hen til tonebadet i den hetorofone strøm.  

Et sjældent tydeligt eksempel på denne praksis giver Karen M. Jakobsen 

med sin version af ”Du Herre Krist” (cd og https://musik.uu.se/forskning/kin-

gotone-og-brorsonsang). Her er den etablerede kirkes unisoneringsbestræbel-

ser nået så vidt at hun synger Berggreens melodi fra 1853 med det sekvenser-

ende lille motiv på fire toner der i melodiens B-del folder sig ud i en opadgå-

ende dur-skala. Karen Jakobsen er dog ikke helt indforstået med principperne 

for denne melodiske og harmoniske udvikling og restaurerer melodien efter 

                               
628 TK 1960/10, 4. 
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sine egne ud fra et heterofont paradigme. Hun forvandler melodien til fem 

gentagelser af det lille motiv som hun kombinerer med sin egen variant af 

frasens anden del, som i begge melodidele kadencerer i T. Hun lader således 

til at have en grundlæggende harmonisk forståelse, men tydeligvis ikke i en 

sådan grad at den kan bruges som drivende melodisk princip.  

 

Figur 42: ”Du Herre Krist” sunget af Karen M. Jakobsen.629 

Karen M. Jakobsens ”Du Herre Krist” viser hvordan salmemelodien er blevet 

tilpasset det deltagende, heterofone paradigme, hvor muligheden for at ud-

trykke salmens ord i toner ikke er begrænset af en forståelse for melodiens 

harmoniske progression eller af en eksakt hukommelse af hver enkelt tone. 

Gennem denne melodiske tilpasning har konturerne mistet deres skarphed, 

hvorved de har øget deres tilpasningsdygtighed og smidighed i fællessangens 

tætte tekstur.  

Man kan i de samlede indspilninger finde melodier i både dur, mol og kir-

ketonearter, ligesom disse i den melodiske opbygning kan have forskellig ka-

rakter. Men harmonisk nedspænding, metrisk udjævning, langsomme tempi, 

melismerende melodisk udjævning, melodigenbrug samt ikke mindst tæthe-

den i lyden af den timbremæssige heterogenitet har, med Turinos begreb, ført 

til en sløring af de melodiske konturer og den melodiske klarhed. Igen er det 

oplagt at sammenligne med dansemusikken, hvor mange forskellige versioner 

af fx en skottis netop alle er skottis og danses med de samme trin og samme 

kropslige fornemmelse. Sangerne på Knudsens indspilninger er bevidste om 

melodiernes betydning som bærere af de enkelte salmers ord, men realiserer 

disse melodier i en vokal praksis der udvisker grænserne imellem dem. Hvad 

                               
629 Cd og https://musik.uu.se/forskning/kingotone-og-brorsonsang. 



 

 230 

man hører på Knudsens indspilninger, er således ikke først og fremmest remi-

niscenser af melodier, men af deltagende, heterofon menighedssang. 

En intuitiv forståelse for dette må være årsagen til den begrebsforskydning 

der med ordet ”kingotone” finder sted hos Johannes Stidsen. Hvor ”tone” som 

i det indledende citat af Evald Tang Kristensen tidligere er blevet anvendt sy-

nonymt med ”melodi,” bliver det hos Stidsen netop et udtryk for sangen, den 

særlige kingostil.630  

                               
630 Stidsen 2002 s. 183. 
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6. At synge sig sammen: kingotraditionen hos 

Kristelig Lutheransk Trossamfund 

I dette kapitel skal den tredje dokumenterede kingotradition undersøges: Kri-

stelig Lutheransk Trossamfunds kingosang. Denne tradition adskiller sig på 

flere måder fra dem der er skildret i de to foregående kapitler. Det lille sam-

fund der i 1863 med rod i de gudelige forsamlinger grundlagdes efter at være 

blevet udelukket af den danske folkekirke, eksisterer stadig. Dette må betrag-

tes som enestående. At det har været muligt, skyldes en høj grad af isolation, 

hvilket dels har betydet at samfundet udgør et næsten uudforsket kapitel i 

dansk vækkelseshistorie, dels at kingosangen er blevet overleveret under sjæl-

dent ensartede og konserverende forhold. 631 

Der er tale om et udpræget vertikalt traderingsmønster, hvor sangen er ble-

vet videreført fra den ene generation til den næste uden nogen væsentlig ydre 

påvirkning og med hyppige indsyngningstilfælde.632 Traditionen må antages 

at være fast og forandringsprocesserne foregået i et langsomt tempo og under 

                               
631 To bøger handler specifikt om Kristelig Lutheransk Trossamfund: Flemming Kofod-Svend-
sen: Lutheranerne på heden. Om Kristelig Lutheransk Trossamfunds historie, Fredericia 2012 
og Johannes Gøtzsche: Træk af en jysk vækkelses historie, København 1925 (1914). For øvrige 
mindre bidrag henviser jeg til litteraturlisten hos Kofod-Svendsen. Kofod-Svendsen skildrer, 
specielt i gennemgangen af samfundets opståen og sakramentesyn, Kristelig Lutheransk Tros-
samfund i komparation med Luthersk Missionsforening. Johannes Gøtzsches fremstilling bærer 
præg af at være skrevet i en tid hvor Kristelig Lutheransk Trossamfund endnu var meget isoleret 
og dets omdømme præget af dette. Gøtzsches fremstilling er redelig og spækket med citater fra 
breve fra såvel præster, provst og biskop som fra samfundets egne medlemmer. Men han har 
altså ikke selv opsøgt samfundet og talt med dets medlemmer. Man kan ikke se bort fra at 
Gøtzsche, der var biskop i Viborg stift 1921-1936, var fra Indre Mission, som bevarede forsam-
lingskulturen, men også en klar folkekirkelig forankring og præstestyring. Han omtaler konse-
kvent samfundet som ”dømmerne,” og indleder sin bog således: ”Den efterfølgende Fremstil-
ling er dels en Skildring af kristeligt Livs Opblomstring inden for vor Kirke, dels en Skildring 
af, hvorledes det har skejet ud.” En vis agenda kan fremstillingen således ikke sige sig fri for. 
632 Jf. Bengt af Klintberg: ”Vertikal och horisontal tradering” i Visa i Värend. Föredrag från 
Nordiskt Vissymposium i Växjö 1993, Växjö 1993, s. 71-73. Klintberg belyser med de to trade-
ringsmønstre børnefolklore. Hvor rim og remser indlært i samspil mellem børn og voksne reg-
nes til det vertikale mønster, er rim og remser der lever deres eget liv blandt børn, horisontalt 
traderede. Ifølge Klintberg viser de horisontalt traderede remser større tilbøjelighed til at optage 
nye tendenser fra børnenes egen verden, fx i form af fiktive figurer som Batman (”Läderlap-
pen”) og Tarzan, medens de vertikalt traderede betegnes som ”barnskötartradition” som lever i 
en slags symbiose mellem børn og voksne, men kun på de voksnes initiativ og knyttet til særlige 
begivenheder som fx fester til jul og midsommer.   
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styrede forhold. Har man fx sunget kingosalmerne i hjemmene, har man sun-

get dem sammen med de samme mennesker som deltog i søndagens gudstje-

neste. Hvor man tidligere har beskrevet internaliseringen af ordet i læsning 

med tygge-metaforen, er der her snarere tale om æltning. Dermed ikke sagt at 

lyden af sangen på indspilningerne er uforandret den samme som den var i 

1863, men udviklingen af traditionen er foregået under endnu mere lukkede 

omstændigheder end på Lyø og hos De stærke Jyder.  

I dag er Kristelig Lutheransk Trossamfund under fornyelse, hvorved den 

isolationistiske tendens er blevet svækket.633 Dette mærkes også musikalsk; 

nyere traditioner har nået samfundet, og populærmusikalske sangtraditioner 

dominerer gudtjenesten. Med Flemming Kofod-Svendsens ord er et nyt sang-

hæfte fra 2006 ”det mest markante udtryk for fornyelsen,”634 hvormed han un-

derstreger den nære sammenhæng mellem samfundets lukket- eller åbenhed 

og dets musikalske kultur.  

 

Figur 43. Kristelig Lutheransk Trossamfunds udgave af Kingos salmebog fra 1983. 
Salmebogen måler 12,5 x 8 cm. Salmeteksterne er sat strofisk med antikva. Salmebo-
gens oprindelig motto er bevaret: ”Frygter Gud og Kongen ærer, som Guds rene bud 
os lærer.” Foto: Eva Sommestad Holten. Gengivet med tilladelse af Flemming Øster-
gaard Lauridsen.  

 

                               
633 Jf. Kofod-Svendsen 2012 s. 110-113. Jeg selv har kun oplevet åbenhed og imødekommen-
hed fra samfundets nuværende menighedstjener, Flemming Østergaard Lauridsen.  
634 Hæftet indeholder klassiske (bl.a. Grundtvig og Ingemann) og moderne (bl.a. Holger Lissner 
og Johannes Johansen) salmer samt vækkelsessange og lovsange fra missionske ungdomsfor-
eningers sanghæfter. Ifølge Kofod-Svendsen synger man med instrumental ledsagelse. Kofod-
Svendsen s. 121-122.  
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Kingos salmebog anvendes dog, i samfundets egen moderne udgave, stadig 

under gudstjenesten enkelte gange i årets løb. En reminiscens af traditionen 

eksisterer altså endnu. Sigvald Tveits indspilninger af samfundets kingosang 

er foretaget så sent som 1995 og udmærker sig ved at dokumentere fællessang. 

Der er ikke tale om optagelser fra gudstjenesten, men det er dog gudstjene-

stens salmer der synges af en større del af menigheden. Der er således 90 mi-

nutters bevaret klingende menighedssang, med samsyngende, interagerende 

stemmer. Materialet lægger dermed i særlig grad op til en nærlæsning af ud-

trykket for samfundets specielle isolerede fællesskab i salmesangens synkrone 

akse. For at søge indsigt i dette fællesskabs sociale, religiøse og musikalske 

betingelser, vil jeg, på baggrund af den begrænsede tilgængelige viden herom, 

indlede denne analyse med en redegørelse for samfundets tilblivelse og posi-

tion i en kirkehistorisk kontekst samt for Kingos salmebogs rolle i disse.  

Vækkelse i et ungt demokrati med religionsfrihed 

Med Junigrundloven i 1849 indførtes religionsfrihed i Danmark og dermed 

helt nye forhold for de vakte forsamlinger: 

§ 81. Borgerne have Ret til at forene sig i Samfund for at dyrke Gud paa den 
Maade, der stemmer med deres Overbeviisning, dog at intet læres eller foreta-
ges, som strider mod Sædeligheden eller i den offentlige Orden. […] § 84. 
Ingen kan paa Grund af sin Troesbekjendelse berøves Adgang til den fulde 
Nydelse af borgerlige og politiske Rettigheder, eller unddrage sig Opfyldelsen 
af nogen almindelig Borgerpligt. 635   

Hermed blev det legitimt at danne sig sin egen opfattelse af troen, også hvis 

denne skulle stride mod sognepræstens. ”Hustavlens verden” og den ube-

stridte præsteautoriet var definitivt forbi. Samtidig havde den rationalisme 

som vækkelsen i høj grad var opstået i opposition til, fortaget sig. Balles læ-

rebog var dog stadig pensum ved konfirmationen, som stadig var forudsæt-

ningen for at kunne tages til alters. Rationalismens tanker var derfor i nogen 

grad stadig virksomme. Der var i tiden o. 1850 således faktorer der både styr-

kede og svækkede incitamentet til at danne nye samfund uden for kirkens ram-

mer.   

Den udvikling frem mod demokrati som det danske samfund gennemgik i 

det tidlige 1800-tal, forbindes af P. G. Lindhardt direkte med denne tids væk-

kelse:  

Hvor vækkelsen gik frem aftog almuemandens sky for ”de store”. Den gude-
lige forsamling er forstadiet til parlamentarisk virksomhed for det brede folk; 

                               
635 Citeret efter https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/danmarks-riges-grundlov-af-5-juni-
1849-junigrundloven/ (28.02.2022). 

https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/danmarks-riges-grundlov-af-5-juni-1849-junigrundloven/
https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/danmarks-riges-grundlov-af-5-juni-1849-junigrundloven/
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reelt og formelt forberedte den demokratiet. […] Den gudelige vækkelse er de 
kirkelige retningers og det folkelige selvstyres vugge.636 

Her er tanken altså at almuen gennem vækkelsen oplærtes i at argumentere for 

sine egne synspunkter, ”delte sig efter anskuelser” 637 og derigennem styrkede 

sin position og sin stands- eller selvbevidsthed. Lindhardts tese om vækkel-

sens demokratiserende kraft har vundet bred gyldighed og skal da heller ikke 

bestrides her.638 

Set ud fra Kristelig Lutheransk Trossamfunds historie må det dog påpeges 

at der immervæk er et skridt fra vugge til selv at kunne gå, hvilket ikke blot 

gælder trossamfundet selv, men også det omgivende samfund. ”Almueman-

den” og ”de store” skulle først lære at tale sammen. Ligeledes må man forud-

sætte en vis fortsat standsbevidsthed blandt præster – ikke mindst på landet. 

Grobunden for potentielle konflikter mellem kirkelige myndighedspersoner 

og lægfolk var ingenlunde afskaffet med demokrati og religionsfrihed, måske 

ligefrem tværtimod.  

Gennem breve og andre dokumenter er det bevidnet at Kristelig Lutheransk 

Samfunds ”sky for ’de store’” mildt sagt var aftaget.639 Men ”de store” fast-

holdt også deres position. Blot et enkelt eksempel skal illustrere hvordan man 

fra begge sider kunne udtrykke sig. Som følge af voksende kirkelig uro pga. 

uenighed om udøbte børns frelse eller fortabelse skrev biskop i Ribe, J.B. Dau-

gaard (1796-1857), i 1856 Om udøbte børns Salighed. Her forklarede han bl.a.  

at han havde ”nogle Christne her i Stiftet, der synes i øvrigt at mene det alvor-

ligt med deres Christendom.”640 

Peder Gravesen (1806-1894), som var samfundets første leder, svarede i et 

brev til biskoppen bl.a. således:  

Vi kunne i Deres Bog se Deres grulige store Vantro, idet De forsvarer Løgn 
med Løgn og strider åbenlyst imod Guds evige urokkelige Sandheds Ord, idet 
de optager Balles og Pontoppidans og flere opdigtede Løgne og Hjernespind 
til at stadfæste Deres vantro med […]. Derfor er denne Bog […] en forbandet 
Bog og opsat af Djævelens Aand, som boer i den sorteste Vantro.641   

Biskoppen ville med en bog og ironier belære de efter hans opfattelse vildfarne 

sjæle, og disse svarede efter bedste evne med en Luther-inspireret grovhed. 

Den på begge sider manglende demokratiske erfaring fik ganske fatale følger 

                               
636 Lindhardt 1959 s. 46.  
637 Ofte anvendt dansk talemåde citeret efter politikeren m.m. Viggo Hørup (1841-1902). Peter 
Lauritsen: Hvad skal det nytte? På sporet af Hørups demokrati, København 2020, s. 69. 
638 Jf. Sanders 1995 s. 25. 
639 Dette er grundigt dokumenteret i Gøtzsche 1925, særligt s. 43-83.  
640 Citeret efter Kofod-Svendsen 2012 s. 44. 
641 Citeret efter Gøtzsche 1925 s. 65. 
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for det lille samfund, da det ville ”dyrke Gud paa den Maade, der stemmer 

med deres Overbeviisning.”642  

Samfundets oprindelse og det lutherske sakramentesyn  

Kristelig Lutheransk Trossamfunds oprindelse er noget uvis.643 Herning-egnen 

var længe stort set uberørt af vækkelsen, dog er der indikationer på at der kan 

have været en påvirkning fra Brødremenigheden, såvel fra Christiansfeld som 

fra Skjern.644 De første spredte impulser der peger frem mod det der senere 

bliver Kristelig Lutheransk Trossamfund, kommer i 1840’erne, særligt gen-

nem lægprædikanten Kræ Idom, der dog i 1849 blev baptist og i 1866 emigre-

rede til USA.645 Omkring 1850, dvs. omtrent samtidig med Grundlovens ved-

tagelse, blev brødrene Troels og Peder Gravesen fra gården Vesterholm vakt. 

Gården, hvortil også mange handlende rejste, blev et centrum for vakte for-

samlinger. Man indbød kendte prædikanter som Peter Larsen Skræppenborg 

og Jens Christensen Maarbjerg, og samledes ellers om læsning i og samtale 

om opbyggelseslitteraturen, ikke mindst Luthers postil.646   

Skræppenborgs overgang til grundtvigianismen o. 1853 fremkaldte store 

rystelser i det vakte miljø på egnen, som spaltede sig i tre grupperinger: nogle 

fulgte Skræppenborg og blev grundtvigianere, andre lagde i pietistisk tradition 

vægt på omvendelsen og samlede sig under betegnelsen ”de lavhellige”. Disse 

sluttede sig senere til Indre Mission. Den tredje gruppe samlede sig omkring 

brødrene Gravesen og deres kreds under navnet ”de højhellige,” som siden 

blev til Kristelig Lutheransk Trossamfund.   Det centrale og altafgørende 

spørgsmål for denne gruppe var, ligesom for De stærke Jyder, dåben. Det lille 

samfund bed sig fast i en detalje, nemlig overbevisningen om udøbte børns 

fortabelse, hvilken de argumenterede for med henvisninger til evangeliet og 

til Den Augsburgske Bekendelse.647  

Blandede omstændigheder lader til at have forårsaget fikseringen ved dette 

spørgsmål. I 1857 ophævedes den hidtil lovpligtige tvangsdåb som en følge af 

                               
642 Når Gøtzsche i sin indledning skriver om ”det sørgelige Resultat, som fremkom, da Lægfol-
ket gik alene og skilte sig fra Præsterne. Her er der nok at se paa og lære af”, fornemmes en 
ansats til selvransagelse på standens vegne, som dog ikke følges op i bogen.  
643 Samfundet har gennem tiden haft en række både navne og kalde- eller øgenavne. Kofod-
Svendsen har fundet følgende navne: Luthersk Menighed, Det Lutheranske Trossamfund, Den 
lutherske Forsamling og endelige, fra 1973, Kristelig Lutheransk Trossamfund. Af andre er 
samfundet blevet kaldt ”de vakte”, ”de højhellige”, ”dømmerne” og ”separatisterne.” Kofod-
Svendsen 2012 s. 20. Jeg følger Kofod-Svendsens praksis og kalder gennemgående samfundet 
det navn der har været brugt i et halvt århundrede, og som samfundet selv har valgt. 
644 Gøtzsche 1925 s. 11-14. 
645 Kofod-Svendsen 2012 s. 32-34, Gøtzsche 1925 s. 15-24, Laurits Nielsen: Træk af Tjørring 
sogns historie, Herning 1980, s. 118. 
646 Kofod-Svendsen 2012 s. 34.  
647 Kofod-Svendsen 2012 s. 37-49, Gøtzsche 1925 s. 43-67. 
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religionsfriheden. ”De højhellige” reagerede stærkt mod denne sekularise-

ringstendens, som de opfattede som et svigt af de børn der således efter deres 

opfattelse risikerede evig fortabelse, hvilket de gav udtryk for i en omfattende 

protestskrivelse til Kultusministeriet.648  

Lokalt fik spørgsmålet om udøbte børn afgørende betydning for den latente 

konflikt mellem myndigheder og trossamfund, personificeret i en strid mellem 

Hernings prokurator Ove C. Poulsen og lærer Paul Christian Petersen. Fortalt 

i korte træk, lader prokuratoren til at have anset læreren for en fanatiker som 

han ikke ønskede som lærer for egnens børn. Lærer Petersen, på sin side, ud-

trykte i et personligt brev til prokuratoren sin bekymring for at denne – hvis 

19-årige hustru døde kort efter en fødsel – tøvede med at lade sit nyfødte barn 

døbe, hvilket naturligvis kun forværrede Petersens sag. Han måtte slå sig ned 

som landmand, men virkede som privatlærer for samfundets børn.649 

Samme lærer Petersen skal være blevet påvirket af den halte cigarmager 

Lorentzen, der en overgang var i oplæring hos ham. I dette samarbejde skal 

spekulationen over formuleringen i Balles lærebog ”at de Børn, som hendø 

uden Daab, alligevel blive salige,”650 være opstået. Dette førte ikke blot til at 

Petersen fortalte sine elever at der var fejl i lærebogen, men til en udvikling 

som ”gik med rivende Fart. Hvis man ikke troede, at de udøbte Børn gik til 

Helvede, troede man ikke Guds Ord, og saa var man et vantro Menneske og 

gik selv til Helvede.”651 Man forkastede såvel Balles som Pontoppidans lære-

bøger og anerkendte kun Luthers store og lille katekismus (uden forklaringer).  

Dette syn på katekismusforklaringerne var formodentlig en medvirkende 

årsag til at man kom frem til også at forkaste konfirmationen. Først og frem-

mest skete dog dette ud fra en radikal opfattelse af dåbens og nadverens sa-

kramenter. Konfirmationen betragtedes som ”ægte papistisk, ja Antikristen, 

som her viser sig i sin egen skikkelse […], der tillige krænker den hellige Daab 

derved, at den forudsætter en Svaghed, Fejl eller Mangel ved denne.”652 Kon-

firmationen udgjorde altså efter samfundets opfattelse en form for ekstra for-

anstaltning som gjorde dåben ufuldstændig, hvorfor den der lod sig konfir-

mere, ikke kunne have den rette tro. 

På tilsvarende vis mente man at konfirmationen krænkede nadverens hel-

lighed, idet den ”opstilles som fornøden til Salighed,” da den  var en forud-

sætning for at kunne modtage nadveren.653 I et brev fra 1856 beskriver lærer 

Petersen for biskop Daugaard samfundets syn på nadveren, idet han søger om 

tilladelse til for det første at lade ukonfirmerede børn modtage nadver, og for 

                               
648 Se Kofod-Svendsen 2012 s. 39-42. 
649 Gøtzsche 1025. s. 43-46. 
650 Gøtzsche 1925 s. 43. 
651 Ibid. s. 45. 
652 Brev fra 1877 Paul Christian Petersen til C.F. Balslev (1805-1895) der i 1867 efterfulgte 
Daugaard som biskop i Ribe Stift. Citeret efter Kofod-Svendsen 2012 s. 54 
653 Ibid. 
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det andet til at andre måtte gå til alters så ofte de måtte ønske det.654 Det sidste 

ønske nægtede biskoppen ikke, men anbefalede dog ”en vis sømmelig be-

grænsning.” 655  Derimod blev ønsket om nadver for ukonfirmerede børn på 

det bestemteste afvist. Endelig ønskede Petersen at ”genindføre” det person-

lige skriftemål før nadveren, om hvilket biskoppen forklarede at det aldrig var 

blevet afskaffet, og at hvem som helst kunne bede om et sådant.656 Med an-

søgningen om skriftemålets ”genindførelse” udtrykker Petersen et ønske om 

at ren- og helligholde nadveren.657 

Samfundets medlemmer begyndte at afholde deres børn fra konfirmation, 

hvilket førte til det problem at de ikke kunne modtage nadver, da præsten – i 

overensstemmelse med kirkens bestemmelser – nægtede at tage ukonfirme-

rede børn til alters. I 1856 uddelte Peder Gravesen for første gang nadver til 

fem store børn på Vesterholm. Troels Gravesen forsvarede i et brev til biskop-

pen hændelsen med en bemærkning om ”at Kristi Legeme og Blod efter Kristi 

og Apostlenes Lærdom ikke er bundet til Kjole og Krave, Stok eller Sten, men 

til den kristelige Kirke, som er de hellige Menneskers Samfund […]. Vel er 

indvielsen god; men hvad kan denne uden Troen udrette […].”658Kort sagt var 

samfundet kommet til den opfattelse ”at have den sande Tro og [være] Guds 

Kirke og aandelige Brud og den rette lutherske og protestantiske Kirke.”659 

Grunden til et uafhængigt samfund var lagt. 

Ydre og indre konflikter 

Det spirende trossamfund brugte sine demokratiske rettigheder i skriftlige 

henvendelser til både sognepræsten Falkenskjold, biskoppen Daugaard og an-

dre, og der blev ikke lagt fingre imellem. Men den anden side var heller ikke 

så imødekommende som den kunne være. 

Efter den første lægmandsaltergang på Vesterholm indberettede Falken-

skjold straks sagen, hvilket førte til Peder Gravesens udelukkelse fra kirkens 

nadver. Gravesen fik dog mulighed for atter at kunne gå til alters på betingelse 

                               
654 I midten af 1800-var det skik at gå til alters enkelte gange om året, og kirkerne havde ikke 
nødvendigvis altergang hver søndag. Hans Raun Iversen: ”Folkekirkens nadverpraksis historisk 
belyst” i Kirsten Busch Nielsen (red.): Nadver og folkekirke. Tolv forelæsninger fra Køben-
havns Universitet, København 2002, s. 18. 
655 Kofod-Svendsen 2012 s. 64. Gøtzsche 1925 s. 63-65. 
656 Ibid. Petersen beskriver således praksis, medens biskoppen svarer ud fra kirkeordinansen. 
Men kan også sige at han ikke svarer, eller taler udenom. Der er en vis ironi i ønsket om at 
genindføre skriftemål i kombination med hyppig nadver, idet netop det tidskrævende skriftemål 
var årsagen til at altergangspraksissen reduceredes. Iversen 2002 s. 363. 
657 Petersen utrykker ifølge Gøtzsche sin utilfredshed med at den enkelte hindres i ”at bekende 
sine Synder og annamme Evangeliets Trøst, og Præsten i at lære sine Sognefolk at kende, saa-
ledes at nu Tusinder to Gange om Aaret ’strømme til den hellige Nadvere ligesom Svin til deres 
Trug’.” Gøtzsche s. 63. 
658 Brev fra Troels Gravesen til biskop Daugaard 1862, citeret efter Gøtzsche 1925 s. 72. 
659 Brev fra Peder Gravesen til biskop Daugaard 1857, citeret efter Gøtzsche 1925 s. 74. 
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af at han erkendte sin synd. Samtidig hermed kørte der en konflikt om hvorvidt 

lærer Petersen eller præsten skulle katekisere børnene. Kløfterne blev dybere 

og dybere, og sagerne udviklede sig til en langvarig og ganske ubehagelig 

armlægning mellem de kirkelige myndigheder og samfundet. Myndighederne 

brugte deres magt og pressede de egenrådige, som strittede imod og provoke-

rede. 

Konflikten kulminerede da to præster i 1862 nægtede at vie et par med den 

begrundelse at det tilhørte et parti der stod uden for kirken.660 Sagen gik nu til 

højeste niveau, hvor kultusministeriet skrev til justitsministeriet at ”Medlem-

merne af det omhandlede Religionsparti […] maa betragtes som udtrådte af 

Folkekirken, og at det derfor ikke kan pålægges dennes Præster at foretage 

deres Ægtevielse.”661 Denne opfattelse bifaldt justitsministeriet, som 

03.05.1863 meddelte denne beslutning til amtmanden over Ringkjøbing Amt. 

Om ”partiet” dermed havde forladt eller var blevet smidt ud af den danske 

folkekirke, er og bliver et fortolkningsspørgsmål. Separationen var under alle 

omstændigheder en kendsgerning. 

Set på historisk afstand forekommer det at være en ulykkelig historie, hvor 

mangel på reel dialog førte til splittelse og isolation.662 I 1898, næsten et halvt 

århundrede efter konflikterne, skrev Falkenskjold om samfundet: 

Jeg er overbevist om, at disse Mennesker mente det alvorligt med deres Kri-
stendom, og jeg mener ikke – hvad deres Modstandere stadig sagde om dem – 
at de troede sig bedre end andre; de ansaa sig for at være Guds benaadede Børn, 
var glade derover og ønskede også andre delagtige i Naaden.663 […] Naar jeg 
tænker tilbage paa den Tid jeg havde med dem (Dømmerne) at gøre, saa kom-
mer jeg til at føle og erkende, at der fattedes mig den fornødne aandelige Erfa-
ring og tillige Kærlighed for at kunne lede en saadan Bevægelse; […].664      

Disse udsagn må siges at stå alene blandt alle øvrige skildringer af ”døm-

merne.” For Falkenskjolds vedkommende ser det ud til at han med alderen og 

erfaringen fik et mere nuanceret syn på 1850’ernes konflikter, som i en vis 

udstrækning kan tænkes at hænge sammen med den gradvise udvikling af en 

demokratisk kultur. Kristelig Lutheransk Trossamfund kommer i dette mere 

reflekterede og nuancerede tilbageblik til at fremstå i et markant anderledes 

lys, hvor det med sit særegne syn på kristendommen, i særdeleshed på dåben, 

ønskede at være til positiv inspiration for andre, men, som påpeget af Kofod-

Svendsen, ikke formåede at udvikle et naturligt sprog til at gøre dette i.665  

                               
660 Kofod-Svendsen 2012 s. 80. 
661 Ibid. s. 82.  
662 Det er desuden værd at bemærke at folkekirken siden hen på visse punkter ændrede praksis 
hen imod Kristelig Lutheransk Trossamfunds synspunkter. Konfirmationen er således ikke læn-
gere en forudsætning for at kunne modtage nadver, og der er principielt ingen aldersgrænse. 
Der er heller ingen begrænsninger for hvor ofte man må modtage nadveren.   
663 Citeret efter Kofod-Svenden 2012 s. 44. 
664 Citeret efter Gøtzsche 1925 i forordet. 
665 Kofod-Svendsen 2012 s. 106 og 136. 
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Den egensindighed og indignation som kan spores i Kristelig Lutheransk 

Trossamfunds mange skrivelser til de kirkelige myndigheder, er givetvis reli-

giøst funderet, men man fornemmer også et ressentiment som var rettet mod 

”de store,” og som formodentlig kun voksede af ikke at blive mødt i øjenhøjde. 

De hyppige diskussioner om dåb, nadver, konfirmation og skriftemål førte 

ikke blot til konflikt med de kirkelige myndigheder, men også til intern uenig-

hed. Myndighedernes pression ser ud til at have haft effekt, fx da Peder Gra-

vesen som den eneste i samfundet blev ekskommuniceret.666 Ved flere tilfælde 

skete der som følge af teologisk uenighed yderligere udspaltninger af samfun-

det, både før og efter udtrædelsen af folkekirken. Fx opstod der umiddelbart 

efter udskillelsen en strid om nadveren, som endte med at en del af samfundet 

genindtrådte i folkekirken.667 Samtidig var der konkurrence fra Indre Mission 

der i disse år var i kraftig vækst. Men der var hele tiden en hård kerne der 

valgte at blive.    

Et trossamfund i kollektiv isolation  

Den ”dømmer”-mentalitet og –praksis som må betragtes som en kendsgerning 

i bevægelsens første generation, havde den naturlige følge at samfundet blev 

meget isoleret. At den i den næste generation tog yderligere til, sådan at nogle 

taler om ”den store dømmer-periode, hvor man både dømte dem uden for me-

nigheden, og samtidig fordømte hinanden i menigheden,”668 har næppe gjort 

forholdet til omverdenen bedre. Da man siden forsøgte at bløde op og til og 

med engagere sig i fx andelsbevægelsen, sad dømmer-ryet fast.  

Flemming Kofod-Svendsen beskriver hvordan skiftende menighedstjenere 

gennem det 20. århundrede uden stort held forsøgte at initiere fornyelsespro-

cesser imod større åbenhed. 669  En enkelt forlod sammen med samfundets re-

ligionslærer ligefrem menigheden og gik over til folkekirken som følge af de-

res manglende succes med at ville forny salmesangen og åbne sig mere over 

for det omgivende samfund.670 

Børnene har gået på samfundets egen skole og har fra tidlig alder deltaget 

i gudstjenesten, hvor de har lært kingotraditionen og også har modtaget nad-

ver; her kan man virkelig tale om modermælk. Enkelte unge har dog siden 

                               
666 Gøtzsche 1925 s. 68-77, Kofod-Svendsen 2012 s. 71. 
667 Kofod-Svendsen 2012 s. 94-103. Konflikten handlede om hvad Kofod-Svendsen karakteri-
serer som hhv. et luthersk og et reformert synspunkt, nemlig i spørgsmålet om hvorvidt vantro 
der modtager nadveren får Kristi legeme og blod eller bare får brød og vin. Det var den ”luther-
ske” gruppering der siden vendte tilbage til folkekirken. Ifølge Kofod-Svendsen har Kristelig 
Lutheransk Trossamfund siden forladt det ”reformerte” synspunkt (s. 122).   
668 Ibid. s. 103. 
669 Ordet præst anvendes ikke. Menighedstjeneren er ikke formelt teologisk uddannet og vælges 
af hele samfundet.  
670 Kofod-Svendsen 2012 s. 110-113. 
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50’erne været på indremissionske højskoler. Internt i samfundet har man sør-

get for hinanden, også økonomisk. De første generationer tegnede ikke forsik-

ring og ville ikke modtage pension af staten.  

Lige så isoleret trossamfundet har været i forhold til det omgivende sam-

fund, lige så tæt sammenknyttet har det altså været internt. Selv om Kristelig 

Lutheransk Trossamfund i de første år tilsyneladende var drevne af en mod-

vilje mod ”hustavlens verden” med præsten i centrum, forefalder billedet af 

landsbyfællesskabet atter at kunne illustrere hvordan man var sammenflettet i 

kollektivet, socialt og religiøst.671 Ligesom De stærke Jyder gjorde, gav Kri-

stelig Lutheransk Trossamfund den gamle form nyt indhold. 

Også i ritualet satte det stærke fællesskab sine spor. Det naturlige udgangs-

punkt for gudstjenesten var forsamlingsmøderne, hvilket betød at de eneste 

accepterede bøger, foruden Bibelen, var af Luther og Kingo. 672 Der blev læst 

både epistel- og evangelieprædiken af Luther. Man sang ikke bare efter Kin-

gos salmebog, men brugte også Aandelige Siunge-Koor fra 1681 (del 1 fra 

1674) som oprindeligt ikke var tiltænkt gudstjenestebrug, men skrevet til 

husandagten. Kingos navn i sig selv kan ses som en legitimering af denne 

sakralisering af sangbogen, hvilket styrkede den legitimitet som samfundets 

gudstjeneste havde i sit udspring i forsamlingen, som havde ”den rette Tro” 

og var ”den rette lutherske og protestantiske Kirke.”673 

Samfundets fællesskab slog også stærkt igennem i ritualet under recitation 

af en bønnesalme eller kendt skriftsted, hvor alle deltagere højt reciterede 

med. Gudstjenesten afsluttedes med at alle deltagere stillede sig i rundkreds, 

tog hinanden i hænderne og ønskede hinanden ”til lykke og velsignelse.”674 

                               
671 Valg af menighedstjener foregår ved at alle mænd kandiderer, og alle voksne stemmer på 
en. Herpå foretages en lodtrækning. Det er altså i høj grad kollektivets handling. Kofod-Svend-
sen 2012 s. 121. Jeg selv har erfaret hvordan menighedstjener Flemming Lauridsen tager be-
styrelsen med på råd. Det samme giver Flemming Kofod-Svendsen flere steder udtryk for. Den 
kollektive identitet lader til at være stærk.  
672 For en oversigt over hele gudstjenesten, se Kofod-Svendsen 2012 s. 108. Denne form er 
sidenhen blevet væsentligt forkortet, fx er Luther-prædikenerne gået ud, og gudstjenesten er 
ikke mere nær så lang. 
673 Kingos symbolske position som repræsentant for ”den sande” lutherske tro kommer klart til 
udtryk i fortalen til en lille salmesamling som fire medlemmer af samfundet – ganske vist re-
præsentanter for den ”lutherske” fløj i nadverstriden – udgav i 1868: ”Doctor Kingo har været 
en den sidste Biskop, der har havt den sande Tro og den Helligaand, hvorved han har fremsat 
Guds rene Sandhed i Psalmevers og Rim, som vi endnu Gud være lovet have. Siden Kingo have 
vi ikke nogen sande gudelig Skrift af nogen, men kort efter Kingo er fremkommet de fordøm-
melige Papister, Sofister og Kættere, som have betraadt Embederne, hvoriblandt var Pontoppi-
dan, Brokmand, Hersløv, Møller og Brorson, som Sofisterne endnu tilbede som Gud.”  Citeret 
efter Kofod-Svendsen s. 96. 
674 Kofod-Svendsen 2012 s. 108-109. 
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Lyden af fællesskabet  

Kristelig Lutheransk Trossamfunds isolation mærkes helt ned i kilderne. Sær-

ligt Gøtzsches fremstilling bygger næsten udelukkende på breve fra enkelte 

ledende repræsentanter for samfundet og er i høj grad fokuseret på konflik-

terne. Flemming Kofod-Svendsen har gennem kontakt til samfundet haft ad-

gang til et bredere og nyere kildegrundlag, og han har ikke mindst besøgt me-

nigheden i Tjørring. Men som i den øvrige danske vækkelsesforskning er san-

gen kun yderst perifert behandlet.675 Sigvald Tveits indspilninger fra 1995 gi-

ver derimod mulighed for at høre lyden af et relativt stort udsnit af Kristelig 

Lutheransk Trossamfund sætte lyd til fællesskabet.   

Indspilningernes salmeudvalg 

Det er uvist under hvilke musikalske forhold samfundet grundlagdes i 1863. 

Medlemmerne kom fra forskellige sogne på Herning-egnen – Rind, Tjørring 

og Sahl er de sogne der nævnes oftest – og kan således have bidraget med 

forskellige lokale salmesangstraditioner. En menighed- og højmesse-tradition 

som i visse henseender kan spores tilbage til 1500-tallet, som i Lyøtraditionens 

og De stærke Jyders tilfælde, kan man ikke gå ud fra. Det kan ikke udelukkes 

at Kingos salmebog endnu var i brug i nogle af sognene, men på indspilnin-

gerne indgår også melodivarianter som er kommer ind i kirkesangen med 

Zincks koralbog fra 1801.   

Var man ved tidpunktet for menighedens formelle dannelse ikke allerede 

sunget sammen, er man dog formodentlig ganske hurtigt blevet det under de 

specielle forhold. På indspilningstidspunktet har det endnu temmelig lukkede 

samfund dyrket sin egen kingotradition i over 130 år, og det ny sanghæfte (fra 

2006) var endnu ikke taget i brug.  

Tveits indspilninger af Kristelig Lutheransk Trossamfunds kingosang har 

jeg fået af nuværende menighedstjener Flemming Østergaard Lauridsen på to 

cd’er. Af disse fremgår ikke hvem eller hvor mange der deltager, men jeg 

skønner at ca. 20 stemmer høres. Alle de 28 indspillede salmer er fra Kingos 

salmebog og er således forankrede i højmessens sang, og godt 1/3 (10 ud af 

28) stammer fra Thomissøns salmebog. Salmerne synges i nummerorden, 

bortset fra de sidste fem, hvor man tilsyneladende har haft tid og bånd til overs 

og er begyndt forfra (se bilag 2). Også den første indspilning, ”Mit håb og 

trøst” (nr. 45), er uden for nummerorden. Der findes heller ingen oplysninger 

om hvem der har udvalgt de indspillede salmer og ud fra hvilket kriterier, men 

de må antages at afspejle samfundets kernerepertoire. Der er ingen eksempler 

på hukommelsesvanskeligheder i menigheden.   

                               
675 Der er sporadiske bemærkninger om ”en særlig måde at synge Kingos salmer på” 107 og s. 
111. 
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Jeg vil være forsigtig med at drage for store konsekvenser af udvalget i 

teologisk og religiøs henseende, al den stund andre faktorer end den liturgiske 

placering og teksternes teologiske indhold kan have spillet ind.676 Det er imid-

lertid påfaldende at de indspillede salmers brede dækning af kirkeåret kun re-

præsenterer hele perioden mellem pinse og advent med en enkelt salme: 

”Herre Gud lær mig mit endeligt,” som skal synges 24. søndag efter trinitatis 

(bortset fra salmen ”Min sjæl alt fuld af længsel er,” som skal synges til alle-

helgen og altså ikke er en trinitatistids-salme). Denne overvægt af højtidssal-

mer kan opfattes som et udtryk for den traditionalisme der kendetegner Kri-

stelig Lutheransk Trossamfund, og som tydeligst finder sit udtryk i netop de 

salmer der markerer højtiderne og kirkeårets gang, frem for de mere kristen-

livs-orienterede salmer til trinitatis-tiden. Man får en fornemmelse af at ”Herre 

Gud lær mig mit endeligt” er blevet sunget som en slags lettelsens suk over at 

være igennem den lange, liturgisk uprofilerede periode. Den rekonstruktion af 

kingotraditionen som i nogen grad må have fundet sted med dannelsen af 

Kristlig Lutheransk Trossamfund, lader således til også at have haft en litur-

gisk dimension i kanoniseringsprocessen. På den måde har kingosangen været 

en effektiv erindringspraksis der har understøttet fællesskabte i det i øvrigt 

isolerede samfund.     

Kristelig Lutheransk Trossamfund lining out 

På indspilningerne høres forud for hver salme en mandsstemme give præcis 

besked om salmenummer og vers. I syv salmer synges et specifikt vers, som 

lader til i traditionen at være blevet sunget som enkeltstående vers. Muligvis 

har disse salmevers haft en funktion i det sociale liv uden for gudstjenesten, 

fx i skolesammenhæng. Efter at have annonceret salmenummer og vers into-

nerer samme mandsstemme salmen med de første stavelser. Menigheden fal-

der derefter straks ind. Dette mønster gentages i hvert vers.  

Varierede former af denne intonations-praksis kendes fra flere protestanti-

ske sangtraditioner. I engelsktalende lande hvor den enkelte steder stadig er i 

brug, bruges betegnelsen lining out eller lined out hymnody for et antifonalt 

princip i mundtligt traderet religiøs sang. Den forbindes med musikalsk og 

religiøs konservatisme og findes netop i isolerede samfund.677 Teknikken ken-

des i sin oprindelige form som et basalt pædagogisk redskab fra menigheder 

                               
676 Dette forbehold støttes af Jeff Todd Titon: “’Tuned Up with the Grace of God’: Music and 
Experience among Old Regular Baptists” i Philip V. Bohlman, Edith L. Blumhofer & Maria M. 
Chow (red.): Music in American Religious Experience, Oxford 2006, s. 319. 
677 Lining out kendes især fra skotske gæliske salmetraditioner og fra visse baptistmenigheder 
i Kentucky. For en historisk introduktion, se Nicholas Temperley: ”The Old Way of Singing. 
Its Origins and Development.” Journal of the American Musicological Society, Vol. 34, No. 3 
1981, s. 511-544. For en musiketnologisk undersøgelse af traditionen, se Jeff Todd Titon 2006, 
s. 311-334. William T. Dargan har undersøgt teknikkens betydning for sorte amerikanske sang-
traditioner i Lining out the word. Dr. Watts Hymn Singing in the Music of Black Americans, 
Oakland 2006. 
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med lav læsefærdighed eller få salmebøger, hvor man gentog forsangerens 

”line.” Den blev i 1644 i England foreskrevet af ”Westminster Assembly”:  

But for the present, where many in the Congregation cannot read, it is conven-
ient that the Minister, or some other fit person appointed by him and the other 
Ruling Officers, do read the Psalme, line by line, before the singing thereof.678  

I denne sammenhæng er der tydeligvis særlig vægt på den rette læsning af 

bibelordet, men teknikken har været lige så anvendelig i musikalsk henseende. 

Den kan i nogen grad sammenlignes med nutidens salmeforspil, hvor melodi, 

toneart og tempo slås an. Det forekommer meget tænkeligt at degne i danske 

landsbykirker har styret sangen med netop denne teknik, gennem intonation 

eller måske med en gentagende menighed. I modsætning til disse funktioner 

udført af hhv. organist og degn, udføres teknikken i Kristelig Lutheransk Tros-

samfund af et medlem af menigheden. 

Lining out-teknikken kan tænkes at have været særlig værdifuld i de gude-

lige forsamlinger, hvor der må have været en vis ustabilitet i sammensætnin-

gen, og næppe alle var i besiddelse af de anvendte salmebøger. Hvis mange 

var samlet, har en forsanger været en nødvendighed. Karl Clausen har fundet 

denne beretning om en gudelig forsamling hos Jens Christensen Maarbjerg, 

som var blandt de prædikanter der besøgte Gravesens Vesterholm. Det fortæl-

les at forsamlingen havde lært denne sangpraksis af Peter Larsen Skræppen-

borg, en anden af samfundets fremtrædende gæsteprædikanter:  

[…] Derfor rejser Jens Maarbjerg sig op fra sin plads, holder salmebogen hen 
mod lyset og oplæser de to første linier af salmen, som forsamlingen derefter 
syngende gentager. Derpå læses de næste to linier, der ligeså synges, og så 
fremdeles, til man er salmen igennem.679 

Denne udstrakte brug af teknikken høres ikke på indspilningerne, hvor der 

udelukkende er tale om at sætte sangen i gang, sådan at alle begynder på 

samme melodi i samme toneart. Men den lille lining der høres, kan som en 

reminiscens af den ovenfor beskrevne salmesang forbindes direkte med de 

gudelige forsamlingers sangpraksis, som altså meget vel kan have været in-

spireret af den af Skræppenborg anviste praksis. Da alle efterfølgende vers på 

indspilningerne, fx i ”Nu bede vi den helligånd” hvor alle fire vers synges, 

også lines, får teknikken en funktion der går ud over den forspilslignende. 

Selve den antifonale praksis understreger i dialektikken mellem forsanger og 

menighed den sidstes vokale kraft og dermed fællesskabets styrke. Da teknik-

ken bliver en del af salmesangens vokale udtryk, kan den tolkes som et konkret 

element af den kollektive erindringspraksis, hvor hele menigheden gentager 

                               
678 Citeret efter Temperley 1981 s. 532. 
679 Citeret efter Karl Clausen: ”Den folkelige Brorson-sang” i Hans Adolph Brorson: Svane-
sang 1765. Genudsendt i to-hundredåret for værkets fremkomst. Skjern 1965 (uden sidetal).  
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den særlige sangpraksis, der er netop denne menigheds, og som har rod i 1800-

tallets gudelige forsamlinger. Samtidig fremstår den for hvert vers gentagne 

lining som en vokal metakommentar til salmeverset og dermed som en form 

for performativ sanghandling (afledt af J.L. Austins talehandling), sangens 

”hermed.” Salmesangen får derigennem en sakramental karakter som under-

streges yderligere når fællesskabets mange stemmer sætter ind og så at sige 

tager imod de sungne ord.   

Lyden af Kristelig Lutheransk Trossamfunds kingosang 

Det lydbillede af fællessangen som jeg i kapitlet om De stærke Jyder måtte 

analysere mig frem til, og som Johannes Stidsen træffende har betegnet som 

kingotone, møder på indspilningerne med Kristelig Lutheransk Trossamfund 

lytteren med overvældende akustisk styrke. De 28 salmemelodier er af for-

skellig alder, karakter og tonekøn, men giver ikke desto mindre en oplevelse 

af at lytte til en jævn strøm af samme karakter. Dette skyldes givetvis til en 

vis grad min egen fremmedhed over for traditionen, men det skyldes også den 

meget fremtrædende og i alle salmer genkommende vokale stil og tekstur. 

Hvor heterofoniens ”bittesmå afvigelser” var et markant træk i De stærke 

Jyders kingosang, er Kristelig Lutheransk Trossamfunds kingosang unison, 

men med heterofone tendenser. Medens Lyø-indspilningerne tydede på og 

indspilningerne med De stærke Jyder tydeligt dokumenterer folkelig sang i 

den betydning at hver sanger sang med sit næb, for de fleste sangeres vedkom-

mende i en talenær funktion, har Kristelig Lutheransk Trossamfund udviklet 

et eget vokalt idiom. Alle synger med skarpe, komprimerede stemmer i fuld-

register, nærmest i en råbefunktion. Ambitus ligger omtrent i oktaven a-aʹ, og 

ingen har problemer med dette omfang. Men – som det ikke sjældent er tilfæl-

det i folkelige sangtraditioner – spændingen i de komprimerede stemmer kan 

få lytteren til at tro at der synges i en højere toneart end tilfældet faktisk er. 

Næsten alle toner er stærkt accentuerede og sættes an med en glidning nedefra, 

og større, specielt stigende intervaller, udfyldes også med glidninger. Det er 

lyden af dette vokale idiom der er med til at udviske de melodiske divergenser 

mellem de enkelte salmer. Der synges overordnet langsomt, i mange tilfælde 

MM omkring 40. Jeg vil karakterisere denne lyd som kraftfuld, energisk og 

ekspressiv.   
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Figur 44. Kingos salmebog nr.45: ”Mit håb og trøst og al tillid” sunget af Kristelig 
Lutheransk Trossamfund.680 

Som i de andre kingotraditioner har også Kristelig Lutheransk Trossamfund 

udviklet en melismeringsteknik. To salmer synges syllabisk og eksemplifice-

rer dermed den traditionelles sangs til tider kringlede udviklingsprocesser. 

”Hvor stor er dog den glæde” synges som ”Jeg ved på hvem jeg bygger” som 

er kommet ind i kirkesangen med Zincks koralbog i 1801, hvorfor den sylla-

biske version ikke kan overraske. ”Din godhed og barmhjertighed” synges på 

”Hvad kan os komme til for nød,” som har været i dansk kirkesangstradition 

siden Thomissøn, men synges ikke desto mindre uden melismer. Den særlige 

syngemåde med de glidende og attakerede ansatser udvisker også den umid-

delbart hørbare forskel på syllabisk og melismeret melodiudformning, og san-

gerne er muligvis ikke selv opmærksomme på at de her afviger fra det i øvrigt 

fremherskende mønster. At de har sunget en melodi fra Zincks koralbog på 

lige for med en fra Thomissøns, viser under alle omstændigheder hvor langt 

mere diffust forholdet til musikken i salmesangen er, end forholdet til teksten. 

Melismeringerne minder om dem de andre kingotraditioner har givet ek-

sempler på, og visse melodier opviser en vis lighed. Fx ”Nu bede vi den hel-

ligånd.” 

                               
680 Cd og https://musik.uu.se/forskning/kingotone-og-brorsonsang. 
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Figur 45. Kingos salmebog nr. 15: ”Enhver som tror og bliver døbt” sunget af Kriste-
lig Lutheransk Trossamfund.681 

Kristelig Lutheransk Trossamfund har dog udviklet en særegen teknik, hvor 

som hovedregel alle stigende melismer, både sekunder og tertser, synkoperes, 

medens de faldende synges lige. Derudover lægger de enkelte steder en triol 

ind som en særlig kadencerende effekt. I lined out hymnody-traditioner fra 

andre dele af verden kan linjerne være så lange og melismerede at et fast puls-

slag ikke kan bestemmes, ikke engang med computerhjælp.682 Så avanceret er 

den danske tradition ikke. Man hører afgjort et liberalt forhold til puls, hvor 

man lægger et (eller næsten et) ekstra slag ind, hvor teksten kræver det eller 

hvor man i øvrigt synes, og man ”forkorter” fraseslutningernes lange toner, 

hvilket bliver særligt fremtrædende i de syllabiske salmer. Men slagene kan 

uden vanskeligheder placeres. 

Det overvældende i dette sangudtryk er lyden af absolut sammensungethed. 

Der høres ingen tvivl om melismerne eller den melodiske udformning i det 

hele taget. Den skarpe og accentuerede tonedannelse i kombination med glid-

ningerne og synkoperne giver nogle meget effektfulde svelle-effekter, der 

medfører en vis timbremæssig usamtidighed og dermed en tæt lyd. Også me-

lismerne kan være mikroskopisk varierede mellem bløde og skarpe synkoper 

                               
681 Cd og https://musik.uu.se/forskning/kingotone-og-brorsonsang. 
682 Jeff Todd Titon viser hvordan sangerne i en baptistmenighed i Kentucky lader til at have en 
fornemmelse for linjernes varighed i sekunder og mener at sangen dermed er rytmisk styret af 
den fælles vejrtrækning. Titon 2006 s. 326-331.      
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i de enkelte stemmer, hvilket på lignende vis bidrager til en tæt tekstur. Hete-

rofoni vil jeg ikke kalde det, da kollektivet først og fremmest udtrykker sin 

styrke i melodisk enhed og enighed, men den tætte vokale tekstur forstærker 

ikke desto mindre oplevelsen af fællesskabets deltagende sang. 

I de konflikter der snart udviklede sig til isolation og fortsatte udspaltninger 

af trossamfundet, må denne sang have styrket gruppens enhed som i den reli-

giøse erfaring modsvarede enheden i ”den rette lutherske og protestantiske 

Kirke.” 
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Figur 46. Kingos salmebog nr. 2: ”Nu bede vi den helligånd.” Sammenligning af Kri-
stelig Lutheransk Trossamfunds version med Lyø-versionen.683 

                               
683 Cd og https://musik.uu.se/forskning/kingotone-og-brorsonsang. 
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7. At synge af hjertet: brorsonsangen i 

Harboøre-området 

Dette kapitel behandler det andet hovedspor i den folkelige danske salmesang: 

brorsonsangen. Da denne tradition ikke som kingosangen har rod i højmessen, 

men har levet sit eget liv i mundtlig tradition blandt de gudelige forsamlinger 

og den tidlige Indre Mission, har den historisk kun afsat ganske få spor.684 

Meget tyder dog på at den har været ikke blot central, men ligefrem drivende 

for vækkelsen i det tidlige 19. århundredes gudelige forsamlinger.685 J.A.L. 

Holms udgivelse af Brorsons samlede digtning fra 1830 falder tidsmæssigt 

sammen med denne vækkelses højdepunkt, og ud over Karl Clausens indspil-

ninger fra Harboøre viser lydindspilninger fra Sønderjylland (Clausen), Lyø 

(Schiørring) og De stærke Jyder (Knudsen) at traditionen har spredt sig bredt 

i landet.686 ”Overalt hvor pietismen optrådte, gav den sig udtryk i en stigende 

interesse for at synge salmer,” konstaterer Brorson-forskeren Steffen Arn-

dal.687 

                               
684 Jf. Clausen: ”Der kan […] kun være tale om at antyde forbindelsen mellem den folkelige 
bevægelse og dens udtryk i sangen, et område, der […] kun i mindre grad har påkaldt histori-
kernes opmærksomhed. I virkeligheden er det dog knap nok muligt bare at give en tilfredsstil-
lende oversigt, da indsamlingsarbejde og enkeltundersøgelser endnu lader meget tilbage at øn-
ske.” Clausen 1958 s. 267-268. 
685 Peter Balslev Clausen skriver om brorsonsangen i de gudelige forsamlinger: ”Brorsons sal-
mer havde siden vækkelsens begyndelse i 1820-erne været med til at samle den og give den 
farve. Ved de gudelige forsamlinger og ved andagterne i hjemmene var Brorsons salmer blevet 
sunget igen og igen. […] Brorson blev gennem sine salmer en af dem, der bar vækkelsen frem, 
ligesom Brorson-salmerne blev sunget over hele landet og derved var med til at binde vækkel-
sen sammen. Peter Balslev Clausen: ”Indre Missions salmebogstillæg 1863 og 1866” i Hymno-
logiske Meddelelser 1975 nr. 2-3, s. 57. Clausens karakteristik af sangens rolle hos Indre Mis-
sion synes også at gælde for sangens rolle i de gudelige forsamlinger: ”Indre Mission som bred, 
folkelig bevægelse […] har med sit formål: at vække mennesker til tro på evangeliet og til 
virksomt kristeligt og virksomt liv, altid haft brug for den bevægende tale og den bekendende, 
kaldende, ofte agitatorisk prægede sang.” Clausen 1958 s. 265. I sin beskrivelse af brorsonsan-
gen i Norge hævder Jørgen Michaelsen at ”sangen netop var et hovedredskab i Hauges åndelige 
felttog.” Jørgen Michaelsen: ”Brorsons salmer i brug” i Jan Ulrik Dyrkøb (red.): Brorson. En 
bog i 300 året for salmedigterens fødsel. Frederiksberg 1994, s. 153. 
686 Derudover findes der et rigt nedtegnet materiale i læreren og folkemindesamleren K.M 
Sands tre udgivelser af folkelige salmemelodier fra begyndelsen af det 20. århundrede fra det 
vestjyske område, som dog falder uden for rammerne af denne afhandling: Melodier til ”Troens 
rare Klenodie” eller Brorsons Salmebog fra 1911, 30 Melodier til Kingoske og andre gamle 
Salmer fra 1915, og 75 Melodier til Salmer og Sange af Brorson, Kingo og flere fra 1918. 
687 Steffen Arndal: ”Den store hvide Flok vi see…” H.A. Brorson og tysk pietistisk vækkelses-
sang, Odense 1989, s. 32.  
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Brorsonsangen forblev en vigtig religiøs-musikalsk aktivitet i Indre Missi-

ons første år, men blev sidst i det 19. århundrede udkonkurreret af den mo-

derne vækkelsessang som gennem en strøm af sangbøger hurtigt bredte sig i 

de vakte miljøer. På Harboøre og i det nordvestjyske område var brorsontra-

ditionen dog særlig livskraftig, og hovedparten af den lydindspillede brorsons-

ang stammer netop herfra. Disse indspilninger skal derfor være genstand for 

dette kapitels hovedundersøgelse.  

Medens den begrænsede tidligere forskning især har interesseret sig for 

brorsonmelodiernes historiske og geografiske udbredelse og dermed foran-

dringsprocesser i det 19. århundrede, vil dette kapitel særligt interessere sig 

for harboøresangens synkrone akse i dens vokale og performative træk, for 

derigennem at få indblik i hvordan sangen har fungeret som udtryksform for 

det religiøse og sociale fællesskab i det specifikke miljø.688 Til dette formål vil 

jeg også undersøge æstetikken i den vækkelsessang der sidst i 1800-tallet 

vandt indpas i vakte miljøer, bl.a. i Harboøre-området, og dermed satte et 

stærkt præg på sangkulturen. 

Harboøre-indspilningerne giver dog også mulighed for at studere sangens 

diakrone akse. Ligesom det var tilfældet for Niels Schiørring og Thorkild 

Knudsen, har Karl Clausen dokumenteret enkeltstående sangeres erindrede 

brorsonsang. Således kan erindringsperspektivet i Harboøre-traditionen bely-

ses, ikke, som i Lyø-traditionens tilfælde, gennem melodistudier af en formo-

det kollektiv norm baseret på skriftlige kilder, men gennem enkeltstående san-

geres verbaliserede sang-erindring. Harboøresangerne viser større vane ved at 

tale om de minder og følelser de knytter til brorsonsangen, end De stærke Jy-

der på Knudsens indspilninger gør i forhold til deres sangtraditioner. Denne 

forskel i adfærd må formodes at skyldes de teologisk funderede kulturelle for-

skelle i de to miljøer; hvor De stærke Jyder med deres ”dobbelte oprindelse” 

i ortodoksi og pietisme ikke gerne talte højt om deres tro, var det for de indre-

missionske sangere i den omvendelsesorienterede religiøse kultur, med sine 

møder og aflæggelser af vidnesbyrd, givetvis en naturlig ting. 689 Herudover er 

det højst tænkeligt at Knudsens og Clausens forskellige spørgeteknikker i in-

terviewsituationen spiller ind. Harboøre-materialet belyser således i højere 

                               
688 ”Hvor kom melodierne fra?” spørger Karl Clausen, og svarer ”Vi ved det ikke, ingen har 
tænkt på at aflægge beretning derom – kun i få tilfælde kan vi ane en vej og skimte en oprin-
delse.” Karl Clausen 1961, ”Indledning” s. 2. Mogens Helmer Petersen gik i midten af 
1990’erne i gang med et større forskningsprojekt om netop brorsonsangen, som dog blev af-
brudt af hans død i 1996. Man kan dog klart aflæse hensigten i hans ansøgning: ”En registrering 
og kildekritisk klassificering af Karl Clausens materiale vedrørende Brorson-sangen på Harbo-
øre Tange. […] Som væsentlige aspekter indgår analyser af melodirepertoire og varianttyper 
[…].” Citeret efter Sidsen 2002, s. 364-365. Stidsen har gennem Petersens enke haft adgang til 
materialet. 
689 ”Indre Missions megen tale om omvendelsen nødvendighed og den omvendtes jubel stod i 
modsætning til den frygt, De stærke Jyder nærede for at hovmode sig af sine religiøse oplevel-
ser.” Stidsen s. 67-68. 
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grad end de dokumenterede kingotraditioner individets erindringspraksis i 

sangen.  

I modsætning til kingotraditionen er brorsonsangen ikke traderet i lukkede 

miljøer hvor den er blevet overleveret fra generation til generation, men har 

tværtimod levet og spredt sig i takt med vækkelsens udbredelse, indtil den har 

fundet et ”hjemsted” i Harboøre-området. Brorsonsangens oprindelige spred-

ningsmønster er dermed snarere horisontalt end, som kingosangens, vertikalt, 

og må dermed antages i højere grad at have været melodisk, vokalt og stilistisk 

foranderligt. Først i Harboøre har det samlet og etableret sig til en sangtradi-

tion med vokale vaner og konventioner der er blevet overleveret fra generation 

til generation. 

På denne baggrund vil kapitlet begynde med, så godt som det er muligt, at 

redegøre for brorsontraditionen i det tidlige 1800-tals vækkelse, for derefter 

at foretage en ekskurs til indflydelsen fra det sene 1800-tals amerikanske væk-

kelsesteologi med særligt henblik på den sang som denne førte med sig. På 

denne baggrund gives der en karakteristik af kulturen i Indre Mission i Har-

boøre i slutningen af århundredet med særlig vægt på de indspillede sangeres 

sangerindringer. Endelig skal den indspillede sang analyseres.  

Kultur og struktur i de vakte forsamlinger 

Med udgangspunkt i en skitsering af den sociale organisering i det tidlige 

1800-tals gudelige forsamlinger og disses spredningsmønster vil jeg først søge 

at tegne et billede af brorsonsangens vilkår og veje i denne kultur. Hanne San-

ders har gennem studier i kilder fra Langeland og fra Skara stift studeret væk-

kelsens organisation, eller rettere sagt: mangel på organisation. Denne væk-

kelse havde form af en bevægelse690 og var dermed uden nogen form for cen-

tral styring. På denne baggrund undersøger Sanders ”hvordan man overhove-

det lykkedes med at udbrede vækkelsestankerne.”691 Hun finder et mønster, 

hvor ”rygter”, dvs. ”mund til mund metoden”692 og stærke ledere og talere, 

drev vækkelsen frem. Hun kan vise at prædikanter fra allerede vakte egne rej-

ste til nye områder, hvor de virkede indtil disse områder selv var modne til at 

frembringe egne prædikanter.693 Sanders finder at husstanden og nærmiljøet, 

dvs. naboer og ”den lokale almue,” er to afgørende elementer i vækkelsens 

                               
690 Jeg sigter med dette begreb udelukkende til fraværet af styret organisation. Om og i hvilken 
grad vækkelsen skal ses i sammenhæng med andre bevægelser i tiden, falder uden for denne 
undersøgelses rammer.  
691 Sanders 1995, s. 229. 
692 Ibid. s. 232. 
693 Ibid. s. 234.  
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spredning.694 På denne baggrund definerer hun vækkelsen som en ”husstands-

vækkelse.”695   

Ved at lægge vægt på vækkelsens forankring i husstanden og den sociale 

organisationsform omkring denne i den traditionelle almuekultur gør Sanders 

op med forestillinger om vækkelsen som et fænomen der først og fremmest 

skal forstås i lyset af 1800-tallets moderniseringsprocesser. De vakte forsam-

linger var nok udtryk for moderne tendenser med ”en ny og bemærkelsesvær-

dig grad af lighed, både mellem kvinder og mænd og mellem høj og lav: gård-

ejere og husmænd, håndværkere og tjenestefolk […],”696 et selvvalgt og der-

med markant anderledes fællesskab end det der udfoldede sig inden for det 

fastlåste hierarki i ”hustavlens verden.” Men disse nye fællesskaber, båret af 

nye ideer, realiseredes samtidig inden for en særdeles velkendt og veletableret 

struktur: ”Man skabte ikke en ny borgerlig forening, men anvendte i stedet 

kirken eller husstanden og skabte herigennem stabilitet og legitimitet.”697 Man 

kunne kalde fænomenet et omfortolket fællesskab. 

Sanders påpeger hvordan fx kvinder og unge netop kunne opnå denne ny 

ligeværdige status, fordi forsamlingerne var husstandsbaserede, og ikke orga-

niserede i foreninger uden for hjemmet.698 Hun afviser også at forklare prædi-

kanternes gennemslagskraft og vækkelsens spredning med Max Webers teori 

om karismatiske ledere og fællesskaber, og fremholder at ledere og prædikan-

ter snarere kunne virke fordi de byggede på gammelkendte former: 

Vækkelsens kritik af samtidig religiøs praksis legitimeredes ikke af en ny og 
karismatisk kraft. Den historiske udvikling, som fik sit udtryk i vækkelsen, var 
ikke et brud, men et velfungerende samspil mellem traditionelle og moderne 
træk.699    

                               
694 Ibid. s. 238. Sanders giver enkelte eksempler: ”At kundskaben bredte sig fra Fyn til Lange-
land skyldtes, at en husmand var til sin søsters bryllup i Odense, og der mødte de vakte og 
inviterede en prædikant hjem til sig […]. Den kom fra Longelse til Simmerbølle [to landsbyer 
på Langeland, ligesom Tryggelev, Humble og Tullebølle] (21. august 1837), fordi smeden der 
havde en bror der tjente i Longelse, og til Tryggelev fordi Marie Andersdatter, der tjente hos en 
vakt familie i Longelse havde familie i Tryggelev (26. januar 1838). En af de tidligste forsam-
linger i Humble (28. oktober 1838) skyldtes at gårdmand Hans Larsen, Tullebølle tog et par 
fynske prædikanter med til sin svoger i Humble, Anders Jørgensen.” Sanders 1995 s. 236. 
695 Ibid. s. 235-241. 
696 Bak, upubl. manus.  
697 Sanders s. 246. 
698 Ibid. s. 241. 
699 Ibid. s. 244.  
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Salmebogens legitimering af de gudelige forsamlinger 

I dette omfortolkede fælleskab i et samspil mellem traditionelt og moderne 

udfoldede sig de vaktes sang. Flere steder brugtes Brorsons og Kingos salme-

bog side om side.700 Man kan heri se Kingos salmebog som repræsentant for 

det traditionelle: oprindelig og autentisk lutherdom, en opretholdelse af ”hus-

tavlens verden,” og Brorsons salmebog som eksponent for det moderne: et led 

i det tidlige 1700-tals ”boom” af produktion af pietistiske åndelige sange. 701 

Brorson forener særligt i sine tidlige salmetekster ”den spenerske pietismes 

håndfaste og pågående vækkelsesprædiken med dens skarpe skel mellem om-

vendte og uomvendte,” som han tilegnede sig gennem oversættelse af tyske 

pietistiske salmetekster, med et ”sanseligt, anskueligt og plastisk” 702 sprog. 

Dermed bragte Brorson nye teologiske og æstetiske tendenser ind i dansk sal-

metradition, og sondringen mellem de to salmebøger giver således mening når 

den foretages ud fra disse kriterier.  

Betragter man i stedet de to salmebøger ud fra de brugs-kriterier der frem-

går af de få eksisterende samtidige beskrivelser af konventiklerne, tegner der 

sig imidlertid et noget andet billede. Karl Clausen har fundet to eksempler 

hvor både Kingos og Brorsons salmebog bruges. En passage af det første blev 

allerede i kapitel 6 brugt til at vise hvordan man i de gudelige forsamlinger 

brugte lining som indsyngningsmetode. Passagen umiddelbart inden viser 

selve salmebøgernes betydning i situationen. Det er hos prædikanten Jens 

Christensen på gården Maarbjerg øst for Struer i 1840. 

Stuen ligger i halvmørke, da hele belysningen kun er et blafrende tællelys, som 
står midt på bordet. - - På bordenden ligger en stor, tyk prædikensbog med 
messingspænder samt et eksemplar af Kingos og Brorsons salmebøger. [Her 
indskyder Clausen at der synges et vers af Birgitte Boye703 som alle kan 
udenad]. Derefter foreslås en salme af Kingos eller Brorsons salmebog; men 
da de fleste ingen bøger ejer, og det svage tællelys på bordet kun sparsomt 
oplyser den nærmeste del af stuen, medens den øvrige del ligger i halv- og 
helmørke, kan kun en enkelt følge teksten. […]704  

                               
700 Begge salmebøger har sat deres aftryk i Jeppe Aakjærs ”Mors Rok” (”Spurven sidder stum 
bag kvist”) fra 1910, hvor det i sidste strofe hedder: ”Her ved Moders gamle Rok/ hun lærte 
mig at stave,/ synge om ”den hvide Flok”/ og ”al hans Nådegave.”” Hvor ”den hvide Flok” 
refererer til Brorsons ”Den store hvide flok vi se,” henviser ”al hans nådegave” til Sthens ” Du, 
Herre Krist” som står i Kingos salmebog. 
701 Henrik Glahn (ed.) 1994, s. 8.  
702 Steffen Arndal: H.A. Brorsons liv og salmedigtning. Frederiksberg 1994, s. 42. 
703 Birgitte Boye (1742-1824) var hovedbidragsyder til ”Guldbergs salmebog” fra 1778 og 
skrev i ”følsom” stil. 
704 Clausen er i almindelighed omhyggelig med kildeangivelser, men det er ikke til at se hvor 
det første eksempel stammer fra. Da det dog forekommer at være et værdifuldt vidnesbyrd, 
citerer jeg det her med markering af Clausens indflettede kommentar. Karl Clausen: ”Den fol-
kelige Brorson-sang” i Hans Adolph Brorson: Svane-sang 1765. Genudsendt i to-hundredåret 
for værkets fremkomst. Skjern 1965 (uden sidetal).  
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Når husfader, Jens Maarbjerg, rejser sig og leder indlæringen af den ny salme, 

markerer han konventiklens forankring i husandagten og legemliggør dermed 

det samspil mellem det traditionelle og det moderne som Sanders analyserer 

sig frem til.705 Det er samtidig bemærkelsesværdigt hvordan Kingos og Bror-

sons salmebøger nævnes nærmest som en enhed, og hvordan de desuden ind-

går i et større udvalg af andagtslitteratur og legitimeres gennem den rituelle 

og materielle samhørighed med Luthers postil, som der her må være tale om. 

Postillens symbolske værdi markeres med bogens messingspænder, ligesom 

det blafrende tællelys, ud over at tjene som praktisk forklaring på den be-

skrevne sangpraksis, understreger situationens sakralitet med bordet som en 

form for hjemmealter.  

Clausens andet eksempel stammer fra en klage som ti Skjern-boere i 1843 

har sendt til amtmanden efter en afbrydelse af ”en gudelige bedetime” med 

besøg af ”fire trosfæller nordfra”: 

Forsamlingen begyndte da saaledes, der blev først sjunget en Salme af Biskop 
Brorsons Sangebog, dernæst læses en Prædiken af Luthers Huuspostil, og der-
efter sang vi en Vers af Kingos gamle Salmebog, men det hele blev med eet 
forstyrret, idet Herredsfogeden kom og overfaldt Forsamlingen og medførte de 
tre af de fremmede i Arrest […]706  

Igen ses altså en enhed af Kingo, Brorson og Luther, om end Brorsons salme-

bog her omtales som ”Sangebog.” De tre bøger fungerer her som legitimering 

af forsamlingens fredelige og ophøjede karakter som kontrast til herredfoge-

dens brutale fremfærd, og klagen må læses som et eksempel på en hjemmel 

der opfatter forsamlingen som en variant af husandagten i luthersk tradition. 

Denne opfattelse underbygges af nævnelsen af salmebøgerne. Hvor Kingos 

(”gamle”!) kirkesalmebog transporterer den kirkelige tradition ind i den pri-

vate forsamling og dermed tilskriver den konfessionel legitimitet, positioneres 

                               
705 Peter Balslev Clausen er inde på en lignende tanke i sin beskrivelse af indremissionæren 

Anders Stubkjærs bror og Kingos og Brorsons salmebøgers rolle i de vakte samfund: ”Anders 

Stubkjærs ældre broder førte Kingotraditionen videre og holdt til sin dødsdag fast ved Kingos 

Salmebog og dens ”gamle” salmer, men samtidig repræsenterede han overgangen til det nye. 

Efter sin vækkelse og omvendelse tilegnede Niels Stubkjær sig den brorsonske sang som reli-

giøst udtryksmiddel, og denne brorsonske sang blev et af de bånd, der bandt ham sammen med 

de andre vakte på egnen. Peter Balslev Clausen: ”Indre Missions salmebogstillæg 1863 og 

1866” i Hymnologiske meddelelser nr. 2 1975, s. 56-57. 
706 Clausen 1965 (uden sidetal). Netop i 1840’erne var der røre på Skjern-egnen, hvor den herrn-
hutiske emmisær Frands Lund måtte kæmpe med både nye vækkelsesprædikanter og øvrighe-
den. Af hvilken observans den af Clausen citerede forsamling var, fremgår ikke klart. De valgte 
bøger kunne tyde på en af de nye forsamlinger, men Anders Pontoppidan Thyssen gør opmærk-
som på at Frands Lund og hans kone selv var ”nært knyttet til den jyske almue”, at han var ”fuldt 
fortrolig med dansk salmetradition” og at hans egen lyriske produktion bar tydeligt præg af 
både Kingo og Brorson. Anders Pontoppidan Thyssen: ”Herrnhutismen i Nørrejylland 1815-
1850” i Frands Ole Overgaard og Anders Pontoppidan Thyssen:De senere jyske vækkelser. 
Herrnhutismen, forsamlingsbevægelsen og grundtvigianismen i Nørrejylland ca. 1815-1850, 
København 1970, s. 35, 36 og 64.    
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det nye: (”Biskop”!) Brorsons salmebog, gennem brugsfællesskabet med Kin-

gos salmebog i den lutherske tradition. 

I begge Clausens eksempler danner de to salmebøger gennem deres sang-

bog-funktion en materiel helhed som rummer samspillet mellem det traditio-

nelle og det moderne, mellem det kirkeligt sakrale og det private, og dermed 

manifesterer forsamlingens legitimitet. I analogi med det omfortolkede hus-

standsfællesskab kan Brorsons salmebog her ses som en omfortolkning af sal-

mebogsgenren. Dermed fremtræder de nye tendenser i denne ikke som brud 

på, men som en videreførelse af traditionen fra Kingo og dermed Thomissøn.  

Brorsonsangens trafik i de gudelige forsamlinger 

Clausens eksempel med de vakte fra Skjern og deres gæstende trosfæller viser 

hvordan sangen nødvendigvis må tænkes med, hvis man skal nærme sig et 

svar på Hanne Sanders’ spørgsmål om ”hvordan man overhovedet lykkedes 

med at udbrede vækkelsestankerne.” Eksemplet viser hvordan man søgte sam-

men med ligesindede og lærte af hinanden. Skjern-eksemplet understøttes af 

missionær Flyvholm fra Harboøre der i interview med Clausen mindes missi-

onslivet i sin barndom:  

Så tog de op og besøgte samfundene. Det var gensidigt sådan […] Ja, så er der 
jo kommet fremmede til hjemmene, så er de jo kommet til gengæld til besøg i 
hjemmene, og så, så skal vi synge den, og så skal vi synge den, men – og så 
hjalp de hinanden at få det bedste gjort.707  

Selv om Flyvholms erindring skildrer den indremissionske vækkelse sidst i 

1800-tallet, illustrerer den også, må det antages, hvordan sangen har været en 

drivkraft i vækkelsens spredning for de gudelige forsamlinger tidligere i år-

hundredet. Salmesangen blev en aktivitet man kunne samles om og ved fælles 

indsats få til at fungere. Gennem den deltagende musikeren kunne man styrke 

fællesskabet om de tekster og melodier der kunne udtrykke den religiøse fø-

lelse. Dermed styrkedes forsamlingens fællesskabsform og tiltrak og bidrog 

til vækkelse og omvendelse af andre.708 

Som det pietistiske alternativ til statskirkens rationalistiske forkyndelse og 

Evangelisk-christelig Psalmebog er brugen af Brorsons salmebog desuden et 

eksempel på den enkelte sangers aktive, opsøgende og selektive rolle i trade-

ringsprocessen, som er beskrevet i kapitel 4, bl.a. med Lene Halskov Hansens 

                               
707 Visesangere.dk, bånd 100. 
708 Steffen Arndal ser i pietistisk vækkelse tre grundlæggende aspekter: ”et individuelt, et soci-
alt og et historisk” som efter hans opfattelse indgår i så snæver en sammenhæng at ”oplevelsen 
af personlig forandring, tendensen til mission og gruppedannelse og fornemmelsen af at leve 
på tærskelen til en ny tid kan betragtes som konstituerende for vækkelsesbevægelse.” Pietismen 
har i alle sine forskellige retninger ifølge Arndal ”et fællespræg i vækkelsesfromheden og den 
dermed sammenhængende vækkelsessang.” Arndal 1989 s. 31-32.  
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forslag om begrebet ”tilegnelse” frem for ”overlevering”.709 I brorsonsangen 

har der, som eksemplerne ovenfor viser, netop været tale om en egen aktiv 

tilegnelse af nye salmer, hvor man har inviteret og opsøgt hinanden og i fæl-

lesskab skabt sin egen salmetradition, rodfæstet og legitimeret i den af stats-

kirken praktiserede lutherske tradition. 

Peter Balslev Clausen mener ganske vist at ”Brorson-salmernes udbredelse 

i høj grad [skyldtes] enkelte sangere, der rejste fra egn til egn, som f.eks. Ole 

Peter Holm Larsen (Skræppenborg), der i tiden indtil 1850 især sang Brorson-

salmer.”710 At de omrejsende prædikanter og siden hen indremissionærer har 

spillet en aktiv rolle i udbredelsen af brorsontraditionen, står uden for tvivl. 

Men jeg vil gerne fastholde at brorsonsangen ikke har kunnet spredes gennem 

”enkelte sangere” og et passivt modtager-kollektiv alene. Som citatet fra mis-

sionær Flyvholm ovenfor viser, ”hjalp [man] hinanden at få det bedste gjort.” 

Yderligere to af Karl Clausens historiske eksempler viser hvordan brorson-

sangen kunne spredes gennem sangernes egen aktive tilegnelse og deltagelse. 

Det første er fra den omrejsende indremissionær Anders Stubkjær (1824-

1902), der i sine erindringer beretter om den omrejsende sypige Helle-Stine, 

af Clausen karakteriseret som en vigtig kulturformidler: 

Foruden pressejærn, saks og hvad der hørte til, førte hun med sig en lille pakke 
indsvøbt i et rødt tørklæde og indeholdende Boyes Skatkiste, Brorsons Salme-
bog og det Ny Testamente. […] Men den blev først åbnet ved solnedgang, når 
hun ikke længere kunne se at sy. […] Således gik det i Hestlund og således i 
de andre byer. Ilden blev tændt, og det gik med denne ild, som når vi ville 
brænde lyngen af et stykke hede, der skulle pløjes, hver løb med en lyngtop 
snart hist og snart her; meningen var at ilden skulle gå sammen, og det gjorde 
den, når vinden var med. […] Folk gik hele mil for at være sammen med Helle-
Stine. Når vi samledes om hende, havde vi ofte vort strikketøj med; vi sang i 
Brorsons Salmebog og rettede en mængde spørgsmål til hende.711  

Med sin sammenligning med afbrændingen af heden viser Stubkjær ikke blot 

hvor hurtigt spredningen af sangene kunne gå, ”når vinden var med;” han læg-

ger netop vægt på hvordan alle var i gang og aktivt deltog i afbrændingen, 

ligesom man selv tilbagelagde længere strækninger til fods for at kunne del-

tage i Helle-Stines aftensang.  

Clausens andet eksempel stammer fra Fr. Hammerichs (1809-1877) Lev-

netsløb fra 1874, hvor denne bl.a. skildrer sine præsteerfaringer fra Starup i 

området mellem Kolding og Vejle o. 1840. Hammerich karakteriseres af Clau-

sen som ”stærkt optaget af tidens frihedsrørelser […]. Han var da i alle tilfælde 

                               
709 Hansen 2015 s. 45.  
710 Balslev Clausen 1975, s. 57. Balslev Clausen anfører til og med at Skræppenborg gjorde sig 
uvenner med en gruppe vakte i Midtjylland, da han ville lære dem nogle af Grundtvigs salmer 
og Ingemanns ”Dejlig er Jorden” (ibid. s. 58). Her kan man indvende at udbredelsen af sangen 
netop ikke fungerede uden kollektivets accept og aktive tilegnelse og deltagelse.  
711 Citeret efter Clausen 1965, uden sidetal. 
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ikke rationalist, snarere romantiker med udpræget folkelig forståelse. […]: Ef-

ter gudstjenesten fik forsamlingssangen lov til at udfolde sig, når de vakte, 

stimlet sammen langvejs fra, mødtes hos de gæstfrie præstefolk.”712 Hamme-

rich citeres: 

Samtalen kom i gang, eller min hustru satte sig til pianoet og spillede salmer, 
især af Brorsons, der dengang var i alle de opvaktes munde. Adskillige af dem, 
bondepiger og bondekoner, havde selv sat friske og gribende toner til hans 
Svane-sange: 

Når mit øje, 
træt af møje, 
vådt og mørkt af tåreregn […] 

eller:  

Hvad er det godt at lande 
i himlens søde havn […]    

Dem lærte da Julie, og hvor sjæleglade blev de ikke, når hun, der udsatte så 
kønt, spillede dem, og de alle kunde synge dertil i kor.713 

At bondepiger og –koner ligefrem selv skal have ”sat toner” til Brorsons tek-

ster, er måske tvivlsomt. Efter Clausens opfattelse er bondekonerne ikke ”be-

vidste tonesættere/komponister i vanlig forstand, men snarere de kårne for-

sangere, der i kraft af musikalitet, fantasi, hukommelse, stemmemidler og le-

derevner er i stand til at lægge for, finde på, fastholde og lære fra sig.”714 For-

modentlig dækker Hammerichs formulering over et ukendskab til den 

mundtlige traditions processer. Beskrivelsen viser under alle omstændigheder 

hvordan almindelige mennesker uden særlige forudsætninger aktivt har delta-

get i den musikalske traderingsproces. 

Beskrivelsen er samtidig et eksempel på det dialogiske og demokratiske 

islæt i denne traderingsproces, hvor præstefruen ”udsætter” bondepiger og –

konernes ”friske og gribende toner.” Således kan også de vaktes ”sjæleglade” 

reaktion på præstefruens akkompagnement læses som en oplevelse af legiti-

mering af deres egen sangpraksis. Selv om klaveret på denne tid ikke opfatte-

des som et kirkeligt instrument, var det i hvert fald et borgerlighedens og præ-

stegårdens instrument,715 og fru Julie som præstefrue selv repræsentant for den 

gejstlige stand.  

                               
712 Ibid.  
713 Clausen 1965, uden sidetal.  
714 Ibid. 
715 Jf. musiketnologen Eliot Bates: ”The Social Life of Musical Instruments” i Ethnomusicology 
nr. 3 2012.   
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De her gennemgåede eksempler på de gudelige forsamlingers brug af Bror-

sons salmebog er blot enkeltstående, spredte udtryk for en levende sangtradi-

tion i bevægelse, under ubestemmelige vilkår. Den fælles sang efter Brorsons 

salmebog har været en kerneaktivitet i de gudelige forsamlinger, en konfessi-

onel legitimeringspraksis og en væsentlig drivkraft i udbredelsen af ”vækkel-

sestankerne” samt den kultur der fulgte med disse. I et samspil mellem blan-

dede musikalske aktører – eksemplerne viser en husfader, en sypige, bonde-

piger, en præstefrue samt mere anonyme grupper – har melodierne og synge-

måden udviklet sig ad krogede veje og i sammenhæng med de enkelte 

sangsituationer. Således må brorsonsangen antages at have lydt markant an-

derledes under Jens Maarbjergs ledelse end under Fru Julies, ligesom den del-

tagende brorsonsang har udfoldet sig under andre former omkring den popu-

lære sypige Helle-Stine end i de forsamlinger der afventede herredsfogedens 

afbrydelse af deres ”bedetime.”  

Domesticering af vækkelsessangen i Indre Mission 

I takt med den øgede organisering og kirkelige domesticering af lægmandsbe-

vægelserne i de kirkelige retninger blev også sangen i højere grad ensrettet. 

Brorsons salmebog bevarede til en begyndelse sin centrale betydning i Indre 

Mission, men blev snart suppleret, og med tiden udkonkurreret, af andre sang-

bøger der introducerede nye sange i en ny stil. Dermed blev brorsonsangen 

overleveret under mere styrede former og under påvirkning af andre sangtra-

ditioner.  

I dette afsnit vil jeg redegøre for udviklingen i Indre Mission i anden halv-

del af det 19. århundrede samt for den sangkultur der knyttede sig til denne 

udvikling. De nye sange og sangbøger kan ganske vist ikke kategoriseres som 

salmer og salmebøger og er dermed ikke denne undersøgelses primære objekt. 

Men en undersøgelse af Karl Clausens indspilninger af brorsonsang fra Har-

boøre forudsætter et indblik i den religiøse og musikalske kontekst som bror-

sonsangen blev overleveret i. 

Allerede med grundlæggelsen af Foreningen for Indre Mission i 1853 var 

første skridt til mere organiserede former af det religiøse forsamlingsliv taget. 

Med præsterne Johannes Clausens og ikke mindst Vilhelm Becks indtrædelse 

i bestyrelsen i forbindelse med omdannelsen til Kirkelig Forening for Indre 

Mission i 1861 styrkedes denne centralstyring markant. Samtidig sikredes 

med et præsteflertal i bestyrelsen en forankring i den folkekirkelige organisa-

tion og dermed dennes teologi og sakramenteforvaltning. Vigtigheden af den 

kirkelige forankring skal ses i lyset af det røre der opstod efter religionsfrihe-

dens indførelse, og som gav de frikirkelige bevægelser vind i sejlene, fx bap-
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tisterne der bl.a. stod stærkt på Vestsjælland hvor Indre Mission blev grund-

lagt.716 I forhold til kirke- og sakramentesyn stod Indre Mission altså nærmere 

grundtvigianerne end de frikirkelige samfund der voksede ud af lægmandsfor-

samlingerne.717 

Præsten Christian Frederik Rønne (1798-1890) havde allerede engageret 

sig i den oprindelige forening og var en drivkraft i skiftet til den ny folkekir-

kelige orientering. Han blev valgt til formand i 1858, og fortsatte i denne funk-

tion frem til 1881. Rønne formulerede et forslag til et program for den ny kir-

kelige forening, hvori det bl.a. hedder: 

1. Foreningen slutter sig hjerteligt til den hellige almindelige kirke og dens 
lutherske afdeling her i landet; anerkjender dennes kirkelige embede, og, langt-
fra at forrykke sammes orden, anseer den den indre missions gerning ene som 
evangelistens (Ef. 4, 11), der bærer det glade budskab til dem, der indenfor 
kirkens grænser endnu hensidde i dødens skygge. […] 3. Foreningen søger at 
fremme dette mål ved evangelister eller missionærer, hvem den Helligånd 
umiddelbart kalder og udruster med sine gaver til ordets forkyndelse. […] 6. 
Den indre mission vil nærmest have sit blik henvendt på de landets egne, hvor 
åndelig sløvhed og ligegyldighed vitterligt herske og trangen nærmest giver 
sig tilkende, og dens bestræbelse derhos være såvidt sådant lader sig gøre, at 
samarbejde med den beskikkede lærestand.718 

Man skulle altså arbejde inden for kirkens rammer, men gik ligesom læg-

mandsbevægelserne ud fra en skelnen mellem omvendte – i indremissionsk 

sprogbrug ofte kaldet ”hellige”719 – og ikke-omvendte, som det gjaldt om at 

vække gennem ”ordets forkyndelse.” Denne mission skulle gå på to ben: ”den 

beskikkede lærestand” og lægmandsmissionærer. Hvad der derimod ikke 

fremgår af forslaget, er den centrale rolle som sangen vedblev at have i dette 

projekt.  

C.F. Rønne var nok foreningens formand, men dens egentlige drivkraft, 

som i de følgende årtier ledte den til kraftig ekspansion, var Vilhelm Beck. 

Han og bestyrelsens tredje præst, Johannes Clausen, var yderst bevidste om 

sangens betydning som vækkelsesmotor. Peter Balslev Clausen har i Becks 

erindringer og breve samt artikler i Indre Missions Tidende fundet en række 

eksempler på dennes syn på sangen. Disse nedslag viser hvordan Beck satte 

sangen direkte i forbindelse med vækkelse, fx her: ”Lad os drive den virkelige 

                               
716 Balslev-Clausen 1975 s. 55.  
717 Om splittelse mellem Indre Mission og grundtvigianere, se Holt 1961 s. 372-395 samt P.G. 
Lindhardt 1959, særligt s. 40-84. Se også Lausten 1987 s. 230-236. 
718 Citeret efter Paul Holt 1961: Kirkelig forening for den indre mission i Danmark gennem 100 
år. 1861-1961, s. 189-190. 
719 Jf. Holt 1961 s. 367-369. 
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indre Mission med at vække livet i Menneskenes Hjerter, saa skal den hjerte-

lige Sang komme, og anden Sang duer dog ikke.”720 Med kropslige formule-

ringer som denne giver Beck eksempler på arven fra pietismen og dennes fo-

restillinger om ”indtagelse” af katekismens ord. 

Konkret manifesterede opmærksomheden på sangen som en vækkelses-

spreder og fællesskabsdanner sig i salmebogstillæg fra hhv. 1863 og 1866, 

som skulle formidle et fælles grundlag for den indremissionske sang. Koblin-

gen af sang og vækkelse fremgår af tillæggenes undertitler: ”Ps.144,9: Jeg vil 

synge Herren / en ny Sang” (1863) og ”Sangtiden er kommen / i vort Land” 

(1866). I deres egenskab af tillæg tiltænkt brug ved både missionsmøder og 

gudstjenester markerede disse udgivelser i sig selv den karakteristiske kombi-

nation af kirkelig forankring og lægmandsvirksomhed drevet af sungen for-

kyndelse.  

1863-tillægget er inddelt i tre hovedafsnit om kirken, omvendelse og væk-

kelse, medens dispositionen i 1866-tillægget stort set følger den gældende sal-

mebogs (”Roskilde konvents” fra 1855). Balslev Clausen læser i denne æn-

dring et udtryk for ”en udvikling i Indre Missions selvforståelse” henimod en 

”kirkelig[…] livsforståelse,”721 medens Jørgen Kjærgaard mener at tillæggene 

”skulle profilere bevægelsen i forhold til det øvrige kirkeliv.”722 Samtidig be-

toner Balslev Clausen overvægten af vækkelsens ”egne” salmedigtere, hvis 

tekster Clausen og Beck havde fundet i et blandet udvalg af sangbøger samt 

Dansk Kirketidende,723 og som stod side om side med salmer af Grundtvig og 

Brorson. Netop Grundtvig og Brorson var for første gang repræsenterede i den 

autoriserede salmebog fra 1855 med ”omtrent en tiendedel af det samledes 

antal salmer (570) hver.”724 Vækkelsen havde således sat sit præg på folkekir-

kens salmepraksis, som dermed i realiteten allerede havde taget højde for en 

rummelighed i forhold til de kirkelige retninger som på denne tid etablerede 

sig. Udviklingen i den indremissionske selvforståelse må på baggrund af til-

læggene snarest læses som en fordybelse af såvel det kirkelige som det missi-

onske, måske ligefrem som en styrket identifikation i relationen mellem de to. 

Ikke mindst 1866-tillæggets kombination af disposition og udvalg kan læses 

som udtryk for en vækkelsesidentitet forankret i den kirkelige institution.  

                               
720 Balslev-Clausen 1975 s. 61. Understregninger efter Balslev-Clausen. 
721 Ibid. s. 71. 
722 Kjærgaard 2003 II s. 187. 
723 Grundtvigsk tidsskrift som endnu udgives af Grundtvigsk Forum under navnet Grundtvigsk 
Tidende.  
724 Når bortses fra Pontoppidans salmebog der indeholdt ca. 90 (unavngivne) brorsonsalmer, 
men som aldrig kom i brug uden for Sønderjylland og i visse kredse ved hoffet. Malling VIII s. 
327. 
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Vækkelsens fortsatte lægmandspræg i Indre Missions sangbøger 

Den indremissionske sangtrang og –glæde kunne dog slet ikke rummes i to 

små salmebogstillæg. I de følgende årtier voksede Indre Mission gennem bl.a. 

missionærer, kolportører, missionsmøder og sametalemøder. Kombinationen 

af lægmandsvirksomhed og central styring der effektivt kunne udbrede nye 

metoder, førte frem til 1. verdenskrig til flere bølger af vækkelse, ikke mindst 

i områder langs den jyske vestkyst, men også København, hvor en egen afde-

ling grundlagdes i 1865, var i foreningens første årtier et fokusområde. En af 

de vigtige metoder i denne vækkelse var sangen. Den indremissionske væk-

kelse satte varige spor med missionshuse der fra 1871 skød op i det meste af 

landet,725 samt i en række ”særlige sangbøger og utallige sanghefter.”726  

 

Figur 47. Kolportører tidligt i foreningens historie. Paul Holt: Kirkelig Forening for 
den Indre Mission i Danmark gennem 100 år. Foto: Eva Sommestad Holten. Gengivet 
med tilladelse fra forlagsgruppen Lohse. 

I 1866/1867 udgav læreren og kirkesangeren Anders Nielsen Indre Missions 

første sangbog: Pilgrimsharpen. Nielsen virkede i Ubby, hvor Vilhelm Beck 

var præst, og sangbogsudgivelsen må antages at være påvirket eller som mi-

nimum opmuntret af Beck. Nielsen har ikke mindst haft et forbillede i svenske 

Lina Sandell, der i 1861 deltog i redaktionen af Pilgrimsharpan for Evange-

liska Fosterlandsstiftelsen, og selv bidrog til sangbogen med 50 sange. Ud af 

Nielsens sangbogs 132 sange er 51 oversat fra svensk, blandt hvilke igen en 

                               
725 Kurt E. Larsen: En bevægelse i bevægelse, Fredericia 2011 s. 100-105. Om Indre Mission 
udbredelse i Jylland, se Holt 1961 s.349-371. 
726 Kjærgaard 2003 II s. 188. 
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del er importerede fra England og Amerika. 727  Pilgrimsharpen introducerede 

dermed en ny og lettere sangstil, bl.a. inspireret af anglo-amerikanske væk-

kelsesstil. Frem til 1885 udkom sangbogen i 11 oplag.728  

 

Figur 48. Eksempel fra Pilgrimsharpen der viser en lettere og mere bevægelig stil end 
den klassiske korals. Nr. 1: ”O dyrekøbte sjæl” hvis omkvæd slutter: ”Omvend dig 
før Du døer.” Melodien er den amerikanske ”Home, Sweet Home.” 

Udgivelsen af en række lokale sangbøger med titler som fx Den lille Sanger 

og Den syngende Missionsven,729 giver et indtryk af sangaktivitetens omfang 

i 1880’erne. Disse udgivelser kan samtidig læses som et udtryk for det fast-

holdte lægmandspræg i Indre Mission. 

I 1888 udkom første udgave af den såkaldte Harboøre-sangbog: Aandelige 

Sange til Menighedens opbyggelse. Samlede og udgivne af Missionsvenner på 

Harboøre som frem til 1908 udkom i redigerede og forøgede oplag ca. en gang 

om året.730 Harboøresangbogen blev den sidste af de lokale sangbøger brugt i 

Indre Mission. Den var, som tidens øvrige missionssangbøger, præget af norsk 

og svensk og dermed anglo-amerikansk vækkelsessang, ikke mindst Oscar 

                               
727 P. Poulsen: Åndelig sang gennem 150 år. København 1961, s. 54. Poulsen nævner ikke San-
dell, men regner Oscar Ahnfelt som et forbillede, hvilket heller ikke kan afvises, da Ahnfelts 
sanghefter udkom netop i årene 1850-1877. Flemming Kofod-Svendsen: ”Ahnfelts Sangbog” i 
Hymnologi 3-4 2018, s. 102.   
728 Poulsen 1961 s. 54.  
729 Poulsen 1961 s. 87. 
730 Poulsen 1961 s. 90. 
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Ahnfelts sange.731 Harboøre-sangbogen kom dermed til at bygge bro til den 

fælles indremissionske sangbog der i 1895 afløste de mange små lokale udgi-

velser: Hjemlandstoner.732 

Også Hjemlandstoner blev til med inspiration fra Norge og Sverige, hvor 

man o. 1885 havde udgivet samlinger af åndelige sange under netop denne 

titel.733 Et erindringsglimt fra Søren Sørensen i Ringkøbing kan illustrere dens 

udbredelse og brug inden for Indre Mission:  

[…] På disse ture besøgte de venner og bekendte, der gav dem kaffe, men før 
de gik derfra, kom sangbogen frem, og de sang 2-3 sange af de nye, kære sange 
[…]. Jeg husker, at ligesom de ældre mænd tidligere ikke sjældent, når de gik 
på besøg hos hinanden, havde et spil kort i lommen til jævnligt brug i hjem-
mene, nu altid i stedet for gik med sangbogen. Og den blev brugt, så det forslog 
noget. Teksten blev ofte læst først vers for vers, og derefter sang man, både 
unge og gamle, ja selv børnene var med.734 

En del af repertoiret blev genbrugt i flere sangbøger, men Brorsons salmer 

hørte, med enkelte undtagelser, ikke til her. I stedet brugtes Brorsons salme-

bog parallelt med sangbøgerne. Hvor jeg har argumenteret for at lade Brorsons 

Svane-Sang-tekster omfattes af salmegenren, selv om visse af dem kan karak-

teriseres som åndelige sange eller tilhørende grænselandet mellem de to gen-

rer, er der med missionssangbøgerne entydigt tale om åndelige sange, der 

kredser om temaer som omvendelse, frelse og det kristne liv, i et enkelt og 

suggestiv sprog og i mange tilfælde på bevægelige og udtryksfulde melodier. 

I flere forord til Harboøresangbogen giver dens udgivere selv udtryk for en 

bevidsthed om forskellen på salmer og åndelige sange, på salmebog og sang-

bog: 

[…] Vor Sangbog udgiver sig ikke for at være mere end den er: aandelige 
Sange og Viser, der kan have deres berettigede og velsignede Plads ved Siden 
af, men ikke i Stedet for Salmebogens og Brorsons ”Rare Klenodie.” Efter 
Møderne, ved festlige Lejligheder, hjemme og ude og under det daglige Ar-
bejde kan det være meget forfriskende og sundt at synge en aandelig Vise. 

Paa den anden Side vil ”Harboøre-Sangbogen” nødig være noget ringere 
end det, Navnet lyder paa: aandelige Sange og Viser! Vage og ubestemte 
Kling-Klang-Sange, selv i en skøn Form, er det ikke Umagen værd at synge; 

                               
731 Se Sven-Åke Selander: Den nya sången. Den anglosachsiska väckelsesångens genombrott 
i Sverige. Lund 1973. Poulsen 1961 s. 106-109. 
732 I 1895 kom den endelige version. En første midlertidig udgave udkom allerede 1892. Poul-
sen 1961 s. 112, Kjærgaard 2003 II s. 188. Initiativet til udgivelsen var udgivernes eget, men 
den fik ikke desto mindre status som hele foreningens sangbog. Bag den første version fra 1892 
stod præsterne C. Asschenfeldt-Hansen og H.I.F.C. Matthiesen, bag 1895-version havde H.P. 
Mollerup sluttet sig til redaktionen. Olesen s. 236, Poulsen 1961 s. 116. 
733 Poulsen 1961 s. 112-115. ”Hjemlandet” sigter ikke til et nationalt sådan, men et religiøst: 
”Selve navnet ”Hjemlandstoner” siger noget om grundtonen i den tids sang. Man sang på vejen 
hjem, ikke blot fra møderne, men på vejen hjem til det ny Jerusalem” (Poulsen s. 15).  
734 Citeret efter Poulsen 1961 s. 115.  
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hvorimod en aandelig Vise, selv i et tarveligt Ydre, altid fører Kraft og Velsig-
nelse fra Herren med sig.735 

Så sent som i 1960’erne kunne harboøresangere i samtale med Karl Clausen 

gennem barndomserindringer bekræfte at Harboøre-sangbogens forord ikke 

blot udtrykte en intention, men beskrev en eksisterende sangkultur der var en 

væsentlig bærer af samfundets religiøse fællesskab. 

Nye kirkelige strømninger med ny sang i Danmark 

Ikke så få af ”de nye, kære sange” havde deres oprindelse i den store vækkelse 

der i slutningen af 1850’erne brød ud i Amerika og snart via Storbritannien 

sprang til Nordeuropa og de britiske kolonier. Netop sangen var en væsentlig 

drivkraft i denne meget omfattende vækkelse. Særlig kendt er den amerikan-

ske prædikant Dwight L. Moody (1837-1899) der sammen med sin faste mu-

sikalske partner Ira D. Sankey (1840-1908) i 1870’erne og 1880’erne besøgte 

engelske, irske og skotske byer, hvor tusindvis af mennesker samledes for at 

høre duoen prædike og synge. I London skal de i alt have tiltrukket o. 

2.000.000 tilhørere.736 Sankey udgav sangbøger med egne og andres sange, 

der på få år voksede i omfang fra 28 til 1200 sange. Det vurderes at sangbø-

gerne i midten af det 20. århundrede på verdensplan blev solgt i op mod 80 

millioner eksemplarer.737  

                               
735 Aandelige Sange og Viser til Menighedens Opbyggelse, samlede og udgivne af Missionsven-
ner paa Harboøre, Lemvig 1908. Lignende citater fra første og sjette oplag findes hos Clausen 
1958 s. 267 og Poulsen 1961 s. 90.  
736 Elisabeth Wilson: “Hymns of a More or Less Idiotic Character”: The Impact and Use of 
“Sankey’s” Gospel Songs in Late Nineteenth-Century Australia” i Journal of Religious History 
Vol. 42 2018 s. 272.  
737 Elisabeth Wilson 2018 s. 267. 
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Figur 49. Dwight L. Moody og Ira D. Sankey i New York 1875. Gengivet med tilla-
delse til ikke-kommerciel brug fra Granger Academic. 

Omkring århundredeskiftet, i vækkelsens ”sidste store opblomstring,” gik et 

andet par i Moody og Sankeys fodspor, nemlig prædikanten R. A. Torrey 

(1856-1928) og sangevangelisten Charles M. Alexander (1867-1920). Også 

de skal have tiltrukket meget store menneskemængder og have skabt udbredt 

begejstring for deres sange, bl.a. på en ”Torrey-Alexander-round-the-world-

tour.”738 Torrey og Alexander kom til at få direkte betydning for denne sang-

traditions indførelse i Danmark. 

Modsat det øvrige Skandinavien fik denne sene 1800-tals vækkelse med 

amerikansk inspiration dog aldrig rigtig fat i Danmark.739 Medens vækkelsen 

                               
738 Elith Olesen: De frigjorte og trællefolket. Amerikansk-engelsk indflydelse på dansk kirkeliv 
omkring år 1900, Frederiksberg 1996 s. 76-78. 
739 Inger Selander anfører en række forskelligartede årsager til divergensen i rækkevidden af 
det sene 1800-tals amerikansk-inspirerede vækkelse i de enkelte skandinaviske lande. Hun pe-
ger bl.a. på forskelle i omfanget af udvandring, idet personlige kontakter også har været en 
faktor. Divergenserne har dog langt mere komplekse årsager af teologisk, økonomisk, social og 
politisk karakter. Selander peger for Danmarks vedkommende bl.a. på grundtvigianismens be-
tydning for frikirkernes svage position, ligesom generelt på folkekirkens rummelighed. Inger 
Selander: ”Amerikanska sånger i svenska, norska, danska och finska psalm- och sångböcker” i 
Hymnologiske Meddelelser 1, 1991. At folkekirkens vilje til, inden for rammerne af det beken-
delsesmæssige grundlag, at imødekomme forskellige positioner har styrket dens position og 
minimeret frikirkernes, er en hovedpointe hos Jens Rasmussen 2016. Elith Olesen behandler i 
et selvstændigt kapitel af sin afhandling (s. 168 -220) den nordiske nyevangelisme, den nordiske 
teologiske retning som kommer den anglo-amerikanske nærmest. Nyevangelismen er ikke 
mindst påvirket af den svenske lægprædikant Carl Olof Rosenius (1816-1868), der redigerede 
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kunne finde grobund i de frikirkelige samfund i Sverige og Norge, stod de 

folkekirkelige retninger i Danmark stærkt og med reservationer over for ude-

frakommende strømninger. Det gjaldt ikke kun de grundtvigske, men også in-

derkredsen i Indre Mission. Den amerikanske vækkelse havde således en be-

grænset indflydelse på kirkelivet i Danmark, og lige så begrænset er forsknin-

gen i emnet. En markant undtagelse er dog teologen Elith Olesen, der med sin 

disputats fra 1996, De frigjorte og trællefolket. Amerikansk-engelsk indfly-

delse på dansk kirkeliv omkring år 1900,740 har beskrevet den mangefacette-

rede påvirkning der inden for visse kirkelige kredse trods alt fandt sted. 

Olesen viser hvordan de nye teologiske strømninger overførtes til dansk 

grund, i den tidlige fase med afholdelse af Evangelisk Alliances verdenskon-

ference i København i 1884 og etableringen af dansk Frelsens Hær i 1887.741 

Med tiden påvirkedes kirkelivet også ad andre veje – mest direkte Luthersk 

Missionsforening, men også grene af Indre Mission, visse frikirkelige sam-

fund og diverse foreninger i eller med tilknytning til det missionske miljø. 

Påvirkningen skete gennem omtale af amerikanske prædikanter i kirkelige 

tidsskrifter, oversættelser af disse prædikanters skrifter og frem for alt gennem 

import af visse af deres arbejdsmetoder. 742 Af særlig interesse er i denne sam-

menhæng oversættelsen af de amerikanske vækkelsessange og dermed indfø-

relsen af den ny musikalske stil som disse sange var eksponenter for, samt 

brugen af disse sange ved større missionsarrangementer. 

Oversættelserne af de nye sange gik ind i 1870’ernes mange lokale sang-

bøger og –hæfter, også i samfund uden for folkekirken, og det må antages at 

en vis inspiration og sangbogstrafik de forskellige grupper imellem har fundet 

sted.743 Eksempelvis fortæller indremissionær Flyvholm i samtale med Karl 

Clausen med stor varme om sangen ”Jeg har en ven” som han i sin barndom 

lærte af ”smeden” da denne var blevet omvendt.744 Netop denne sang står dog 

i Luthersk Missionsforenings Sange og Salmer. Som en kuriositet bør det også 

nævnes at præsten og hymnologen C. J. Brandt, der var så grundtvigsk at han 

efter dennes død i 1872 overtog embedet ved Vartov, i 1875 udgav et nummer 

af Dansk Kirketidende der udelukkende bestod af Brandts egne oversættelser 

                               
tidsskriftet Pietisten og var medstifter af Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Se Flemming Ko-
fod-Svendsen: ”Carl Oluf Rosenius´ teologi med særligt henblik på hans kirkesyn” i Dansk 
Teologisk Tidsskrift 2016 s. 22-40. 
740 Elith Olesen: 1996   
741 Olesen s. 227-67. Ifølge Olesen er verdenskonferencen en ”i helt urimelig grad overset be-
givenhed i dansk kirkehistorie.” Olesen s. 231.  
742 Jf. Olesen 1996 s. 235-240. 
743 P. Poulsen konkluder i 1961: ”Skal vi gøre en slags status ved året 1880, kan vi sige, at det 
både er søndagsskolesangen, ungdomssangen og frikirkesangen foruden den engelske-ameri-
kanske sang, der nu har fundet vej ind i Indre Missions mere officielle sangbøger, og mange af 
dem er blevet der indtil i dag.” Poulsen 1961 s. 84-86. 
744 Visesangere.dk bånd 100. Flyvholm fortæller med stor bevægelse: ”Og smeden han havde 
sådan en dejlig sangstemme. Og han sang den her så tit, derfor har den fået en sådan betydning 
for mig: ’Han svigter ej i livet, ej i døden.’” 
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af Sankey-sange.745 En af de første der var ude med Sankey på dansk, var så-

ledes grundtvigianer.  

Århundredeskiftets vækkelsessang i Danmark er et emne som er stort set 

negligeret af forskningen, et forhold som også Olesen påpeger: ”Denne egen-

artede dyrkelse af sang og musik burde tages alvorligt som forskningsobjekt 

af kyndige folk og ikke altid affærdiges med nedladende skuldertræk som un-

derlødige [sic]; det er som bekendt en smagssag.”746 Da dette emne ligger på 

kanten af denne afhandlings hovedemne – salmesangen – kan dette ønske i 

form af en dyberegående undersøgelse ikke efterkommes her. Der er på den 

anden side tale om en sangtradition som fik stor udbredelse i de vakte miljøer 

hvor den vandt indpas, fx i Harboøres Indre Mission, og som dér er indgået i 

det musikalsk-religiøse liv sammen med salmesangen. For at skabe et indblik 

i den musikalske og kirkelige kontekst for den sene indremissionske brorson-

sång i Harboøre vil jeg derfor i korthed redegøre for de strømninger der fra 

Amerika nåede dele af det missionske miljø i Danmark, med særlig vægt på 

sangens betydning som mediator af disse og dermed som musikalsk vækkel-

sesredskab.  

Helliggørelsesbevægelsens ideer og metoder 

Den centrale forestilling i det sene 1800-tals vækkelsesbølger er tanken om 

helliggørelse. Helliggørelsesbevægelsen (”holiness movement”) er ifølge 

                               
745 Poulsen 1961 s. 81-82. Brandt var en central figur i salmebogsarbejdet, bl.a. i udgivelsen af 
forslaget til Salmebog for Kirke og Hjem fra 1885 (Kjærgaard I s. 369) og udgiver af Dansk 
Kirketidende. Poulsen mener at Brandts ”Sankey-særnummer” skyldes hans erfaringer fra sin 
præstegerning 1860-1872 på Sydsjælland, ”hvor de gudelige forsamlinger havde sat sit præg 
på kirkelivet.” Poulsens fortolkning af historien forekommer rimelig (om end højstemt): ”Og 
Brandt, der vel ikke tidligere havde haft noget kendskab til sådanne, havde da taget det kloge 
standpunkt ikke at vende disse mennesker ryggen, men i stedet for sætte sig midt iblandt dem, 
så de var blevet hans venner. Og her havde han lært at indse, at der var et behov også for den 
mere enkle tone i den åndelige sang, og den har han ikke blot ikke villet formene dem, men 
tværtimod ønsket at give sit lille bidrag til.”     
746 Olesen 1996 s. 74. Den australske historiker Elisabeth Wilson er ude i et lignende ærinde: 
”Music, in particular singing, played an integral and vital role in large evangelistic meetings in 
the late nineteenth century. However, the knowledge and impact of gospel songs has been un-
derestimated. Musicologists damn the songs with faint praise, disdaining the standard of com-
position while reluctantly acknowledging the fact that people sang them with enthusiasm. Cul-
tural historians often downplay the role of religion in society; subsets of religious movements, 
such as revivalism, are the province of specialists, and the music used therein even more so. 
Revivalist historians have mostly concentrated on the intellectual, spiritual, and theological as-
pects of the meetings and their major protagonists. Studies of the theology of gospel songs have 
not examined their impact when first used, and the widespread knowledge of them in general 
society.” Elisabeth Wilson 2018 s. 265. En dansk undtagelse er Peter E. Nissens to artikler om 
KFUM’s sang o. århundredeskiftet: ”Musik, ungdomsliv og sjæles frelse. Musik og tro i Kø-
benhavns KFUM omkring år 1900” i Kirkehistoriske Samlinger 2007 s. 205-255 og ”Med sang 
til byens folk. KFUM’s sangkor i København i begyndelsen af det 20. århundrede.” I Folk og 
Kultur, årbog for Dansk Etnologi Og Folkemindevidenskab, 36 (1) 2007, s. 101-117, hvor Nis-
sen viser hvordan Indre Mission og KFUM brugte sangen til at nå nye befolkningsgrupper i 
København.  
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Olesen ”den næsten uundgåelige fortsættelse og videreudvikling af vækkel-

sesvirksomheden,” idet formålet er at forblive i det ny vakte liv i stedet for at 

falde tilbage til det liv man levede før sin omvendelse (”backsliding”). Tværti-

mod skal man være i fortsat vækst, med syndfrihed og kristuslighed som op-

nåelige idealer. Trådene i den teologi der ligger til grund for disse forestillin-

ger, kan bl.a. følges tilbage til Zinzendorf og John Wesley (1703-1791), me-

todismens grundlægger. Olesen beskriver ”Revival and Holiness Movement” 

som en ”dobbeltbevægelse” i ”kontinuerlig rækkefølge.”747 Den vækkelse der 

forudsætter helliggørelsen betragtedes således ikke som en overstået fase, men 

indgik også i bevægelsens målsætning. Fællesnævneren for de forskellige te-

ologiske inspirationskilder er ”den lette kristendom” som står i modsætning 

til lov- og bodskristendom samt alt hvad der kan opfattes som et udtryk for 

gerningsretfærdighed.748 

Ud fra en række gennemgående karakteristika taler Olesen om bevægelsen 

i ental. Olesen viser dog også at der netop er tale om et sandt mylder af større 

og mindre bevægelser og samfund med diverse mindre teologiske og praktiske 

divergenser, men med vækkelse og helliggørelse som et fælles ideal. Det er 

snarest et kendetegn at de mange mindre bevægelser alle stræbte mod et kri-

stent fællesskab der overskred disse menneskeskabte grænser:  

Denne bevægelse var præget af en stor opstemthed. Den regnede oftest med, 
at den enkeltes åndsdåb var signal til en universel åndsudgydelse som indled-
ning til verdensløbets tredje og sidste epoke, Åndens herredømme, Guds Rige, 
en genfødt menneskeslægt. […] Derfor hører til århundredets karaktértræk en 
storstilet og hektisk missionsaktivitet, anskuet som en enhedsindsats, hvortil 
der kaldes i tro og virkes til tro.749   

Jeg anvender som Olesen begrebet i ental som en overordnet betegnelse for 

de forskellige strømninger og bevægelser der i mere eller mindre udtalt grad 

var grebet af samme følelse og forestillinger.750 Olesen placerer helliggørel-

sesbevægelsen ved siden af to andre store 1800-talsbevægelser, marxismen og 

                               
747 Olesen 1996 s. 13. 
748 ”Med baggrund i ældgamle forestillinger om den troendes mulighed af at blive delagtig i 
guddommelig natur byggede Wesley videre på en vagt skitseret herrnhutisk ordo salutis med 
leddene: vakthed – omvendelse (retfærdiggørelse) – erfaring af trosvished. I forbindelse med 
vaktheden skelnede Zinzendorf knivskarpt mellem den pietistiske fromheds menneskeop-
fundne, lovprægede bodskamp og gerningsretfærdighed på den ene side og på den anden side 
den gudvirkede evangeliske vækkelse og omvendelse, som fører ind i den lette og rette kristen-
stand med dens lykke og hvile. Den evangelisk omvendte lever i den grad med Kristus i det 
daglige, at synden har mistet al tillokkelse. Man vil, som Gud vil, og lader syndelysten fare. 
Man er frigjort, mens den bodsfromme forbliver træl under lovens åg og syndens magt.” Olesen 
1996 s. 222.   
749 Ibid. s. 224.  
750 Olesen beskriver flere steder hvordan følelse og stemning kunne have større betydning end 
teologi og dogmer. Fx s. 16: ”Typisk for disse vækkelses- og helliggørelsesforkyndende læg-
folk er deres sikre bevidsthed om at besidde det, der er mere værd end al verdens teologiske 
lærdom, nemlig en særlig carisma, en umiddelbar guddommelig nådegave og en deraf følgende 
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romantikken, der ligesom den religiøse bevægelse var båret af en tidstypisk 

”kolossal optimisme” og utopi:  

Forude ventede en kirke, som ikke mere havde nogen udvortes struktur og in-
gen konfessionsdivergenser; alle skulle blive ét i Kristi opstandelse såvel som 
de kristnes, og den organiske sammenhæng mellem de to begivenheder: kos-
misk og pneumatisk skønhed, frigjorthed, glæde, lykke, harmoni, oplevelse af 
vækst og modning og meningsfyldthed.751  

Et andet væsentligt træk, som var tæt forbundet med den optimistiske og uto-

piske grundkarakter, men som også må ses som et udtryk for modernitet, er 

udviklingen af de nye og effektive vækkelsesmetoder (”new means”). Disse 

nye metoder var inspireret af metodismen, hvor man dyrkede den pludselige 

omvendelse uden lang forudgående bodskamp.752 Ikke mindst vækkelsespræ-

dikanten Charles Finney (1792-1875) bidrog til udviklingen af effektive væk-

kelsesmetoder som eksempelvis bibellejre og bodsbænk, der generelt var ud-

viklede til på forskellig vis at lægge følelsesmæssigt pres på deltagerne.753 Ole-

sen konstaterer: ”I Nordamerika viste udviklingen, at vækkelserne klarede sig 

bedst uden teologisk ballast og med benyttelse af psykologisk hensigtsmæs-

sige midler.”754  

I det danske vækkelsesmiljø var der, særligt blandt Indre Missions præster, 

heriblandt Vilhelm Beck, en generel skepsis over for alt hvad der kunne op-

fattes som karismatik, sværmeri og psykologisk pression, og de mest radikale 

metoder, så som det offentlige skriftemål ved bodsbænken, slog derfor ikke 

igennem.755 Men man lod sig inspirere, og mange nye ideer blev prøvet af og 

en hel del taget i varig brug. Omkring århundredeskiftet indførtes missions-

uger, og i 1900 blev det første helliggørelsesmøde holdt.756 Børn og unge fik 

                               
åndelig udrustning til at bringe budskabet ud til en vantro verden og en fejlinformeret menig-
hed.”    
751 Ibid. s. 14.  
752 ”Den pludselige omvendelse [tiltvinger] sig under vækkelsen en klar førerposition. Den 
havde på forhånd folkeligt tække, var letfattelig og anskuelig at håndtere i forkyndelse, praksis 
og psykologisk tærskeloverskridelse.” Ibid. s. 54.  
753 Ibid. s. 51-61. 
754 Ibid. s. 221. 
755 Et eksempel på den indremissionske modvilje mod de mere outrerede metoder er det stærke 
forbehold over for den ”excentriske” (Olesen 1996 s. 150) svensk-amerikanske vækkelsespræ-
dikant Fredrik Franson, hvis besøg i Danmark 1884-1885 endte med en udvisningsdom efter 
mishandling af en kvinde som han ville helbrede for gigt. Franson fandt ingen opbakning til 
sine metoder. Den missionske københavnerpræst Peter Krag, som ellers tilhørte de mest væk-
kelsespositive, beskrev nogle af Fransons metoder, som han selv havde overværet, som grebet 
an ”paa en underlig fabriksmæssig Maade og ved lidet aandelige Midler, idet de søge at bear-
bejde levende Menneskesjæle, som var det et viljeløst Raastof, de havde at omdanne.” Olesen 
1996 s. 244. 
756 Holt 1961 s. 732-736. 
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særlig opmærksomhed gennem eksempelvis søndagsskoler og oprettelsen af 

KFUM.757 

. 

 

Figur 50. Gengivet med tilladelse fra Kirkens Korshær, på hvis hjemmeside oplyses: 
”I 1929 anskaffede Kirkens Korshær sig evangelievognen 'Evangeline' som de brugte 
til at køre ud og forkynde med. Her ses en af stifterne, fru Kirsten Prip, stående klar 
bag på vognen for at tale.”758 Evangeline er et eksempel på hvordan missionen gik 
hånd i hånd med modernitet og nye ideer for at nå ud i flest mulige kroge af samfundet. 
Kirkens Korshær grundlagdes i 1912 af selvsamme H.P. Mollerup som i 1895 sad i 
redaktionen for Hjemlandstoner og som i 1905 var primus motor i de store vækkel-
sesmøder i København. 

Også den karakteristiske kombination af forkyndelse og socialt arbejde, sær-

ligt blandt den ny klasse der med industrialiseringen voksede frem i storby-

erne, må betragtes som en fornyelse af en effektiv metode kendt fra den tidlige 

pietisme. Kirkelige aktører engagerede sig med sociale og diakonale indsatser; 

                               
757 Holt 1961 s. 648-678. I 892 udkom desuden De Unges Sangbog. Peter E. Nissen har vist 
hvordan netop ungdomsarbejdet var en naturlig konsekvens af helliggørelsesbevægelsens opti-
mistiske teologi, og hvordan denne kommer til udtryk i KFUMs sangbøger. Nissen peger dog 
også på en usædvanlig ”syntese af amerikansk vækkelseskristendom og romantisk dannelses-
ideolog,” bl.a. under grundtvigsk og hovedstadskulturel påvirkning, som prægede såvel sang-
bøgernes tekstudvalg som det musikalske udtryk. Peter E. Nissen 2007. 
758 https://kirkenskorshaer.dk/om-kirkens-korshaer/historie (20.12.2021) 

https://kirkenskorshaer.dk/om-kirkens-korshaer/historie
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ikke mindst Københavns Indre Mission markerede sig med et omfattende ar-

bejde.759 Eksempelvis grundlagdes i 1877 Magdalenehjemmet, hvor man ar-

bejdede for resocialisering af prostituerede, og fra 1882 dannede missionshu-

set Bethesda ramme om en lang række aktiviteter i København, målrettet de 

dårligst stillede. Pga. de demografiske forhold foregik missionsarbejdet i Kø-

benhavn under helt særlige vilkår og skilte sig dermed ud fra landmissionen, 

men visse initiativer resonerede på tværs af by og land. Ikke mindst sangen. 

Det ”tusindstemmige brus” i København 1905  

Som vist var Indre Missions sangbøger fra begyndelsen et centralt missions-

værktøj som kom til at formidle den ny vækkelsessang, og som med tiden 

medvirkede til en uniformering af repertoiret i de mange samfund. Vilhelm 

Becks og andres forbehold over for moderne suggestive metoder gjaldt altså 

ikke sangen! Der er imidlertid ikke noget der tyder på at initiativtagerne og 

sangbogsudgiverne selv var udstyret med nogen videre ”musikfaglig ballast” 

– for nu at parafrasere Olesens metaforik – og dermed var vidende om hvad 

der musikalsk set gjorde sangene så virkningsfulde. Det må antages at man 

intuitivt udgik fra egen musikalsk og pastoral erfaring. Enkelte havde på ud-

landsrejser oplevet hvad sangen ved de store vækkelsesmøder kunne afsted-

komme, og i 1905 blev der taget initiativ til at afprøve denne vækkelsesmetode 

i København.760   

De københavnske vækkelsesmøder i 1905 blev hverken gentaget eller 

spredt til resten af landet, men beretninger om sangens store effekt under mø-

derne vidner om en musikalsk manifestation som må have forstærket netop de 

vokale og musikalske virkemidler som også virkede i en mindre målstok ude 

i de mindre samfund, og som derfor kan opfattes som et stilistisk idiom. En 

stor del af sangene var kendte på forhånd, men stilistisk kan de store møder 

meget vel have været en katalysator med en normerende effekt. 

I det følgende vil jeg med udgangspunkt i beskrivelser af disse københavn-

ske vækkelsesmøder og med fokus på et enkelt sangeksempel forsøge at opnå 

en indsigt i dette idiom og dermed i sangens musikalske funktion som væk-

kelsesredskab.  

Præsten H.P. Mollerup (1866-1929) var en central figur i dette initiativ. 

Mollerup havde medvirket ved udgivelsen af den danske Hjemlandstoner i 

1895, og under sit ophold som sømandspræst i engelske Hull 1896-1900 havde 

han oplevet store vækkelsesmøder, hvor man gennem prædiken og sang nåede 

de store masser, som man ville løfte ud af social og åndelig fattigdom. Disse 

erfaringer kom til at præge Mollerups senere virksomhed i København, bl.a. 

med stiftelsen af Kirkens Korshær i 1912. 

                               
759 Paul Holt: Nød dem. – Københavns indre mission 1865-1940. København 1940. Lausten 
1987 s. 257-262. 
760 Olesen 1996 s. 433-444. 
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Mollerup var således den af initiativtagerne til de københavnske vækkel-

sesmøder der havde egentlig erfaring med fænomenet. Ifølge Olesen var han 

den reelle leder af møderne og skildres af sin kollega A. Fibiger (1868-1937) 

som ”[…] ham i første Række, der besjælede og ledede møderne.”761 Kort for-

inden havde han sammen med en anden kollega, H.I.F.C. Matthiesen (1861-

1932),762 hørt Torrey tale ved en stor konference for ”den evangeliske verdens 

vækkelses- og helliggørelsesfolk”763 i Blankenburg i Tyskland. Således inspi-

rerede, satte Mollerup og Matthiesen et særligt sanghæfte sammen til lejlighe-

den. Hovedparten af disse sange fandt de i Hjemlandstoner og knyttede der-

med an til den eksisterende indremissionske sangtradition der byggede på de 

mange lokale sangbøger. Enkelte sange i hæftet var nye Torrey-Alexander-

sange som Mollerup havde oversat til lejligheden. Det var nok besluttet at kun 

folkekirke-ansatte skulle tale ved møderne,764 men med en gennemført orga-

nisering og nyt sanghæfte var der lagt op til københavnsk vækkelse i den helt 

store stil.765  

”Vækkelseskampagnen”766 fandt sted i Koncertpalæet767 i perioden 17. sep-

tember – 1. oktober 1905. Møderne var nøje forberedte og blev et sådant til-

løbstykke at den nærliggende Garnisons Kirke med menighedshus måtte tages 

i brug. Det anslås at møderne igennem perioden blev besøgt af i alt ca. 70.000 

mennesker; visse aftener kunne 7-8000 mennesker deltage.768 I de følgende 4 

år fulgtes disse møder op med spredte kampagner, men noget stort resultat i 

form af egentlig religiøs vækkelse i København førte de ikke til. Olesen mener 

at hele foretagendet kunne kaldes ”vækkelsen der udeblev.”769  

Omtalen af møderne i Koncertpalæet varierer stærkt alt efter afsender, men 

på ét punkt er alle enige: sangen imponerer. En undtagelse fra denne enighed 

er Johannes V. Jensen, der i en syrlig omtale i Politiken taler om ”sfæriske 

Harmonier.”770 Desværre forklarer han ikke dette udtryk, men det skal næppe 

                               
761 Ibid. s. 440. 
762 Matthiesen var præst og i perioden 1904-1913 chefredaktør for Kristeligt Dagblad. Han 
medvirkede også ved udgivelsen af Hjemlandstoner. 
763 Olesen 1996 s. 437. 
764 Inspirationen – og i en vis grad truslen – til de store vækkelsesmøder kom, foruden fra ud-
landet, fra det denominationsoverskridende Evangelisk Alliance og de frikirkelige samfund 
med en ”adventsuge” i 1904, en ”bedeuge” tidligt i 1905, en bedekampagne mellem Kristi Him-
melfart og pinsedag – hvortil det i invitationen hed: ”O Herre, send en Vækkelse og begynd 
den i mig selv, for Jesu Skyld” – og endelig et ”evangelisk vækkelsesmøde” med ca. 1000 
deltagere 30. juni i Charlottenlund Skov. Olesen s. 434. Samme vinter havde der desuden været 
store vækkelser i Wales og i Norge.  
765 Olesen skildrer detaljeret forløbet op til møderne og viser hvordan arrangørerne efterføl-
gende tilpassede deres egne fortællinger om dette for at fremstå i den rette ”helliggørelsesånd.” 
Olesen 1996 s. 433-438.  
766 Olesen 1996 s. 435.  
767 I dag kendt som Odd Fellow Palæet. 
768 Olesen s. 439. 
769 Ibid. s. 442. 
770 Jensen skildrer møderne med bl.a. disse ord: ”[…] der er en vis uhjemlig Aand over dem, 
der skyldes det, at Metoden er laant. Man har Indtryk af for megen Vind og for lidt Skorsten, 
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tillægges for stor musikteoretisk præcision. Ligesom det er tilfældet for de 

øvrige skildringer, giver Jensen først og fremmest en impressionistisk stem-

ningsrapport, hvis faktuelle oplysninger er af ringe betydning. Det er således 

ikke engang sikkert at man ud af ordet ”harmonier” kan lede at der er blevet 

sunget flerstemmigt, da Jensen intuitivt kan have sigtet til de moderne akkord-

baserede durmelodier. Der sigtes formodentlig til noget tilsvarende, når der 

fra grundtvigsk side klages over de ”jævne, indsmigrende, aandelige Sange 

paa jævne, indsmigrende Melodier” som anvendes i stedet for salmeskatten; 

men det 600 sangere store kor gjorde indtryk. 771   

Der findes dog også en række rent ud sagt henrykte omtaler. Københavner-

præsten H.J. Mygind har i sin bog om Mollerup fra 1944 skildret møderne i 

Koncertpalæet. Disse erindringer skal læses i lyset af at Mygind hørte til be-

vægelsens mest yderligtgående skikkelser,772 hvorfor han må betragtes som en 

der har været i usædvanlig høj grad modtagelig for stemningen ved de store 

vækkelsesmøder og næppe taler på vegne af alle tilstedeværende. På den an-

den side har han netop været modtagelig over for den stemning som flertallet 

nok har fornemmet, og som også andre erindringer bevidner:773  

Der var over disse møder en stærk og betagende Stemning. I den lange Vente-
tid, inden Dørene til Salen lukkedes op, lød engelske Sange og gamle danske 
Salmer fuldtonende fra de ventende Skarer. Og naar Mødet aabnedes med en 
brusende Sang af det store, frivillige Sangkor, der lededes af Forfatteren Hol-
ger Rützebeck, var Forsamlingen straks i Aande. Der var stille som i en Kirke 
under Talerne – korte, varme, friske Taler, der var rettede direkte til Folk, –  
og efterhånden sang hele Forsamlingen med. Jeg har ingen Sinde her hjemme 
hørt kraftigere og smukkere Sang.774 

                               
hidsig Redningstrang og for faa Nødstedte, sultne Teologer og ikke Syndere nok. Der er blevet 
frelst én à to hver Aften paa det udstrakte Mødeomraade, man har opbudt retorisk Kælenskab, 
sfæriske Harmonier, Selvbekendelser af velklædte Kandiater i Forbindelse med Graad, indtræn-
gende personlige Spørgsmaal, rettede til Forsamlingen af myndige og sammenbidte Talere, in-
ternationalt farvede Legender om den ugudelige Sømand, der rejste i 20 Aar med en Bibel i 
Kufferten uden at ane det og kom hjem og fandt sin Familie bortforklaret ved et Dødsleje; man 
har opereret med en nødtørftig psykologisk Sans og med en temmelig stump Følelse for det 
Passende – der da heldigvis forekommer en Dansk importeret – man er gået langt i Retning af 
åndelig Vold, og med alt dette er der blevet frelst saa en syg Matros, saa en ”Skøge” og saa et 
ungt Menneske, nedbøjet af Anger over Ensomhedssynder.” Johannes V. Jensen: ”Vækkelses-
møderne” i Politiken 24.09.1905. At en omtale af vækkelsesmøderne overhovedet bringes i 
Politiken (og skrives af Jensen), siger i sig selv noget om hvilken begivenhed møderne har 
været.   
771 Olesen 1996 s. 440. 
772 Bl.a. skal Mygind sidst i 1890’erne have spillet en central rolle i afholdelsen af Missionsho-
tellets bedemøder, som skulle fremstå som styrede af ”ingen ringere end Helligånden selv” og 
have deltagernes ekstase og deraf følgende latterkramper som mål. Olesen 1996 s. 302-306. 
773 Mygind har samlet en del blandede udsagn og bruger en egenartet citationsteknik, hvorfor 
det er vanskeligt at gennemskue hvem der faktisk står bag dette udsagn. Denne uklarhed kan 
måske læses som et udtryk for hans pinseinspirerede teologiske standpunkt. Under alle omstæn-
digheder står han inde for de mange udsagn han har samlet.  
774 H.J. Mygind: H.P. Mollerup. Kirkens Korshærs Stifter. København 1944. 
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En senere læge fra Lemvig mindes møderne der ændrede hans ”muntre Stu-

denterliv,” således: 

Saa kom Vækkelsesmøderne i 1905, denne forunderlige Tid, som fik afgø-
rende Betydning for mange, og som ogsaa efterlod et Indtryk i min Sjæl, jeg 
aldrig helt kunde glemme. Der var noget over disse Møder, noget fra Gud, som 
jeg for min Part aldrig har oplevet Magen til siden. Endnu kan det faa Hjerte-
strengene til at dirre, naar jeg genkalder i min Erindring det tusindstemmige 
Brus af ”Der er Solskin i min Sjæl i Dag”, ”Frelst gennem Farer i Skyggernes 
Land”, ”Jeg siger ja til Jesus”, ”Du, som bryder Lænker” o.s.v., alle de sange, 
vi nu kender så godt, men som dengang var ganske nye, og som sikkert var 
med til at bane Vej for Ordet til manges Hjerter.775  

 

Med samme bruse-metafor lægger begge erindringer vægt på stemning, ind-

tryk og grebethed, og i begge tilfælde er denne virkning fremkaldt af den kraf-

tige og formodentlig unisone sang (”af det frivillige sangkor”). Den unge me-

dicinstuderende oplever til og med sangen som ”noget fra Gud.” Kraften i 

sangen har i sig selv udtrykt tidens og missionsbevægelsens optimistiske og 

utopiske grundkarakter, og lyden af de mange samtidigt klingende stemmer – 

det tusindstemmige brus – har kunnet opleves som det akustiske udtryk for 

tusindårsrigets snarlige komme. 

Om sangen under møderne fortælles endvidere at Fibiger forsøgte at efter-

ligne Sankey og Alexander ved at synge solo ”med sin kraftige, kønne 

stemme”, ligesom man tilsyneladende med klar bevidsthed om sangens effekt, 

men højst sandsynligt også som en del af indlæringen, flere gange gentog ”et 

iørefaldende omkvæd.”776 Hvordan arrangørerne og Holger Rützebeck i øvrigt 

fik den mangestemmige sang til at fungere, melder kilderne ikke noget om. 

Der nævens intet om akkompagnement, direktion, tempo, frasering eller andet 

der kunne indikere den musikalske praksis. 

”Frelst gennem Farer i Skyggernes Land,” som nævnes af medicinstuden-

ten, var allerede kendt fra Harboøresangbogen og Hjemlandstoner, og den 

var, efter et udendørs vækkelsesmøde kort tid forinden, blevet trykt i Molle-

rups oversættelse i Den Indre Missions Tidende under titlen ”Himmelsangen.” 

Denne sang hedder på engelsk ”The Glory Song” og var blandt Charles Ale-

xanders store hits som ”slog an i alle lejre.”777 Den blev, ligesom ”Solskins-

sangen” (”Der er Solskin i min Sjæl i dag”), sunget på den evangeliske kon-

ference i Blankenburg samme sommer. Importen af de amerikanske sange var 

således ikke blot en musikalsk fornyelse og et stilistisk virkemiddel i vækkel-

sesprojektet, men tillige en repertoiremæssig kobling til den internationale 

vækkelsesbevægelse og dermed forbindelse til forestillingen om en verdens-

omspændende helliggørelse. Tusindårsriget forsøgtes realiseret ad flere veje.  

                               
775 Ibid. s. 66-67. 
776 Olesen 1996 s. 439. 
777 Ibid. 434. 
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Figur 51. Harboøresangbogen 1908. Dette eksemplar af bogen slår næsten op på 
denne sang af sig selv – nr. 212 ”Himmelsangen” er blevet sunget mange gange. Foto: 
Eva Sommestad Holten. 

Frelst gennem Farer i Skyggernes Land 
Hjem til den lyse, livsaglige Strand, 
Øje for Øje min Frelser jeg ser  
Intet i Evighed savner jeg mer. 
:Himmelens Lyst 
Fylder mit Bryst: 
Og naar det sker 
at hans Aasyn jeg ser  
Det bliver Himlen, ja Himlen for mig. 

Naar ved hans Kærligheds frelsende Magt  
Jeg i hans hellige Nærhed er bragt, 
da skal i takkende Undren jeg faa 
alt, hvad i Herlighed Sjælen kan naa. 
:Himmelens Lyst osv.  

Venner, jeg elskede, møder jeg der 
Gensynets Glæde skal fylde enhver; 
Dog naar et Smil fra hans Øje mig naar, 
Saligheds Fryd gennem Sjælen mig gaar. 
:Himmelens Lyst osv.  
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De stemningsbilleder som teksten formidler, er derved allerede paratekstuelt 

tematiserede: lyst, salighed, kærligheds frelsende magt og venne-gensyn. 

En indspilning med Alexander fra selv samme år giver et indtryk af væk-

kelsesmøde-stilen og kan i hvert fald antyde nogle af de vokale virkemidler 

der antageligvis også har præget den københavnske opførelsespraksis, som 

kilderne stort set tier om. Selv om der er tale om en professionel produktion 

med både klaverledsagelse og mandskor i populær stil, må indspilningen i no-

gen grad være præget af den opførelsespraksis fra de store vækkelsesmøder 

som Alexander var specialiseret i. (Cd og https://musik.uu.se/forskning/kin-

gotone-og-brorsonsang). 

”Himmelsangens” form består af vers og omkvæd, hvert af disse bygget på 

4 totaktsfraser. I Alexanders version af sangen fremtræder særligt versets to-

taktsfraser med meget stor tydelighed pga. fermater på de allerede lange slut-

toner. Dette indikerer en velkendt salmesangspraksis, hvor man bogstaveligt 

talt har mødtes på fermaten. Med de meget store antal mennesker ved møderne 

har disse forlængede sluttoner formodentligt fungeret som opsamlingssteder 

for den syngende menneskemasse (se fig. 49). 

Alexander synger også sådan at man kan høre ham – med stor stemmekraft. 

Han synger dog ikke som en klassisk skolet sanger, men uden vibrato og, så 

vidt jeg kan høre, med en noget sammensnøret strube. En lignende tendens 

høres i fraseringen; han synger med en slags deklamatorisk parlando, men be-

toner samtidig så godt som hver eneste tone, formodentlig en konsekvens af 

at under normale omstændigheder skulle nå ud til et meget stort publikum. 

Denne måde at synge på medfører en noget lav intonation, særligt på de lange 

toner. Man kan forestille sig at det brede publikum har kunnet identificere sig 

med denne kraftfulde, men også folkelige måde at synge på. 

Selve melodien virker ikke umiddelbart videre fællessangsegnet; bortset 

fra den lille sekvens i omkvædet, har den ingen frase-, motiv- eller tonegenta-

gelser. Tværtimod rummer den en del udfordrende bevægelser, som fx om-

kring B, A og As i takt 3 og 4, ligesom slutfrasen har både to faldende sekster 

og en stigende oktav. Når forsamlinger i tusindtal alligevel har kunnet synge 

med på denne sine steder kringlede melodi, må det for det første skyldes en 

fortrolighed med stilen. Mødedeltagerne må have været indforståede med den 

implicitte harmoniske progression der ligger til grund for fx kromatik og andre 

udfordrende bevægelser, og som må antages at ved flere tilfælde være blevet 

understøttet instrumentalt.778 Også det gyngende seksdelte metrum må have 

været befordrende for fællessangen, og endelig må ikke mindst omkvædet 

have gjort sit til at de mange mennesker har kunnet finde hinanden i sangen. 

                               
778 Elisabeth Wilson beskriver i sin artikel om Sankeys reception i Australien at harmoniet var 
et udbredt instrument, og at salget af harmonier steg i tiden med de store vækkelser. Wilson 
2018 s. 272-273. Bemærk også Sankeys harmonium, fig. 49. 
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Figur 52. Charles Alexanders ”The Glory Song” som bl.a. blev sunget i Blankenburg 
sommeren 1905. 

”Himmelsangen” må i kraft af disse forhold betragtes som repræsentativ for 

den amerikanske vækkelsessang som genre og sangstil. En del af vækkelses-

melodierne havde baggrund i borgerkrigens kampsange, andre opstod som et 

resultat af den nyvakte religiøse erfaring.779 Hyppigt forekommende er en 

punkteret rytme eller som her tre- eller seksdelt takt og således en gyngende 

rytmisk fremdrift som understøtter den overvejende optimistiske eller lige-

frem utopiske og sejrsvisse stemning der er i overensstemmelse med vækkel-

ses- og helliggørelsesstemningen. Den melodiske fremdrift understøttes af ty-

delig harmonisk progression, som nok sine steder kan bygge på lettere udvidet 

harmonik, men som foregår i en langsom harmonisk rytme med skift på beto-

net takttid og dermed indbyder til instrumentalt akkompagnement på fx guitar 

eller harmonika, også for amatøren.780 Disse udtryksmidler forstærkes gennem 

deres gentagelse i sangenes gennemførte strofiske opbygning.  

Dermed korresponderer melodierne med teksterne som i et enkelt sprog 

udtrykker en subjektiv og glad trosoplevelse. Det er i højeste grad ”den lette 

kristendom” ”uden teologisk ballast” der kommer til udtryk i ”Himmelsan-

gen,” som i repertoiret generelt.  

                               
779 Olesen 1996 s. 59-64. 
780 Kurt E. Larsen fortæller om missionsugernes indførelse i Hvidbjerg på Thyholm, hvor der 
“blev […] vækkelse, da missionæren talte og sang til guitar.” Larsen 2011 s. 148. Ifølge P. 
Poulsen skal Mollerup have udtalt: ”Ja, jeg er ikke så ringe begavet, så jeg ikke kan høre, at det 
lyder smukkere, når der spilles på klaver, end når der spilles på harmonika. Men når nu de 
mennesker, jeg skal synge for, bedst forstår harmonikaen, så vælger jeg at spille på den. Poulsen 
1961 s. 140. 
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Vækkelsessangene var således lette at lære, opstemmende og egnede til en 

deltagende musikalsk etos. Dog er der tale om en deltagende musikeren på 

helt andre vilkår end dem Turino stiller op og som kan identificeres i den he-

terofone salmesang hos De stærke Jyder. Den grundlæggende glade og opti-

mistiske stemning, musikalsk udtrykt i taktfaste og gyngende fremadskri-

dende durmelodier med ledetoner og implicitte vekseldominanter må have 

haft en opmuntrende virkning på mødedeltagerne. Hvor Turino fremsætter 

uklarhed i teksturen som et træk ved den deltagende musikeren, er vækkelses-

sangen kendetegnet ved en tydelig melodi som der pga. dens harmoniske bin-

dinger ikke uden viden kan ændres på eller varieres over. Det er netop påfal-

dende når Alexander intonerer lavt, fordi den harmoniske stil forudsætter en 

intonationsmæssig balance. Ligeledes er metrik og rytme regelmæssig og klar. 

Stiltrækkene er nogle andre end dem Turino beskriver, men målet: at få flest 

mulige deltagere til at føle sig som ét, er det samme.  

På den anden side betoner begge de citerede erindringer af vækkelsesmø-

dernes sang netop at den var kraftig. Selv om idealet altså har været klarhed 

frem for uklarhed, har den enkelte stemme ikke desto mindre kunnet forsvinde 

i det kraftigt klingende ”tusindstemmige brus.” 

”Guds børn”: Harboøres syngende Indre Mission 

Det københavnske stemmebrus af vækkelsessang havde allerede inden år-

hundredeskiftet foldet sig ud under mere beskedne forhold i private hjem og 

missionshuse rundt om i landet. Ikke mindst i Harboøres Indre Missions-sam-

fund var, som allerede vist, sangglæden stor. 

I det gængse narrativ om Harboøre dominerer dog hverken sang eller 

glæde. Harboøre er snarere blevet ikonet for en livsfornægtende missionsk 

kultur med så kraftig betoning af skellet mellem troende og vantro, Guds børn 

og verdens børn, at familier og venskaber splittedes. Disse forestillinger om 

Harboøre bunder til dels i de historiske forhold: en meget stærk vækkelse fra 

slutningen af 1870’erne, der faktisk ledte til at eksempelvis gamle fiskerlaug 

sprængtes og andelsmejeriet deltes, fordi medlemmerne tilhørte forskellige re-

ligiøse fraktioner.781  

Billedet er imidlertid især præget af en enkeltstående begivenhed, nemlig 

begravelsen efter en stor drukneulykke i 1893, hvor 26 fiskere mistede livet. 

Sognets tidligere præst, Carl Moe (1848-1927), var indbudt til at tale ved be-

gravelsen. Moe havde været præst i sognet i årene 1877-1885 og været en 

drivkraft i vækkelsen. Han er blevet kendt som en ”fordømmende og hånlig” 

prædikant, som kom med ”voldsomme udfald mod alle uden for ’de helliges 

                               
781 Jf. Harry Haue: ”Mejerikrigen. En undersøgelse af de søndagshvilende mejeriers udvikling 
i Danmark” i Fortid Og Nutid 1977-1978. 
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samfund.’”782 I sin begravelsestale i 1893 talte han i sin vanlige stil og udlagde 

drukneulykken som en kaldelse til omvendelse, hvilket via dagspressens for-

midling, særligt Henrik Cavlings i Politiken, rystede store dele af landet. P.G. 

Lindhardt har sammenfattet reaktionen således: ”Harboøre blev et følelsesbe-

lastet navn, en martyrmenighed, en mønstervækkelse […].”783 

 

Figur 53. Anders Melchiorsen: Stranden efter forlis i 1893. Gengivet med tilladelse 
af Lokalarkivet for Thyborøn-Harboøre-Engbjerg. 

Det er derfor helt forståeligt at Olesen ønsker at distancere sig til Harboøre, 

idet han vil pointere at ”Indre Mission er et nuanceret foretagende” og ”andet 

og mere end Harboøre-folket.”784 Det almindelige billede af ”Harboøre-folket” 

harmonerer dårligt med den optimistiske vækkelse som Olesen behandler. Det 

er dog beklageligt at Olesen med sin detaljerede kirkehistoriske viden ikke 

undersøger forholdene i Harboøre. Set fra et sangforskningssynspunkt er det 

nemlig mere end vanskeligt at finde eksempler der bekræfter det gængse bil-

lede af ”Harboøre-folket.” Tværtimod var de med udgivelsen af Harboøre-

sangbogen i 1888 blandt dem der gik forrest med den ny sang.785 Til og med 

                               
782 Lausten 1987 s. 256. 
783 Lindhardt 1959 s. 132. Pressens, særligt Cavlings, dækning af begravelsen efter ulykke blev 
i øvrigt den direkte anledning til at Kristeligt Dagblad grundlagdes tre år senere. Selve medie-
begivenheden skildres i Jes Fabricius Møller: Livtag med tidsånden. Kristeligt Dagblad gennem 
125 år, København 2021, s. 14-19. 
784 Olesen s. 21.  
785 Ifølge Poulsen 1961 frem til 1908 i et nyt og forøget oplag hvert år. 
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Carl Moe var efter alt at dømme en ven af vækkelsessangen. I sine erindringer 

fremstiller han vækkelse og sang som to sider af samme sag: 

Flere og flere blev nu omvendt, og det kunde baade høres og mærkes paa alle 
Ting, at ”Sangens Tid var kommen”. Ja, hvor kunne de synge baade i hjem-
mene og i Missionshuset, der blev bygget 1884 og betalt med det samme, og 
paa Vejene, naar de gik hjem om Aftenen. Den Gang kunde de udenad de fleste 
af de Sange, der senere blev samlede i Harboøre Sangbog.786  

 

Figur 54. Niels Bjerre: Harboøre. Guds børn. 1897. Dette maleri blev til i tiden op til 
og kort efter endnu en drukneulykke blot fire år efter den meget omtalte. Tre af mo-
dellerne på billedet omkom ombord på redningsbåden. Måske ligger både Brorsons 
salmebog og Harboøresangbogen på bordet. Harboøresangbogen kaldtes ”a swot bog” 
efter sit sorte voksdugsomslag; den har ikke været kostbart fremstillet. Gengivet med 
tilladelse fra Aros Aarhus Kunstmuseum. 

Jeg vil ikke hævde at Harboøres Indre Mission-samfund egentlig bestod af 

muntre og lystsindede kristne, blot fordi de kunne lide at synge. Desuden har 

jeg tidligere vist hvordan De stærke Jyders fællesskabsdannende kingosang 

samtidig virkede ekskluderende eller konfliktskabende for udenforstående. 

Det er således meget tænkeligt at harboøresangen har bidraget til at opretholde 

følelsen af at tilhøre ”de helliges samfund” af omvendte og måske til og med 

                               
786 Carl Moe: Oplevelser. En fortælling fra det virkelige liv. København 1926 s. 63.  
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har kunnet indgyde mod til at insistere på skellet over for mennesker man før 

havde en relation til, men som man nu måtte tage afstand fra. 

På den anden side vil jeg vil gerne lukke op for muligheden for at studiet 

af den religiøse kultur i missionssamfundet i Harboøre kan skabe rum for 

nogle andre nuancer, hvis det foretages gennem lydmedieret sang. Uden at 

ville drage for vidtrækkende konklusioner vil jeg derigennem pege på sangens 

gennemslagskraft som forkyndelsesredskab. Hvor pastor Moe prædikede en 

gang om ugen og forlod Harboøre i 1885, blev sangbøgerne i perioden 1888-

1908 slidt op og sangen dyrket i en sådan grad at Karl Clausen midt i 

1960’erne kunne samle hundredvis af vækkelsessange ind. Den optimistiske 

helliggørelsteologi som ikke blot teksterne, men – og måske frem for alt – 

musikken er indlejret i og dermed formidler, må i nogen grad have sat sit præg 

på Harboøre-folkets kristendomssyn og religiøse liv. 

I det følgende vil jeg med tre Harboøre-varianter af ”Himmelsangen” som 

eksempel undersøge harboøresangens æstetik og dermed spørgsmålet om 

hvordan den kunne virke vækkende og forkyndende. 

Lyden af Harboøre-sangbogen 

”Fra gammel tid har Harboørefolket været et sangens folk, og der var hav i 

deres sang, bølgeslag i rytmen.”787 Om end noget romantiserende, er denne 

karakteristik af P. Poulsen ganske rammende.  

Harboøres stærke sangtraditionen fremgår overbevisende af Karl Clausens 

indspilninger. Clausen har dokumenteret adskillige timers sang efter Harbo-

øre-sangbogen, hvoraf en del er indspillet med en større gruppe sangere, og 

en stor del med individuelle sangere.788 Det gennemgående indtryk er at san-

gerne er meget sikre i melodierne og i stilen. En enkelt undtagelse er Peder 

Morre Pedersen, der på indspilningstidpunktet må være ca. 90 år og skal søge 

lidt i hukommelsen. Men sangene og mange andre minder er der.789 Selv om 

Clausen formodentlig har forberedt indspilningerne med sangerne, er det alli-

gevel påfaldende så hurtigt og tilsyneladende spontant sangerne går i gang, og 

hvor sikkert de fortsætter sangen. Jeg har ikke fundet eksempler på sangere 

der bliver i tvivl om melodien, som det er tilfældet med De stærke Jyder. Har-

boøresangernes intonation er, med enkelte undtagelser, sikker, også i de mere 

                               
787 Poulsen 1961 s. 88. 
788 Det er ikke lykkedes mig at få et komplet overblik over disse indspilninger. For indspilninger 
med harboøre-folks vedkommende drejer det sig om i hvert fald 244 indspilninger. Mit skøn er 
at der er et lignende antal individuelle indspilninger, måske flere. Der er hele bånd med ude-
lukkende harboøresang, men harboøresangen er også isprængt på bånd med brorsonsang og 
andet.   
789 Visesangere.dk bånd 425, 426, 427, 428, 429 og 430. Man hører her hvordan Morre Pedersen 
i løbet af indspilningerne synger både stemme og hukommelse varm. Clausen siger på bånd 426 
at Morre Pedersen i 1885 har været ti år. 
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vanskelige intervaller, og deres rytmiske udformning af melodierne er konse-

kvent, ”bølgeslaget” i fraseringen stærkt. Fortroligheden med det vokale 

idiom er dyb. 

Melodierne til sangene i Harboøre-sangbogen er af blandet oprindelse. En 

del synges til velkendte melodier til fædrelandssange. Fx parafraseres ”Der er 

et yndigt Land” med en religiøs version, hvor ”Frejas sal” bliver til ”Himlens 

sal” (nr. 199 i 1908-udgaven), medens ”Brødre, lad os bede og ej blive træt” 

synges på Hartmanns ”Snart er Natten svunden” (nr. 201) og ”Frygt ej du lille 

Hjord” (nr. 198) på ”God save the queen”. Men de gyngende omkvædssange 

er også stærkt repræsenterede, heriblandt ”Himmelsangen”, ”Frelst gennem 

Farer af Skyggernes Land,” som Charles Alexander har indsunget på original-

sprog og som blev sunget ved de store vækkelsesmøder i Koncertpalæet. 

”Himmelsangen” er indspillet i tre versioner af Harboøre-tradition: Peder 

Korsgård Pedersen, Offel Christensen og Harboøre-folk, hvilket vil sige en 

gruppe mænd og kvinder. Det et ikke nemt at bedømme hvor mange denne 

gruppe består af – men der bliver sunget godt til. Disse tre versioner af samme 

sang skal kort analyseres som et eksempel på stilen (fig. 55). 

Variationerne i de tre versioner er minimale og kan snarere end som usik-

kerhed forklares som et resultat af fortrolighed med stilen: en let varieret for-

deling af hhv. lige og punkterede nodeværdier i 6/4-strømmen der bidrager til 

den gyngende fremdrift, og minimale melodiske afvigelser (takt 6 i Harboøre-

folkets version), som dog aldrig bryder med den tilgrundliggende harmoniske 

progression, men snarere understøtter det melodiske flow i de enkelte sangeres 

opfattelse af den generiske melodi. Særligt Harboøre-folk-versionen demon-

strerer hvordan tekst, melodi og udtryk for harboøresangerne er en ubrudt en-

hed. De er meget enige om udførelsen, men der høres versene imellem hele 

tiden mikroskopiske variationer, som er betingede af teksten. Flere gange 

medfører den meget aktive artikulation af teksten i kombination med den gyn-

gende fornemmelse at rytmen forskydes en anelse, sådan at punkteringerne 

blødes op og skaber en spænding i forhold til grundpulsen. De stærke beto-

ninger i teksten kan også forlænge tonelængden en anelse, ligesom sangerne 

synger med en sådan fremdrift at de på takt 10 og 12 kommer lidt før slaget. 

Alle disse detaljer er så subtile, at det ikke giver mening at forsøge at notere 

dem. Men de er i høj grad med til at give harboøresangen liv. 
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Figur 55. ”Himmelsangen” med Harboøre-folk, Peder Korsgård Pedersen og Offel 
Christensen i meget enslydende varianter. 790 

I stedet for et notationsforsøg vil jeg henvise til Lene Halskov Hansens begreb 

fortællende syngemåde eller fortællende sangudtryk, som hun definerer såle-

des: ”når sangeren får ordlyd, melodi og rytme til at spille sammen til fordel 

for fortællingen, men uden at give køb på melodi og rytme.”791 Nu er der gan-

ske vist i denne sammenhæng ikke tale om episke sange, men begrebet kan 

uden videre overføres til sangteksten. Jeg vil også minde om Margareta Jer-

silds og Ingrid Åkessons begreb innehållstolkande, som de forklarer som san-

gernes særlige evne til at sammenvæve tekst og melodi.792  

Begge disse bud på en indkredsning af et særegent stiltræk i mundtligt tra-

deret sang kan måske forekomme noget diffuse, men de italesætter på hver sin 

måde at der er noget på spil i forholdet mellem melodi, tekst og fremførelse 

som er vanskeligt at få frem i en analyse, hvor detaljeret denne end måtte 

være.793 

Både Hansen og Jersild & Åkesson udvikler deres begreber på baggrund af 

individuelle indspilninger, og de lægger generelt stor vægt på den enkelte san-

ger, medens harboøresangen er en udpræget fællessangstradition med et 

stærkt unisont udtryk. Clausens indspilninger af harboøresangen giver mulig-

hed for at studere denne mundtligt traderede unisonitet i detaljen. De tre for-

skellige indspilninger af ”Himmelsangen” har højst sandsynligt ingen indbyr-

des relation; Offel Christensen er indspillet i Jyndevad i Sønderjylland,794 me-

dens Peder Korsgård Pedersen sidder i Hurup i Thy på den anden side af Lim-

fjorden. Men begge må have lært sangen i fællessangssituationer som minder 

om den indspillede version med Harboøre-folk. 

Som vist, er der på det melodiske plan kun ubetydelige forskelle. Men san-

gernes sangudtryk og foredrag skiller sig noget ud fra hinanden. Sangerne har 

dog det til fælles at de har trænede stemmer. Efter indspilningerne at dømme 

har de sunget gennem et helt liv.  

Offel Christensen synger med en varm og fyldig stemme. Stemmen er 

uegal, sådan at der høres registerskift til både fuld- og randregister, men hun 

har udviklet en teknik til at bevæge sig smidigt og ubesværet mellem regi-

strene og til at synge klangfuldt i både top, midte og bund. Denne teknik kan 

                               
790 I nævnte rækkefølge på www.visesangere.dk: http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sang-
hist/clr192_128.mp3, 29.10, http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sanghist/clr221_128.mp3, 
28.26 og http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sanghist/clr154_128.mp3, 11.05. 
791 Hansen 2015 s. 41. Se også s. 141-171.  
792 Jersild & Åkesson s. 125. Jersild & Åkesson sigter her især til en fraseinddelt fremførelse.  
793 Denne vanskelighed bunder formodentlig i mundtlige traditioners modstand mod netop ana-
lyse, som ikke mindst Walter Ong har påpeget i sin klassiker Orality and Literacy. The Tech-
nologizing of the Word. London og New York 2015 (1982). Ong viser fx i et kapitel hvordan 
”writing restructures consciousness.” Ong s. 77-114.  
794 Offel Christensen stammede oprindeligt fra Harboøre og kunne hele sangbogen udenad. Bak 
upubl. manus. Hun har indsunget 289 spor for Clausen fordelt på 21 bånd af ca. ½ times varig-
hed, dvs. i alt ca. 10 timers sang.  

http://www.visesangere.dk/
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genkendes fra flere andre kvindelige sangere på Clausens indspilninger, fx 

Kathrine Houe og Cæcilie Jacobsen,795 og må betragtes som et vokalt idiom, 

en kollektiv syngemåde, som netop er blevet indlært i fællessangen. Offel 

Christensen synger med legato, tydelig artikulation og en hel del glidninger 

som først og fremmest lader til at fungere som udtryksmiddel, men som givet-

vis også letter bevægelsen i de større intervaller. 

Peder Korsgård Pedersen benytter sig af samme udtryksmidler og synger 

med stor udtryksvilje, men stemmen er mærket af alderen, og legato lader til 

at ligge uden for hans vokale muligheder. For at opnå samme gyngende ”bøl-

geslag” kommer han derfor til at synge med meget stærke accenter. Den fore-

gående sang på båndet, nr. 209: ”O Herre Jesus, hør mit Raab” (med omkvæ-

det ”Tag mig, som jeg er!”) har et mere lyrisk udtryk og synges af Pedersen 

mere legato. Disse performative forskelle kan igen bero på hvilke situationer 

de enkelte sange er blevet sunget i og på kollektivets fortolkning af sangen. 

Dette kunne tyde på at de stærke accentueringer i ”Himmelsangen” ikke kun 

er aldersbetingede, men er fremkommet pga. den højspændte syngemåde som 

høres i Harboøre-folkets version. 

Med deres kraftige og unisone sang version af ”Himmelsangen” eksempli-

ficerer Harboøre-folket den deltagende sang og den sociale synkroni som de-

fineret af Turino. Man hører en stor sammensungethed, en fælles vilje og et 

fælles mod til at kaste sig ud i groovet i sangens bølgeslag. Sangerne kan læne 

sig op ad hinanden og sikkerheden i det indøvede idiom. Denne tryghed i fæl-

lesskabet tillader samtidig mindre afvigelser inden for den unisone ramme. 

Særligt høres en enkelt mand der ikke kan holde sin begejstring tilbage på 

ordet ”himlen” på oktavspringet i næstsidste takt. Det høres også hvordan den 

før beskrevne særlige sangteknik som kvinderne har udviklet til at skabe en 

slags fylde og vibrato i randfunktionen, bidrager til en klanglig tæthed i sam-

klang med andre. Da mændene generelt synger mere egalt, er denne tæthed 

specielt fremtrædende i blandingen af kvinde- og mandsstemmer, da den re-

sulterer i en slags timbremæssig tostemmighed. Det er ikke en vokal tæthed 

som i den uklare heterofone sang, men dog en akustisk og vokal manifestation 

som må have forstærket oplevelsen af det religiøse fællesskab – dels i ople-

velsen af at blive løftet ud af det hverdagslige, dels i oplevelsen af at være 

mange. Om end det ikke er et rigtigt tusindstemmigt brus. 

Sangen kan dog godt have været hundredestemmig – i hvert fald fra 1884 

hvor Harboøre missionshus blev bygget. Målestokken er nok mindre end 600-

personers koret i Koncertpalæet i København 20 år senere, men i sammenlig-

ning med fiskernes stuer må missionshuset proportioner have fremstået som 

gevaldige og kirke-lige. Missionshuet blev den fysiske ramme der mulig-

gjorde den mangestemmige, fuldtonende fællessang og dermed en rumlig for-

udsætning for udviklingen af den særlige kraftfulde stil som høres i indspil-

                               
795 Visesangere.dk bånd 179 og 443. 
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ningerne med Harboøre-folk. Missionshuset må også have haft væsentlig be-

tydning som ramme for en lokal kollektiv musikalsk normering af de sange 

og salmer der ellers blev sunget i familierne.  

Jeg har ikke haft mulighed for at undersøge spørgsmålet, men det er tæn-

keligt at visse missionshuse har været forsynede med et harmonium som har 

understøttet den musikalske normeringsproces af den akkordbaserede sang. 

Når det gælder harboøresangen får man dog en fornemmelse af at akkompag-

nement dels har været fuldstændig overflødigt og formodentlig er druknet i 

stemmehavet, dels ikke har kunnet understøtte sangens mest fremtrædende 

kendetegn: kraften i stemmerne og den vuggende rytmes bølgeslag. 

 

 

Figur 56. Harboøre Missionshus i 1920’erne som har givet plads til ikke så få menne-
sker. Væggene er dekorerede med bibelcitater, og på hver sin side af kakkelovnen 
midt i rummet skimter man portrætter af Vilhelm Beck Beck (t.v.) og Carl Moe (t.h.). 
Man ser ikke noget musikinstrument. Gengivet med tilladelse fra Lokalarkivet for 
Thyborøn-Harboøre-Engbjerg. 

To sangtraditioner mødes 

Det er denne bølgende og kraftige sang der fra midten af 1880’erne og frem 

til ca. 1910 musikalsk har omgivet brorsonsangen og med tiden fortrængt den; 

hvis jeg kan tilstås endnu en bølge-allegori: som havet der æder sig ind på 

kystlinjen. Bortset fra i kirken, hvor Brorsons salmer med tiden var blevet en 

del af traditionen, tyder såvel forordene til Harboøre-sangbogen som flere ud-

sagn fra de interviewede sangere på Clausens indspilninger på at man, med 

lokale variationer, har dyrket de to traditioner de samme steder og (bortset fra 
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gudstjenesten)796 i de samme situationer: under andagt i hjemmet, ved små og 

store møder, privat eller i missionshuset, under arbejdet og ved både dødslejer 

og fester. Lokale forhold og præferencer har som altid spillet ind. 

Med en oversigt over sanger-fordelingen af hhv. brorsonsang og harboø-

resang i det indspillede materiale (bilag 3) kommer man desværre ikke reper-

toirespørgsmålet og de lokale forhold meget nærmere. Det kan umiddelbart se 

ud som om der blandt de indspillede sangere er to kategorier: ”brorsonsan-

gere” og ”harboøresangere”, hvor fx Julius Brandt Livbjerg, Peder Chr. Mad-

sen og Jensine Jensen synger hhv. 25, 12 og 10 brorsonsalmer, men kun én 

vækkelsessang, medens Peder Korsgård Pedersen synger 38 brorsonsalmer og 

217 vækkelsessange. Andre sangere er dog repræsenterede med et mere blan-

det repertoire, fx Peder Morre Pedersen og Kathrine Houe. 

Jeg vil dog ikke drage for skråsikre konklusioner på dette grundlag. Dels er 

jeg ikke sikker på at billedet er retvisende, al den stund Clausen var meget 

fokuseret på de enkelte sangbøger og gik systematisk til værks med sine ind-

spilninger. Dels er der i højeste grad tale om historiske levn, som nødvendig-

vis må være præget af en vis tilfældighed. Endelig kan man ikke se bort fra at 

der for Brorson-repertoirets vedkommende er tale om erindret sang, med alt 

hvad dette indebærer af usikkerhed. 

Som udgangspunkt for analysen af den indspillede brorsonsang går jeg ud 

fra at traditionen gennem en rum tid må være blevet påvirket af den moderne 

amerikansk-importerede vækkelsessangs æstetik. Dermed være ikke sagt at 

denne påvirkning har været jævn, og stilistiske divergenser de enkelte sangere 

imellem kan muligvis skyldes forskellige grader af afsmitning fra vækkelses-

sangen. Disse kan på den anden side også have mange andre årsager af lokal 

eller personlig karakter.  

Målet med analysen af Brorson-indspilningerne er ikke i sig selv at fastslå 

graden og arten af denne påvirkning, endsige at kunne identificere en ”origi-

nal” og en ”forfalden” udgave af stilen. Men i og med de to sangbøger og -

traditioner har deres rødder i to forskellige kirkehistoriske kontekster og der-

med medierer disses kristendomssyn, må den stilistiske afsmitning formodes 

i nogen grad at reflektere en religiøs afsmitning. Før jeg analyserer lyden af 

indspilningerne, vil jeg derfor lade sangerne selv komme til orde og belyse 

deres forhold til Brorsons salmebog og brorsonsangen i deres erindring af de-

res religiøse og sociale liv 

                               
796 Materialet tyder på at brorsonsangen i kirken i nogen grad har smittet af på brorsonsangen 
uden for kirken melodisk. Enkelte sangere synger Brorson på salmemelodier der er kommet ind 
i kirkesangen i anden halvdel af 1800-tallet.  Om og i så fald i hvilket omfang kirkesangen også 
har påvirket syngemåden, finder jeg i materialet ingen indikationer på. Umiddelbart vil jeg på 
baggrund af den sikre stil og udbredte brug antage at det snarere er vækkelsessangen der har 
påvirket kirkesangen.  
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Erindringer om brorsonsangen på Harboøre 

Vækkelsessangens dominans skinner tydeligt igennem Clausens samling af 

båndindspilninger fra Harboøre: antallet af indspilninger af harboøresang, 

dvs. sang efter Harboøre-sangbogen og i mindre omfang de andre vækkelses-

sangbøger, overstiger langt antallet af indspilninger med brorsonsang. Der er 

ca. fire gange så meget.797 Denne dominans slår særlig stærkt igennem i den 

indspillede fællessang. Af i alt 245 optagelser med Harboøre-folk er der kun 

én brorsonsalme. Resten er Harboøresang. Da Clausen besøgte Harboøre, ek-

sisterede brorsontraditionen altså kun i erindringen. 

Flere sangere angiver tiden omkring 1. verdenskrig som det tidspunkt hvor 

man holdt op med at bruge Brorsons salmebog. De synger altså på båndene 

ud fra en ca. 50 år gammel barndomserindring. Da Clausen spørger missionær 

Flyvholm om ikke hans mor kunne mange flere brorsonsalmer end han selv, 

svarer han: ” Ja, det – ok, ok, ok - det kan De tro!”798 At sangerne overhovedet 

kan huske sangene fra deres barndom med en sådan sikkerhed, siger noget om 

den plads sangen har haft i hverdagen. I dette afsnit vil jeg lade sangerne selv 

belyse denne plads.  

Clausen forsøger i samtalerne med de enkelte brorsonsangere at spørge ind 

til årsagerne til vækkelsessangens fortrængning af brorsonsangen. Flere, fx 

Kathrine Houe og missionær Flyvholm, forklarer udviklingen med at Bror-

sons salmer kunne være for lange og at især de unge foretrak sangbogen. Spe-

cielt hos Flyvholm fornemmer man det missionske instinkt i form af en åben-

hed over for ungdommen, som han gennem samtalerne flere gange vender til-

bage til. Der er ikke nogen af sangerne der beklager at Brorsons salmebog er 

gået ud af brug, ”for nu har vi jo så mange af dem [brorsonsalmer] i vores 

salmebog,”799 selv om missionær Flyvholm erklærer at ”næst efter min Bibel 

så er der snart ingen bog jeg elsker sådan som Brorsons salmebog.”800 Den 

særlige position i grænselandet mellem (kirke)salmebog og lægmandssangbog 

som kan læses ud af beskrivelserne af de gudelige forsamlinger og sangbogs-

forordene, fornemmer man ikke rigtigt hos Clausens brorsonsangere. 

Det fremgår dog også af Harboøre-sangbogens forord at man længe vær-

nede om brugen af Brorsons salmebog (og kirkesalmebogen, hvilket dog gav 

sig selv), og at man havde en bevidsthed om at så at sige synge hver ting til 

sin tid. I samtalerne med Clausen skinner denne bevidsthed igennem i flere 

barndomsminder. Fx fortæller Peder Korsgård Pedersen801 om en gammel 

                               
797 Der er pga. materialets beskaffenhed en vis usikkerhed forbundet med optællingen. Som det 
fremgår af bilag 3, er enkelte indspilninger desuden foretaget uden for Harboøre-området og 
ikke egentlig en del af traditionen. Regner man alle indspilninger med, er der 179 med bror-
sonsang og 779 med vækkelsessang. 
798 Visesangere.dk bånd 100. 
799 Kathrine Houe i samtale med Clausen på bånd 179. Houe må sigte til Den Danske Salmebog 
fra 1953. 
800 Visesangere.dk bånd 100. 
801 Visesangere.dk bånd 184. 
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post, Anders Madsen, at han ”rigtigt [kunne] synge Brorsons salmer” og lagde 

stor vægt på at bevare Brorson-traditionen: 

PKP: Og dem [Brorsons salmer] skulle vi endelig passe på og holde ved! For 
vi var jo ved, somme tider ville jeg til at synge nogen i anden sangbog, men 
han Anders Madsen, han sagde altid ”Nej, det må I ikke så længe jeg lever.” 

KC: Nå, det sagde han? 

PKP: Ja. Og så kunne vi jo ikke nænne at gå over til en anden sangbog.802  

Andre erindringsglimt belyser sangens rituelle funktion i det private. Clausen 

er som så ofte interesseret i oplysninger der kan belyse sangens historiske og 

geografiske spredningsveje, og som så ofte er det situationerne som sangerne 

husker. Pedersen fortæller om Poul Kren fra Uglev: 

PKP: Han kom tit i mit hjem. Og han var en rigtig sanger.  

KC: Ja. Hvor gammel var han? 

PKP: Ja. 

KC: Dengang du husker ham? 

PKP: Jaaa, da var han en gammel mand. Jeg kan huske, når han gik, så stod 
han sådan, ja, og ”vi skal have en afskedssang”, sagde han.  

KC: Ja. 

PKP: Så satte han hans fod op på a skammel, og han højer hans stok med hans 
kæp, og så sang han en afskedssang.  

KC: Nå 

PKP: Inden han gik.  

KC: Javel. Ja.803 

Afskedssangen har været et højtideligt øjeblik der har ristet sig ind i Pedersens 

erindring. Enkelte sangere mindes hvordan brorsonsangen i barndommen 

strukturerede hverdagen og var knyttet til bestemte personer, frem for alt mo-

deren. Det er især Peder Korsgård Pedersen og missionær Flyvholm der for-

tæller om deres barndomserindringer med Brorsons salmebog, her Pedersen 

                               
802 Visesangere.dk bånd 184. 
803 Visesangere.dk bånd 184. 
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om ”Så går jeg da så veltilfreds”, 4. vers af morgensangen ”Se Dagen bryder 

frem med Magt”: 

Og hver morgen, når vi spiste davre, vi var jo mange, der var jo mange børn, 
og vi stod rundt om et bord, så vi stod op, og Søren Kren han bekendte troen 
og læste Fader Vor, og så stod vi op og sang det her vers.804 

 Et lignende minde har missionær Flyvholm: 

KC: Og Deres mor har sunget disse gamle brorsonsange ind i jer børn? 

MF: Ja, ja, det har min mor, hun har sunget og vedligeholdt, når vi var hjemme, 
når vi ikke var i skole, så holdt vi morgenandagt, og så læste mor et stykke af 
Guds ord dengang, vi havde en andagtsbog. Og så foldede vi vore hænder, og 
mor holdt bøn, og så sang vi, og det var af Brorsons salmer, det var det eneste 
vi ejede, som sangbog ved siden af salmebogen.805 

Ligesom man begyndte dagen med Brorson, afsluttede man den også med 

Brorson. Peder Morre Pedersen fortæller hvordan hans far, der var født i 1831, 

hver aften sang ”Halleluja tusind gang.”806   

Foruden i hverdagen i familien og husstanden blev Brorsons salmebog også 

brugt af større grupper ved møderne, både mindre samtalemøder og større mø-

der i missionshuset.807 Kathrine Houe fortæller Clausen at man i Humlum, ca. 

30 km øst for Harboøre, altid brugte Brorsons salmebog i missionshuset (bort-

set fra når der var en gæsteprædikant), men ikke i hjemmene.808 Noget kunne 

altså tyde på at missionshusets semisakrale status som en mellemting mellem 

kirke og hjem i Humlum fik et meget konkret udtryk i sangrepertoiret. Andre 

steder kom denne status til udtryk i diskussioner om tobaksrygning. Skulle 

dette, som i kirken, forbydes, eller, som i hjemmet, tillades?809 Missionshusets 

                               
804 Ibid. 
805 Visesangere.dk bånd 101. 
806 Visesangere.dk bånd 426. 
807 Mogens Helmer Petersen mener at man i Indre Mission også brugte Brorsons salmebog ”ved 
de store vækkelsesmøder og missionsuger”, hvilket vil sige at brorsonsangen i meget konkret 
form har mødt den amerikansk influerede helliggørelsesbevægelse. Det er ikke min hensigt at 
bestride dette, men på Clausens indspilninger nævner ingen disse begivenheder. Det er missi-
onshuset og frem for alt de nære sammenhænge i mindre kredse som sangerne mindes. Dette 
kan skyldes at de var børn og helt enkelt ikke deltog i missionsaktiviteter uden for hjemmet. 
Citeret efter Stidsen 2002 s. 369.  
808 Bånd 179. 
809 Pga. den decentrale organisation og selveje af missionshusene kunne der være forskel på 
praksis. Men flere steder var der begrænsninger for hvem man ville lade tale, eller hvad huset 
kunne anvendes til. Generelt distancerede Indre Mission sig til de grundtvigske forsamlings-
huse. Da man i Herning i 1923 havde indrettet gymnastiksal i missionshuset, reagerede Carl 
Moe således: ”Jeg kan ikke nægte, at det ved at læse om denne Gymnastiksal i Forbindelse med 
Missionshuset gav et Stik i mit Hjerte ved Tanken paa de grundtvigske Forsamlingshuse. Et 
Hus, der er sammenbygget med en Gymnastiksal, kan nu ikke med rette kaldes et Missions-
hus,…” Larsen, Kurt E.: ”Missionshusene – om baggrunden for deres opførelse” i Kirkehisto-
riske Samlinger 2005. Citat s. 129. Om tobaksrygning ibid.  
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status mellem kirke og hjem har modsvaret Brorsons salmebogs funktion som 

brobygger mellem kirkeinstitution og lægmandsbevægelse. I Humlum brugte 

man den autoriserede salmebog i kirken, Brorsons salmebog i missionshuset 

og Harboøre-sangbogen i hjemmene.   

 

Figur 57. Harboøre Missionshus i 1920’erne. Gengivet med tilladelse fra Lokalarkivet 
for Thyborøn-Harboøre-Engbjerg. 

Andre steder blev Brorsons salmebog, i traditionen efter de gudelige forsam-

linger, dog også brugt ved møder i hjemmene. Igen er det Peder Korsgård 

Pedersen der mindes: 

Når der var samtalemøde, så brugte de altid Brorsons salmer. Og de sad jo 
rundt om et bord, sådan, et langt bord, og så sang de. Selv om der var mange 
vers, det genererede ikke. 

Her fremstår også samtalemødet som en kvasi-rituel situation hvor Brorsons 

salmebog har haft sin bestemte funktion. Det er påfaldende hvordan Pedersen 

to gange knytter sin Brorson-erindring til et bord; formodentlig er det ”et langt 

bord” som det man ser på Niels Bjerres maleri. Dette kan være et udtryk for 

hans fornemmelse for den rituelle scene, et helligsted, som altså også salme-

bogen var en del af.  

Også missionær Flyvholm har stærke barndomsminder af brorsonsangen 

under møderne, og også han mindes posten Anders Madsen. Missionær Flyv-

hom deler et bevægende minde der illustrerer brorsonsangens dybtliggende 
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betydning, både som det erindrede og som det redskab der har fæstnet det er-

indrede i erindringen. Jeg citerer derfor en længere passage. Også hos Flyv-

holm indgår et langt bord i det erindrede: 

MF: Ja, det var der jo, altså når den lille flok samledes, det var en lille flok 
sådan mellem ti og tyve, det var forskelligt, og de kom fra store afstande. Og 
det traf sig også sådan at vort hjem var med i den omgang som det gik. Og der 
husker jeg jo så tydeligt som det var i dag, hvordan mor på lange tider forud 
tog det med i aftenbønnen, at Gud nu måtte lægge det sådan til rette at det måtte 
blive vejr til at de kunne komme, og at vi måtte få en skøn aften sammen. Og 
– det gjorde dét, at det var noget der nedfældede sig i barnets hjerte. Vi skal jo 
alligevel have Gud med i det hele, både vind og vejr og åndelig velsignelse. 
Og derfor har – jo fæstet sig sådan […]. Ja. 

KC: Ja, og De nævnte, missionær Flyvholm, der er én bestemt person deroppe 
i Thy, som De altid mindes, når De hører disse brorsontoner. Øh, hvem var 
det? 

MF: Ja, det var altså en landpost, Anders Madsen hed han, og – han var for det 
første given en virkelig – en levende ånd. Og han var for det andet givet en 
dejlig sangstemme. Han havde en dejlig måde, også sådan at tage og lægge det 
op på, også sådan at vi unge, som der var ganske få af, men vi fulgte jo de 
ældre, og kan blive ved at huske da vi sad ganske stille ved et langt bord måske, 
og så høre på hvad de ældre de drøftede med hinanden. Og dér blev der sjungen 
Brorsons salmer, ikke bare sjungen, men så blev de citerede, så var der en der 
holdt fat i dén sang og en anden i dén, så det var ved at der var stof til samtalen. 
Derfor bundfældede sig så dybt, og så var det en ting som skal med, for at det 
kan være fuldkomment, og det var det at dé mænd, dé levede dét de sagde. Dét 
de talte og dét de sang, og det gjorde det at jeg for mit vedkommende, og det 
var der flere, fik en virkelig respekt for dem, og det minde, den holder vi hellig 
i vore hjerter den dag i dag.810  

Jeg vil runde dette indblik i sangernes erindring om brorsonsangen og Bror-

sons salmebog af med en bemærkning af pensioneret lærer Kresten Lavmand, 

som sammenfatter de forskelligartede udtryk for brorsonsangens og Brorsons 

salmebogs fundamentale eksistentielle og religiøse betydning for de vakte i 

Harboøre-området. Bemærkningen falder efter Peder Morre Pedersen fortæl-

ler en anekdote fra sin barndom om en købmand i Holstebro, der besvarede 

spørgsmålet ”hvordan går det?” ved at citere et Brorson-vers. Lavmand kon-

staterer: ”De levede, åndelig talt, af Luther, Brorson og Bibelen.”811  

                               
810 Bånd 101.  
811 Bånd 426.  
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Lyden af Brorsons salmebog i Harboøre-området 

Clausens indspilninger af brorsonsang består af 179 optagelser der dokumen-

terer 68 forskellige brorsonsalmer, den ene halvdel fra Troens rare Klenodie 

og den anden halvdel fra Svane-Sang. Man hører 18 forskellige brorsonsan-

gere, hvoraf 15 er fra det nordvestjyske område (se bilag 3). Der er 4 kvinder 

og 11 mænd. Blandt de 179 indspilninger dokumenterer kun en enkelt lyden 

af brorsonsang som fællessang. Ud af 68 er 35 salmer kun indspillet én gang. 

Clausen har lige netop nået at samle de sidste levn og erindringer ind, og man 

må regne med en vis vilkårlighed hvad angår brug, melodi og syngemåde i 

disse indspilninger.  

Den samlede indspillede melodimasse kan have sin oprindelse i et historisk 

spænd der går tilbage til Kingos Graduale (og dermed til Thomissøn) og som 

i princippet ikke har anden øvre grænse end indspilningstidspunktet. Også i 

det geografiske perspektiv er der tale om et stort spænd. Først og fremmest 

har der været en sangudveksling de enkelte lokale samfund i det nordlige og 

andre dele af Jylland imellem,812 men med sin beliggenhed ved den jyske vest-

kyst har der også været kontakt til norske fiskere og andre søfolk.813  

De melodiske og performative impulser som i samspil med hinanden er 

gået ind i den mundtlige tradition har således en yderst blandet baggrund. Som 

Clausen konstaterer: ”Det har sine vanskeligheder at nå til en troværdig og 

indsigtsfuld forklaring på melodi- og variantrigdommen, på den gode eller 

ringe realisation af et velkendt melodimønster, og ikke mindst på de stilska-

bende træk – deres art, herkomst og forvaltning.”814 På trods af denne melodi-

ske og stilistiske ”rigdom” mødes man på indspilningerne overordnet af en 

ganske homogen stil og en udtalt fornemmelse af tradition. Den stærkt uddø-

ende tradition taget i betragtning, er sangerne forbløffende sikre i melodier og 

sangudtryk. 

Lyden af brorsonsang er for det første kendetegnet af en åbenbar præfe-

rence for dur – kun én af 179 indspillede brorsonmelodier er i mol. Et gen-

nemgående træk er en melodisk og tonal enkelhed med begrænset brug af mo-

dulation og med en forkærlighed for treklangsmelodik. I rytmisk henseende 

kan man identificere to hovedtendenser og en blanding af disse:  

                               
812 Som Schiørring har dokumenteret, har man også sunget Brorson på Lyø og dermed højst 
formodentlig også på Fyn. Flere sangere fortæller Clausen hvordan de enkelte lokale samfund 
i det nordvest-jyske område besøgte hinanden, fx Hr. Maarbjerg på bånd 443.   
813 Missionær Flyvholm deler fx dette ungdomsminde om en norsk skipper: ”Så sang han en 

to-tre norske sange med sådan en yndig stemme. Og så var det, dengang han havde sjunget tre 

sange, så begyndte han at tale, og det varede ikke ret længe inden, så talte han sig selv så varm, 

så han gik sådan rundt om masten, og så ... det kan jeg sådan huske, jeg glemmer aldrig det ... 

så sagde han, og så sagde han: ‘Du som står på havnepladsen nu, i dag, har du aldrig mærket 

åndens røst i dit hjerte?’ sagde han.” Bånd 100. 
814 Clausen 1961 s. 2. 
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1. melodier i lige nodeværdier og 4/4.   

2. melodier i tredelt taktart, ikke mindst 6/8. 

3.melodier i lige taktarter med punkterede eller trioliserede rytmer.  

Formmæssigt følger melodierne teksterne, hvilket betyder at der især i Svane-

Sangs-repertoiret kan forekomme relativt avancerede versemål og melodifor-

mer samt en tendens til da capo eller anden repetition og andre formbetingede 

pointeringer eller fremhævelser. Også på formens område markerer brorson-

sången således en mellemposition mellem traditionel strofisk kirkekoral og 

den sene vækkelses omkvædssange, idet nogle melodier har genkommende 

eller på anden vis fremhævede elementer som befordrer fællessangen. Samti-

dig kan man i disse kunstfærdige former finde baggrunden for visse kreative 

løsninger i melodiformerne, idet sangerne formodentlig har anvendt velkendte 

formler og lagt til og trukket fra, hvor det var nødvendigt af hensyn til metrum.  

Analysens grundlag og gang 

For at komme et lag længere ned i analysen og kunne identificere de enkelte 

melodi- og stiltræk med større sikkerhed vil jeg tage udgangspunkt i tre af 

Clausen stipulerede perioder for brorsonsangen. Clausen foretager en indde-

ling i en ”skabende periode”, en ”opblomstringstid” med de gudelige forsam-

linger midt i 1800-tallet og en ”efterblomstringstid” med ”den ældre Indre 

Mission indtil tiden o. 1890”. Clausen tilføjer: ”desforuden må regnes med et 

før og et efter.”815 I nærværende analyse er særligt ”efter’et” relevant i form af 

hele den ca. 50-årige periode mellem levende tradition og indspilning, hvor 

brorsonsangen har levet et meget stille liv i sangernes erindring. Det bør be-

mærkes at Clausen har foretaget denne inddeling før han gennemførte sine 

store indsamlinger i Harboøre-området i 1964-1967.  

Hvor Clausen med sin periodisering vil skildre brorsontraditionens udvik-

lingsproces i et historisk perspektiv, bruger jeg den som en ramme for den 

musikalske analyse der kan bidrage til et overblik over hovedtendenser i denne 

proces som de er fikserede på Clausens indspilninger i objektiviseret form. 

Der er ganske vist tale om tidsbundne musikalske impulser og tendenser som 

gennem tiden har sat sit præg på traditionen, men dels skal man være varsom 

med alt for entydige stilhistoriske kategorier, dels er de enkelte tendenser 

netop gået ind i traditionens smeltedigel og er blevet til netop tradition. Sagt 

med andre ord, er de enkelte tendenser ikke blot til stede ved siden af hinan-

den, men har indgået i et uudredeligt samspil med hinanden. Hensigten med 

at anvende Clausens periodisering er således ikke at udskille de enkelte tidslag 

for at sætte indspilningerne ind i en melodi- og stilkronologisk oversigt, men 

snarere at udforske krydsfeltet mellem synkroni og diakroni og derigennem 

                               
815 Clausen 1961 s. 2. 
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belyse brorsonsangens funktion i sangernes sociale og religiøse liv samt i den 

udvikling der over tid kan have fundet sted i denne. 

Analysen begynder med at undersøge ”den skabende periode.” Her foku-

serer jeg på de melodier fra den ældre salmetradition, som Brorson i Troens 

rare Klenodie selv henviser til, og som kan findes i skriftlige kilder, først og 

fremmest Kingos Graduale og Breitendichs koralbog. Disse melodier udgør 

det ældste kendte lag i brorsontraditionen og kan som sammenligningsgrund-

lag med de indspillede versioner belyse dennes udviklingsproces. Igen vil jeg 

påpege at hensigten med at slå ned på disse melodier ikke er at etablere et 

”første led” i en historisk gennemgang af brorsonsangens udvikling, men at 

identificere en række stilkonstituerende træk, uanset om disse er kommet ind 

i traditionens ”blomstringstid” eller ”efterblomstringstid.”816 

Pga. det ”efter” der gør den indspillede sang til erindret sang må analysen 

nødvendigvis være forbundet med en vis usikkerhed. For at komme den 

sungne virkelighed lidt nærmere vil jeg i analysens efterfølgende del udvælge 

indspilningernes mest frekvente salmer. Herigennem vil jeg undersøge tradi-

tionens fasthed og forsøge at skitsere brorsonsangen som den har lydt som 

fællessang. Endelig vil jeg analysere de vokale og performative træk og dis-

kutere disses betydning for sangerens såvel som lytterens opfattelse af melodi.   

Melodierne  

Troens rare Klenodies delvise melodigrundlag i ældre melodibøger  

Det ældste potentielle melodilag i Brorsons salmebog er de salme- og viseme-

lodier som visse tekster i Troens rare Klenodie henviser til. Nogle af disse 

melodier kan være gået ind i de gudelige forsamlingers mundtlige tradition 

via Pontoppidans salmebog fra 1740, som var i brug i Sønderjylland. Brorsons 

salmer blev desuden sunget af Brødremenigheden i Christiansfeld, som mis-

sionerede langs vestkysten.817 Forbindelsen mellem sangen i de gudelig for-

samlinger og den senere indremissionske vækkelse kan ikke direkte etableres 

gennem skriftlige kilder, men tidligere landmand Peder Morre Pedersen, født 

o. 1875, og forhenværende lærer Kresten Lavmand, ca. 10 år yngre, svarer 

med stor bestemthed ja (”Uden tvivl!” og ”Absolut!”) til at Peder Morre Pe-

dersens far lærte Brorsons salmer at kende i mødet med lægmandsforsamlin-

gerne.818 Morre Pedersen har lært de 16 melodier til Brorsons salmer som han 

                               
816 Selv om det næppe har været Clausens hensigt med begrebet, giver ordet ”efterblomstring” 
nogle associationer til romantiske efterklangsforestillinger, hvilket jeg gerne vil undgå. Clau-
sens omfangsrige indsamling af Harboøre-sang og andre vækkelsestoner vidner om at han ikke 
kan have betragtet dette repertoires æstetik som en forfaldstendens. 
817 Clausen mener at der er en mulig forbindelse. Bånd 426. Ligeledes fortæller Peder Dueholm 
at ”egnen [Vinderup øst for Struer] blev besøgt af Brødremenighedens udsendinge, før vi skrev 
1800.” Visesangere.dk bånd 52. 
818 Visesangere.dk bånd 426. Clausen spørger med størst tænkelig forsigtighed og alle forbe-

hold: ”Kan vi sige med nogenlunde sandhed at den gamle Peder Christian Morsen [der søges 



 

 296 

synger for Clausen, af sin far. Enkelte melodier må han lede efter i hukom-

melsen og undskylder sig med at det kan være svært med melodier man har 

lært ”fra mund til mund.” Også hans kone Jensine synger en enkelt salme. 

Clausen interviewer også sønnesønnen til den Jens Maarbjerg der afholdt gu-

delig forsamling med kun en enkelt salmebog. Maarbjergs kone Cæcilie, der 

er født i 1880, synger tre brorsonsalmer.819 Det er ikke muligt at lægge det 

fulde puslespil der viser den musikalske forbindelse mellem de gudelige for-

samlinger og den tidlige Indre Mission, men her og der dukker enkelte brikker 

op.  

Ud af 17 indspillede klenodiesalmer med melodihenvisning findes 5 melo-

dier i Kingos Graduale og 6 melodier i Breitendichs koralbog, de to melodi-

bøger der dækker Pontoppidans salmebog. Derudover henvises bl.a. til tre 

kendte visemelodier: ”Sorrig og Glæde”, ”Folie d’Espagna” og ”Chrysillis” 

(se bilag 3).820 Da flere af Brorsons salmer med Roskilde konvents salmebog 

fra 1855 er gået ind i de officielle salmebøger, kan disse være blevet sunget i 

Harboøre Kirke og andre kirker i området og, med de melodier man har brugt 

der, også ad den vej være gået ind i den mundtlige tradition. Gennem en kom-

parativ analyse af de indspillede melodier og deres stammelodier er det muligt 

at belyse de træk der konstituerer den mundtlige brorsontradition.  

De bevarede melodier 

Langt fra alle sangere følger dog salmebogens melodihenvisninger; kun to 

(måske tre)821 af de 17 salmer synges på den anviste melodi: ”Den elskte Jeru-

salems Længsel” som skal synges på melodien til ”Eja mit Hjerte” fra Kingos 

Graduale, og ”Jesus du min Lyst i Live” som skal synges på melodien til ”Nu 

velan vær frisk til Mode,” ligeledes fra Kingos Graduale.822 Begge disse 1600-

talsmelodier er dokumenterede på Grüner-Nielsens tidlige fonograf-indspil-

ninger og har efter alt at dømme været udbredte i den mundtlige tradition. 823 

                               

lidt efter navnet på Morre Pedersens far, født 1831] kom i Fausing hos den gudelige lægmands-

bevægelse, at han sandsynligvis har lært sin Brorson af disse gamle forsamlingsfolk?”  
819 Visesangere.dk bånd 443.  
820 Kingos måske mest storslåede salme ”Sorrig og Glæde” udkom først i Aandelige Siunge-
koors Anden Part fra 1681 men indgik ikke i Kingos salmebog og melodien således heller ikke 
i gradualet. At Brorson henviser til den, viser dog at sarabande-melodien var kendt og blev 
sunget, selv om den først kom ind i de officielle salmebøger i Roskilde konvents salmebog og 
melodien dermed i Berggreens koralbog fra 1853.  
821 ”Gak hen i Gethsemane,” sunget af både Peder Morre Pedersen og Julius Livbjerg, er melo-
disk så utydelig at jeg kun kan transskribere dele af melodien. Så vidt jeg kan høre, udviser 
denne visse fællestræk med ”Himlen er det rette Land” fra Breitendichs koralbog som Brorsons 
salmebog henviser til. Men det er usikkert. Bånd 427, 429 og 175.  
822 Denne salme er en oversættelse af Johann Rists ”Werde munter, mein Gemüte” og synges 
på samme melodi af Johann Schop, som også er kendt fra Bachs ”Jesus bleibet meine Freude.”  
823 Evald Tang Kristensen synger ”Eja mit Hjerte” og Peder Jensen Therkelsen ”Nu velan vær 
frisk til Mode.” Kristen Graunkjærs ”Tak for al din Fødselsglæde”, sidste vers af Kingos ”Som 
den gyldne Sol frembryder” synges også på denne melodi (Vpv 4-4, 4-53 og 4-54). 
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Figur 58. Julius Brandt Livbjerg (nederst) synger ”Den elskte Jerusalems længsel” på 
en variant af "Eja, mit hjerte" som står i Kingos Graduale (øverst).824 

Lokal tradition kan muligvis være forklaringen på at ”Den elskte Jerusalems 

længsel” som den eneste melodi i hele det indsamlede Brorsonmateriale syn-

ges i mol.825 Den synges af forhenværende lærer Julius Brandt Livbjerg, ind-

spillet i Holstebro, men er allerede i 1911 udgivet i transskription af M.K. 

                               
824 Introduceret af Thoms og sunget af Livbjerg på http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sang-
hist/clr175_128.mp3, 8.10.  
825 Blandt Harboøremelodierne er der også en enkelt mol-melodei: ”Har du ej Lyst til i Himlen 
at komme” fra Harboøresangbogen som synges af Ebbe Nielsen (bånd 49 og 51), Offel Chri-
stensen (bånd 218) og Harbøre-folk (bånd 149) på melodien til ”Fjärran han dröjer.” Melodien 

http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sanghist/clr175_128.mp3,%208.10
http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sanghist/clr175_128.mp3,%208.10
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Sand, også lærer, efter P. Chr. Raabjerg, som igen var Anders Kristian Kri-

stensens sangerforbillede – begge lærere. Melodien har således tilknytning til 

fire mænd der alle var lærere, af hvilke tre virkede i samme område omkring 

Holstebro. Kristensen fortæller at der var vækkelse på seminariet i Nissum, 

hvor han studerede.826 Om end uden præcis viden om hvor de tre øvrige lærere 

har studeret, aner man her et potentielt arnested for denne melodi-tradition.  

Medens melodiens grundtræk og tonekøn er bevaret, er den rytmisk stærkt 

forenklet, hvilket er usædvanligt for stilen. Hvor den oprindelige melodi har 

punkterede danserytmer, synger Livbjerg melodien i lige og ret bastant frase-

rede nodeværdier. Som følge heraf elimineres også melodiens drejetoner, og 

den indledende 1-2-3-bevægelse erstattes af et 7-3-kvartspring, som dog aku-

stisk kan fortolkes som 5-1 og dermed i et skær af dur.  

Den anden melodi der følger anvisningen i Brorsons salmebog, er ”Jesu, 

du min Lyst i Livet,” som af Anders Kristian Kristensen synges på melodien 

til ”Nu velan, vær frisk til mode”. Anderledes end ”Den elskte Jerusalems 

Længsel” viser denne lille melodi nogle frekvente træk i brorsonstilen: Anders 

Kristian Kristensen har rytmiseret melodien, sådan at 4/4 er blevet til 6/8. Ka-

rakteren i foredraget er let, lyrisk og tekstnært.  

 

Figur 59. Anders Kristian Kristensens let vuggende version af ”Jesus, du min lyst i 
live” på melodien til ”Nu velan vær frisk til mode.” 827 

De udskiftede melodier 

De øvrige 15 melodier falder i to hovedgrupper:828 

                               
findes i Pilgrimsharpen nr. 38: ”Kommer du ej snart.” A. Nielsen: Melodier til Pilgrimsharpen, 
tildeels svenske. København u.å. s. 19.  
826 Visesangere.dk bånd 179. 
827 Sunget af Kristensen og introduceret af Clausen på http://dvmmedia.statsbibliote-
ket.dk/sanghist/clr259_128.mp3, 25.38. 
828 Her bortser jeg fra: ”Gak hen i Gethsemane” som skal synges på melodien til ”Himlen er det 
rette Land” fra Breitendichs koralbog, men som er for usikkert sunget til at kunne analysere. 
Den synges af Peder Morre Pedersen og Julius Brandt Livbjerg (Visesangere.dk bånd 427, 429 
og 175). 

http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sanghist/clr259_128.mp3
http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sanghist/clr259_128.mp3
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Nyere salmemelodier der formodentlig gennem kirkesangen er kommet ind i 

traditionen:  

”Aldrig kan jeg sige”/”Gud skal alting mage” på Lindemanns melodi 

”Nu da tillykke”/”På Gud alene” fra Zincks koralbog 

”O hvilken ære”/”På Gud alene” fra Zincks koralbog 

”O Sjæl som daglig glad og sund”/”Naturen holder Pinsefest” af Berg-

green 

”Vor Sjæl er dertil født og båren”/”O glade Budskab” fra Zincks koral-

bog.829 

Visemelodier fra den mundtlige tradition:830  

”Den som der vinder skal æde” 

”Dine vunders huler” 

”Far herud urene ånd” 

”Halleluja tusind gang” 

”O, de sjæle de alene” 

”Se Dagen bryder frem med magt”/”Syng hjerte, syng en aften-

sang”/”Nu går jeg da så veltilfreds” (sidste vers af ”Se dagen bryder 

frem med magt”) 

”Op våg og bed min Sjæl” 

”Råber, ak råber enhver som kan råbe.” 

Tonalitet 

Alle disse melodier, i såvel koral- som visekategori, er dur-melodier der har 

erstattet en anvist mol-melodi (se bilag 3) bortset fra ”På Gud alene,” der også 

i ældre udgaver er i dur.831 Det er bemærkelsesværdigt at to markante og iøre-

faldende mol-melodier ikke har overlevet traditionen: I stedet for på melodien 

til ”Sorrig og Glæde” synges ”Den som der vinder skal æde” på en enkel tre-

klangsmelodi (fig. 60). 

Det kan også forbavse at Chrysillis-melodien som er angivet til både mor-

gensalmen ”Se Dagen bryder frem med Magt”, herunder det femte vers ”Nu 

                               
829 ”På Gud alene” findes i andre melodiversioner hos både Kingo og Breitendich. Den melodi 
der kan genkendes på indspilningerne, ses første gang hos Zinck, og er siden forblevet i den 
danske salmebogstradition. Også melodien ”O glade Budskab” er forblevet i kirksangen. Den 
bruges i dag til ”Bryd frem, mit Hiertes Trang at lindre.” Ifølge Henrik Glahn findes denne 
melodi første gang i Meloditillæg til ”Guldbergs salmebog” fra 1778, som det dog ikke er 
lykkedes mig at finde. Glahn 2000 s. 237. 
830 Nogle af disse melodier er givetvis knyttet til andre sangbøger. Her er nok at tage fat i for 
fremtidig forskning. 
831 To melodier har jeg ikke kunnet finde: ”Ach, hvad skal jeg Synder” og ”Hvor kun sin Gud 
vil lade råde.” Sidstnævnte kunne ligne en variant af ”Hvo ikkun lader Herren råde” (”Wer nu 
den lieben Gott lässt walten”). 
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går jeg da så veltilfreds,” som er blevet sunget separat, og aftensalmen ”Syng 

Hierte, syng en Aftensang” er gået ud af traditionen. At en variant af Chrysil-

lis-melodien tidligere er blevet brugt, fremgår af M.K. Sands optegnelse fra 

1911 (fig. 61). 

 

Figur 60. Rasmus Rasmussen synger ”Den som der vinder” på en melodi med børne-
sangskarakter. 832 

 

Figur 61. "Syng, hjerte! Syng en aftensang" på en variant af Chrysillis-melodien sam-
let ind og udgivet af skolelærer og folkemindesamler M.K. Sand. 

                               
832 Sunget af Rasmus Rasmussen http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sang-
hist/clr101_128.mp3, 18.56. 

http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sanghist/clr101_128.mp3
http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sanghist/clr101_128.mp3
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Denne melodi er et eksempel på hvor stærkt dur-tonaliteten er slået igennem i 

traditionen Den forekommer i sin morgen- og aftenversion i alt 15 gange i 

omtrent samme melodi og er dermed samlingens absolutte topscorer (bilag 3) 

Det er også ganske varieret melodi, muligvis pga. dens brug i hjemmesituati-

oner, som missionær Flyvholm, Peder Morre Pedersen og Peder Korsgård Pe-

dersen mindes dem. De melodiske variationer er dog ikke store. Her kan Julius 

Livbjergs variant repræsentere meloditypen: 

 

Figur 62. En Harboøre-variant af (her morgensangen) i dur, her sunget af Julius Liv-
bjerg. 833 

Rytme og taktart 

Morgen- og aftensalmen kan også fungere som eksempel på melodiudviklin-

gens mest fremtrædende træk i rytmisk henseende. Anders Kristian Kristensen 

er en af de sangere der foretrækker en bølgende rytmisering i form af punkte-

ringer og trioliseringer. Hos ham forvandles de fleste melodier i 4/4 til 6/8. 

                               
833 Introduceret af Clausen og sunget af Livbjerg http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sang-
hist/clr174_128.mp3, 22.54. 

http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sanghist/clr174_128.mp3
http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sanghist/clr174_128.mp3
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Figur 63. Samme tekst og melodi, sunget i en bølgende variant af Anders Kristian 
Kristensen. 834 

Traditionsudviklingens tendens til rytmisering ses tydeligst i de importerede 

1800-tals-salmemelodier, da man kan sammenligne dem med koralbogsversi-

onerne. Samtlige de nyere salmemelodier der er gået ind i brorsontraditionen 

har i deres oprindelige form kun lige nodeværdier. I den mundtlige tradition 

er alle blevet mere eller mindre bøjede og rytmisk blødt op. 

 

Figur 64. Anders Kristian Kristensen synger ”O sjæl som daglig glad og sund” i en let 
udsmykket variant af Berggreens ”Naturen holder pinsefest.”835  

I Anders Kristian Kristensens udgave af Berggreens ”Naturen holder Pinse-

fest” som melodi til ”O Sjæl som daglig sund og glad” er fjerdedelene enkelte 

                               
834 Introducret af Clausen og sunget af Kristensen http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sang-
hist/clr260_128.mp3, 16.08. 
835 Introduceret af Clausen og sunget af Kristensen på http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sang-
hist/clr259_128.mp3, 8.12. 

http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sanghist/clr260_128.mp3
http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sanghist/clr260_128.mp3
http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sanghist/clr259_128.mp3
http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sanghist/clr259_128.mp3
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steder blevet punkterede. Kristensen fordeler ikke punkteringerne konsekvent, 

men her er alle skrevet ind i samme vers (fig. 64). 

 

Figur 65. ”Aldrig kan jeg sige” (”Gud skal alting mage”) i Anders Kristian Kristen-
sens version. 836 

 

Figur 66. ”Nu da tillykke” på Zincks melodi til ”På Gud alene,” sunget af Anders 
Kristian Kristensen. 837 

                               
836 Introduceret af Clausen, sunget af Kristensen http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sang-
hist/clr259_128.mp3 03.35. 
837 Glahn 2000 s. 238. Sunget af Kristensen http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sang-
hist/clr260_128.mp3 00.08. Kathrine Houe synger en variant der er næsten identisk, men med 
en større rytmisk fremdrift og tilbøjelighed til synge før ”slaget.” http://dvmmedia.statsbiblio-
teket.dk/sanghist/clr181_128.mp3, 13.52. 

http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sanghist/clr259_128.mp3
http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sanghist/clr259_128.mp3
http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sanghist/clr260_128.mp3%2000.08
http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sanghist/clr260_128.mp3%2000.08
http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sanghist/clr181_128.mp3
http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sanghist/clr181_128.mp3


 

 304 

Det er også Anders Kristian Kristensen der vugger i ”Aldrig kan jeg sige” på 

Lindemands ”Gud skal alting mage” og i en inderlig og højtidelig version af 

”Nu da tillykke” som synges på ”På Gud alene,” der kom ind i kirksesangen 

som en stiv koral hos Zinck. Kathrine Houe synger ”Vor Sjæl er dertil født og 

båren” med samme inderlighed og rytmiske fremdrift. 

 

Figur 67. Katrine Houe synger sin variant af ”Vor sjæl er dertil født og båren” på 
melodien til ”O glade budskab.” Zincks isometriske melodi er på det nederste sy-
stem.838  

Blandt de øvrige melodier kan man uden videre identificere en gruppe med 

lige nodeværdier: 

”Den som der vinder skal æde” (se figur 60) 

”Dine Vunders Huler” 

”Op, våg og bed”   

                               
838 Introduceret af Thoms og sunget af Kathrine Houe på http://dvmmedia.statsbibliote-
ket.dk/sanghist/clr181_128.mp3, 21, 40. 

http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sanghist/clr181_128.mp3
http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sanghist/clr181_128.mp3
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Figur 68. I ”Dine vunders huler” er sårmystikken sunget i lette toner af Rasmus Ras-
mussen.839 

 

Figur 69. ”Op våg og bed,” muligvis en koral, sunget af Peder Dueholm.840 

Og en gruppe med tredelte og punkterede  rytmer:841 

”Far herud, urene sjæl” 

”Halleluja tusind gang” 

”O de Sjæle de alene” 

”Råber, ak råber” 

                               
839 Sunget af Rasmus Rasmussen på http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sang-
hist/clr101_128.mp3, 27.44. 
840 Introduceret og sunget af Peder Dueholm på http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sang-
hist/clr052_128.mp3, 30.00.  
841 Visesangere.dk bånd 259 (Anders Kristian Kristensen), 426-429 (Peder Morre Pedersen) og 
181 (Kathrine Houe). 

http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sanghist/clr101_128.mp3
http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sanghist/clr101_128.mp3
http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sanghist/clr052_128.mp3
http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sanghist/clr052_128.mp3
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Figur 70. ”Far herud urene ånd,” sunget af Anders Kristian Kristensen.842 

 

Figur 71. ”Halleluja tusind gang” sunget af 90-årige Peder Morre Pedersen, hvis far i 
hans barndom sang den hver aften. Morre Pedersen er noget rusten, hvorfor jeg må 
tage forbehold for præcisionen i transskriptionen.843 

 

Figur 72. ”O de sjæle de alene.” Også denne synges af - med Clausens ord – ”den 
gamle Brorson-sanger” Peder Morre Pedersen, som er noget rusten.844 

                               
842 Introduceret af Clausen, sunget af Kristensen på http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sang-
hist/clr259_128.mp3, 19.00. 
843 Sunget af Peder Morre Pedersen på http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sang-
hist/clr426_128.mp3, 28.40. På båndet høres også Clausen og Kresten Lavmand. 
844Synges af Peder Morre Pedersen. http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sang-
hist/clr428_128.mp3, 1.22. Thoms og endnu en mand er til stede.  

http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sanghist/clr259_128.mp3
http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sanghist/clr259_128.mp3
http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sanghist/clr426_128.mp3
http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sanghist/clr426_128.mp3
http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sanghist/clr428_128.mp3
http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sanghist/clr428_128.mp3
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Figur 73. I ”Råber, ak! Råber” folder Kathrine Houe hele sin fyldige stemme ud over 
en ambitus på en duodecim.845 

Med de konsekvente rytmiske mønstre eksemplificerer disse melodier grund-

træk ved den deltagende sang. Rytmen er genkendelig, forudsigelig og anspo-

rende, omtrent som det kendes fra dansemusikken. 

Harmonik  

Heller ikke harmonikken er kendetegnet af overraskelser, og de fleste melo-

dier modulerer ikke. De treklangsdominerede melodier har antageligvis været 

nemme at lære og at huske, og med deres enkle harmonik har de nemt kunnet 

varieres uden at egentlig ændre melodien. 

De melodier som udviser afsmitning fra Harboøre-sangen, eller muligvis 

er melodier fra vækkelsessangbøgerne, viser tegn på en højere implicit har-

monisk spænding i form af større intervalspring og kromatiske bevægelser, fx 

i ”Halleluja tusind gang”, ”O de Siele, de alene” og ”Råber, ach råber.” Men 

den harmoniske udvikling er stadig enkel og den harmoniske rytme stadig 

langsom. Ud fra indspilningerne at dømme er sangerne lige så fortrolige med 

sekstspring som med kvintspring, og lige så fortrolige med små sekunder som 

med treklange. Den deltagende impuls lader til at være lige stærk i begge me-

lodityper, og de har formodentlig begge fungeret godt i fællessang. 

I Berggreens og Lindemans salmemelodier forholder det sig anderledes 

med harmonikken. Her er den harmoniske rytme hurtigere og dermed styrende 

for melodien, fx i modulationen i B-delen og den efterfølgende motiv-sekvens 

i ”O Siel som daglig”/”Naturen holder Pinsefest.” Disse to melodier er kom-

met ind i kirketraditionen i 1844 og 1878,846 hvilket vil sige omtrent samtidig 

med at den indremissionske vækkelse tog fart og dermed samtidig med at den 

                               
845 Synges af Kathrine Houe på http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sanghist/clr181_128.mp3, 
0.44. Thoms introducerer.  
846 Berggreens melodi i Berggreens koralbog og Lindemans i Barnekows koralbog. Tak til Stig 
Wernø Holter for den sidste oplysning! Glahn 2000 s. 236. 

http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sanghist/clr181_128.mp3
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ny vækkelsessang holdt sit indtog. I modsætning til flere tilfælde blandt De 

stærke Jyder høres ingen som helst melodisk usikkerhed hos sangeren Anders 

Kristian Kristensen, der viser en fuldstændig fortrolighed med den harmoni-

ske progressions melodigenererende betydning.  

Hvordan de to melodier har fungeret for sangerkollektivet, findes der kun 

indirekte indikationer på. Kristensen, der synger de to salmer for Clausen, var 

lærer og kirkesanger, og dermed ikke repræsentativ for den komplette sanger-

gruppe, og meloditypen er lavfrekvent. Da man hos disse brorsonsangere ikke 

som i De stærke Jyders kingosang hører nogen brist på dur-mol-tonal fornem-

melse, kan man nok gå ud fra at disse melodier har fungeret i fællessangen 

også.  

I sammenligning med de enklere melodier kan den større melodiske kom-

pleksitet både tænkes at have hindret og at have forstærket den stimulerende 

og deltagende effekt.  

Form 

Hvor folkelige melodier i mundtlig tradition oftest har en enkel, repetitiv form, 

fx som balladerne, der ligesom den rytmiske og harmoniske forudsigelighed 

bidrager til den deltagende impuls, er melodierne i dette repertoire knyttet til 

formen i Brorsons iblandt virtuost legefulde tekster. Men heller ikke på dette 

parameter hører man nogen usikkerhed hos sangerne. Derimod hører man spor 

af mundtlig tradition og kreative løsninger.  

Igen kan morgen- og aftensalme-melodien fungere som eksempel. Formen 

falder i tre dele, som i den ældre Chrysillis-melodi får kontrasterende karakter 

gennem skiftende taktart. Bortset fra en reminiscens af dette hos Jensine Pe-

dersen, er denne metriske kontrast dog helt udvisket i de folkelige melodiva-

rianter, både hos Julius Livbjerg, Niels Kristian Nielsen og de øvrige sangere. 

Tilsyneladende har traditionen slebet melodien til i retning af formmæssig ud-

jævning som har traditionaliseret melodien og dermed styrket melodiens del-

tagende potentiale i Turinos definition. 

På baggrund af en sammenligning af melodianvisningerne i Brorsons sal-

mebog med de melodier der faktisk bliver sunget, kan man udlede en entydig 

tonal præference for dur, treklangsmelodik og en tilsvarende enkel harmonik, 

i langt de fleste tilfælde med langsom harmonisk rytme. Enkelte melodier har 

en højere melodisk spænding, men stadig en langsom harmonisk rytme. Me-

lodierne holder sig stort set til enten 4/4 og lige nodeværdier, 6/8 og gyngende 

rytmer eller en kombinationsform med 4/4 og punkterede rytmer. Formen føl-

ger Brorsons tekster, også når det er usædvanlige eller lange versemål. San-

gerne behersket i høj grad idiomet i sine forskellige nuancer.  



 

 309 

Syngemåden  

Som påpeget i afsnittet om harboøresangen, er relationen mellem melodi, tekst 

og syngemåde i den mundtligt traderede folkelige sang vanskelig at få et præ-

cist greb om. Den kan nærmest karakterises som et hønen-og-ægget-forhold, 

idet sangerne altid synger noget,847 medens dette noget, med Lords begreber, 

altid må blive den specifikke version af den generiske sang. Syngemåden er 

således ikke et ekstra lag udenom eller en fortolkning af melodien, men i sig 

selv med til at skabe den specifikke melodi. Derfor har den enkelte sanger så 

stor betydning for traditionen som helhed. På tilsvarende vis bidrager den en-

kelte sanger med sin sang til fællessangen, men påvirkes også af kollektivets 

norm.  

Som eksempel vil jeg vende tilbage til den højfrekvente morgen- og aften-

salme, hvor én variant skiller sig ud fra de øvrige. Det er Jensine Pedersens 

yndige melodi, der med skiftende 4/4 og 5/4 og let svævende karakter i lede-

tonefri heksakord skaber sin helt egen folkeligt-lyriske variant af melodien 

(fig. 74). Jensine Pedersen er efter alt at dømme også eksponent for en anden 

fremtrædende tendens: lange toner i fraseslutninger bliver kortet af. Der er 

mange eksempler som her, hvor der ”mangler” et slag eller noget af et slag, 

fordi sangerne intuitivt synger videre. Hvor melodien end kommer fra, har den 

højst sandsynligt ligesom Chrysillis-melodien været i tredelt taktart med 4/4 i 

B-delen.  

På Clausens indspilninger høres forskellige sangerpersonligheder. Sam-

menligner man Julius Livbjerg (i alt 25 indspilninger) med Anders Kristian 

Kristensen (i alt 15 indspilninger), fremstår to meget forskellige sangere. Kri-

stensen synger gerne i 6/8, og melodier i 4/4 synger han gerne i punkteret 

rytme. Han er en sanger der holder af sagte og inderlige bølgeskvulp som han 

fremfører med en fritklingende stemme med et naturligt vibrato i et afdæmpet 

leje, hvilket muliggør en frihed og elasticitet i forhold til artikulation og ryt-

misk formning af teksten.  

Livbjerg derimod foretrækker at bruge sin fulde stemme i en form for rå-

befunktion, hvilket, som tidligere set med andre sangere, fx Charles Alexan-

der, fører til nogle ganske grove accenturinger for at opnå rytmisk liv i melo-

dien. Denne syngemåde er akustisk effektiv, men hæmmer smidigheden i ud-

trykket. Den har sin naturlige forklaring: Livbjerg har været lærer, kirkesanger 

og forsanger ved forskellige skoler, menigheder og samfund gennem mange 

år. Han fortæller om sit forbillede, Peder Chr. Raabjerg, som allerede Sand 

optegnede brorsonmelodier efter senest 1911. Raabjerg sang efter Livbjergs 

                               
847 Jf. Nicolas Cook: “One might speak of a grammar of performance that inheres in the transi-
tive mode. You don’t just perform, you perform something, or you give a performance of some-
thing, and the grammar of performance deflects attention from the act of performance to its 
object.” Selv om Cook diskuterer performance-berebet inden for en partiturmusikalsk diskurs, 
kommer man ikke uden om at selv sangere der aldrig har set en node, også synger noget. Cook 
2013 s. 23. 
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mening ”godt,” fordi han sang klart og kraftigt, og ikke mindst fordi han ”ville 

fortælle noget med det som han sang.”848 Dette ideal kan uden videre genken-

des i hans egen syngemåde.  

 

Figur 74. Jensine Pedersens variant af ”Syng hjerte! Syng en aftensang.”849 

En tredje markant sanger er Kathrine Houe, der tilsyneladende trives godt i 

fuldregistret hvor hun synger med stor fylde. Til gengæld har hun ikke samme 

stemmekraft i det høje register, hvilket dog kan være et aldersspørgsmål. På 

trods af det ganske store brud spænder hun i mellemlejet stemmen til det yder-

ste og synger gerne så tæt på registerovergangen som muligt. Effekten af 

denne teknik er en udtryksfuldhed i frembæringen af teksten. Houe forekom-

mer influeret af harboøresangens æstetik, idet hun gerne vælger melodier der 

netop giver mulighed for udtryksmæssige yderligheder. Hun benytter sig af 

ritardandi, parlando og ikke mindst glissandi,850 både op- og nedad. Hun fylder 

gerne intervaller ud med akkordtoner eller kromatik, og hun synger på én gang 

med rytmisk stramhed og frihed, sådan at forstå at der høres en tydelig puls, 

samtidig som hun lader teksten styre foredraget uden at hun tæller.851  

Disse tre brorsonsangere er eksempler på hvordan sangerne bidrager til 

samme tradition med hver sin personlighed og hver sin form for musikalitet. 

Én ting der binder alle sangerne sammen, er det meget store nærvær i både 

teksten og melodi. En lille del af en samtale mellem Clausen og Livbjerg kan 

belyse dette forhold. Clausen beder Livbjerg om at synge som hans forbillede, 

Raabjerg, og uddyber sit ønske: ”sådan, tolke teksten.” Livbjerg indvilger i 

                               
848 I samtale med Clausen bånd 174. Kristensen er fra Humlum, har gået på seminariet i Nissum, 
og været lærer i Fausing, Bøllinge, Resen og Aulum. Sidstnævnte i 25 år. 
849 Clausen introducerer (”Nu hoster vi af!”) og Jensine Pedersen synger på http://dvmme-
dia.statsbiblioteket.dk/sanghist/clr427_128.mp3, 12.40. Jensine Pedersen er gift med Peder-
Morre Pedersen. 
850 Disse tre begreber fra den kunstmusikalske diskurs vælger jeg at bruger her, da disse ud-
tryksmidler hos Kathrine Houe faktisk lyder som musikalske valg. 
851 Kathrine Houe kan høres på bånd 181. 

http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sanghist/clr427_128.mp3
http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sanghist/clr427_128.mp3
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dette, men indvender: ”Jeg skal jo selv være med i det også.”852 Selv om ingen 

andre sangere udtaler sig om dette helt centrale spørgsmål, vil jeg hævde at 

det sproglige og mentale nærvær i sangen, en religiøs tydning af det som Lene 

Halskov Hansen kalder et fortællende sangudtryk, er et gennemgående signi-

fikant træk for traditionen og helt styrende for fraseringen i detaljen.   

På sporet af den kollektive brorsonsang 

Ligesom det var tilfældet i analysen af De stærkes Jyders sang, er det vanske-

ligt at sige noget definitivt om lyden af brorsonsangen som fællessang. Den 

udprægede dur-tonalitet, den rytmiske regelmæssighed og den store sikkerhed 

som sangerne udviser i beherskelsen af disse parametre tyder dog på en langt 

mere unison og ensartet syngemåde, som det også høres på de mange indspil-

ninger med harboøresang. Visse mere frekvent indspillede salmer kan desu-

den give et fingerpeg om traditionens fasthed og dermed også om vilkårene 

for det kollektive sangudtryk. Følgende seks salmer synges af næsten halvde-

len af sangerne og må derfor betragtes som almindeligt udbredte. Det er også 

de salmer som Clausen kan finde på at spørge efter, når han vil hjælpe san-

gerne på vej med hukommelsen (se bilag 3). 

”Evig Tak, o milde yndigste Immanuel”, 6 sangere 

”Hvad est du dog skøn”, 6 sangere 

”Midt igennem Nød og Fare”, 6 sangere 

”O Helligaand, mit Hjerte,” 6 sangere 

”Så sød er Jesu Hyrdefavn”, 6 sangere853 

”Vor Klippe vi slippe umulig”, 7 sangere.854  

Flere forskellige årsager medvirker formodentlig til at netop disse salmer har 

været så udbredte. Man må dog med en vis rimelighed kunne gå ud fra at 

salmerne udsiger noget religiøst centralt for sangerne, samt at sangerne har 

fundet en æstetisk nydelse i ord og toner. Disse seks sange er alle fra Svane-

Sang, som foruden ved deres sproglige virtuositet udmærker sig ved at have 

færre vers end klenodiesalmerne, hvilket må have været af praktisk værdi ved 

møderne. 

                               
852 Bånd 174. 
853 Denne salme har ingen melodihenvisning i Brorsons salmebog, men findes i en smuk mol-
melodi hos Sand 1911.  
854 Af disse seks salmer er tre gået ind i de officielle salmebøger: ”Midt igennem Nød og Fare” 
(tillæg til Roskilde konvents salmebog 1890), ”O Helligånd, mit Hierte” (tillæg til Roskilde 
konvents salmebog 1873) og ”Vor Klippe vi slippe umulig” (Den Danske Salmebog 1953). De 
mere pietistisk intime ” Evig Tak, o milde yndigste Immanuel”, ”Hvad est du dog skøn,” der 
har Højsangs-tema, og ”Så sød er Jesu Hyrdefavn” er forblevet i den folkelige tradition.   
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Der er generelt udbredt enighed om melodierne. Et enkelt eksempel kan 

vise hvor beskedne afvigelserne er: ”Evig Tak, o milde yndigste Immanuel.” 
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Figur 75. Peder Dueholm, missionær Flyvholm, Kathrine Houe, Peder Chr. Madsen, 
Anders Kristian Kristensen og Peder Korsgård Pedersen synger alle ”Evig tak o 
milde.” De er meget enige om den overordnede norm.855 

Evig Tak, o milde yndigste Immanuel, 
At du vild’, du vilde dødes for min Siel. 
Derfor nu mit Øye seer til Himlens Høye, 
Mild og bliid; thi dertil har du selv mig fried.856 

Dette vers af Brorson er blot et enkelt eksempel på hans evne til at kombinere 

det næsten barnligt enkle med sproglig virtuositet. For sangglade mennesker 

må det være en tilfredsstillelse at smage på de tæt på hinanden følgende rim (i 

ABABCCDD-mønster) og de endnu tættere assonanser i kombination med 

ordenes ligefremme friskhed. Som det fremgår af transskriptionen, er melo-

dien sunget grundigt ind. De mindre variationer der findes, vidner snarere om 

traditionens styrke end om dens svaghed. Det er sangere der behersker idiomet 

i en sådan grad, at de kan tage sig små melodiske friheder her og der. Kathrine 

Houe viser en særlig sans for harmonikkens virkemidler, da hun i første peri-

ode kadencerer i dominanten, men i gentagelsen og slutkadencen i tonika, 

hvilket hun forstærker med at udvide den forudgående D7-akkord i en nedad-

gående bevægelse der fører til ledetonen. Også Anders Kristian Kristensen og 

Peder Korsgård Pedersen har ledetonebevægelsen. Andre varierer melodien 

rytmisk.  

Den udbredte forståelse for stilen samt den gennemgående enighed i melo-

diopfattelsen tyder på at unisonitet og en melodisk klar tekstur der fremmer 

den langsomme, men dog melodisk bærende harmoniske udvikling, har været 

et stilideal i den kollektive sang. Derved adskiller forsamlingssangen sig på et 

væsentligt punkt fra kirkesangen efter Kingos salmebog. Om dette ideal har 

været fremherskende fra traditionens udspring o. 1830 må forblive et åbent 

spørgsmål, men de mange treklangsprægede dur-melodier kunne tyde på det. 

Det er dog samtidig sandsynligt at harboøresangens påvirkning med sin mere 

spændte harmoniske stil har fremmet dette ideal yderligere. 

Jeg vil afslutte dette kapitel med den ene indspilning af fællesskabets bror-

sonsang: ”Vor klippe vi slippe umulig.” Lyden af denne fællessang skiller sig 

ikke ud fra den tidligere beskrevne harboøresang: der synges med stor kraft 

og udtryksvilje – der er ”bølgeslag i sangen.” På denne indspilning høres et 

kollektiv bestående af sangerindivider der i den unisone sang finder et stærkt 

og sikkert udtryk. Den timbremæssige divergens skaber fylde og tæthed i klan-

gen, enkelte sangere har svært ved at ramme tonerne præcist i B-delens ned-

adgående treklang, nogle står hurtigt af frasernes sluttoner, medens andre bli-

ver hængende. Men sangerne er samtidig enige om rytmen og fraseringen. 

                               
855 Blot ét eksempel. Peder Dueholm. Clausen introducerer på http://dvmmedia.statsbibliote-
ket.dk/sanghist/clr050_128.mp3, 00.40. 
856 Her citeret efter et eksemplar af Brorsons salmebog trykt i København 1915. 

http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sanghist/clr050_128.mp3
http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sanghist/clr050_128.mp3
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Alle er enige om den rytmiske spænding på ”umulig” som understøttes af den 

kraftige accentuering som sangerne artikulerer frem på ”mu”, ligesom alle 

fortsætter med i stor enighed at glide op på ”før.” En energisk artikulation 

bruges gennemgående aktivt til at drive sangen frem, bl.a. ved at betone ette-

ren, og dermed bølgeslagene, i hver tretakt.  

 

Figur 76. Harboøre-folk synger ”Vor klippe vi slippe umulig” i stor melodisk enig-
hed.857 

Denne indspilning kan ikke regnes som repræsentativ for den kollektive bror-

sontradition i almindelighed; som vist er Brorsons salmebog blevet brugt i 

hjemmene, til samtalemøder og større missionsmøder. Den musikalske 

spændvidde må forventes at svare til denne bredde i brugssituationerne. Men 

den demonstrerer en del tendenser som høres på de individuelle indspilninger 

og formidler ikke mindst den stærke fællessang, som har opsuget stiltræk fra 

det sene 1800-tals amerikansk-inspirerede vækkelsessang, men som allerede 

var bærende fra de første gudelige forsamlinger og i etableringsfasen af Indre 

Mission. Lyden af harboørefolks sang af ”Vor klippe vi slippe umulig” er så-

ledes et godt eksempel på brorsonsangens vækkende, fællesskabsdannende, 

optimistiske og fastholdende egenskaber.    

                               
857 Sunget af harboørefolk på http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sanghist/clr101_128.mp3, 
33.34. 

http://dvmmedia.statsbiblioteket.dk/sanghist/clr101_128.mp3
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Konklusion 

Med Kingotone og brorsonsang – folkelig salmesang i Danmark har jeg præ-

senteret en side af dansk musikalsk-religiøs kulturarv som hidtil er stort set 

ubeskrevet. Med rødder i landbefolkningens mundtligt traderede og degnesty-

rede salmesang etablerede der sig i løbet af 1800-tallet i særlige miljøer en 

musikalsk modstrømning til den officielle hovedstrømnings alt mere standar-

diserede og ”stive” kirkesang. Denne modstrømning udsprang af brugen af 

Kingos salmebog fra 1699. Parallelt hermed, og ofte i de samme, som regel 

vakte miljøer, opstod der en forsamlingssangtradition, hvor man sang efter 

Brorsons salmebog. 

Kingos og Brorsons salmebøger fik kanonisk status i de gudelig forsamlin-

ger, og hos De stærke Jyder og i Kristeligt Lutheransk Trossamfund var man 

villig til at gå langt for at kunne synge efter Kingos salmebog under gudstje-

nesten. På Lyø forlod man uden protester traditionen i takt med moderniserin-

gen i begyndelsen af det 20. århundrede. Brorsonsangen blev et vokalt udtryk 

for lægmandsforsamlingernes religiøse selvbestemmelse og, som en tradition 

med kirkelig oprindelse, samtidig en legitimering af vækkelsens trossyn og –

praksis. Den folkelige salmesang var både fællesskabsstyrkende og vækkel-

sesspredende. 

Gennem fire kapitler centreret om lyddokumentation af kingo- og brorson-

sång fra fire forskellige dele af landet har jeg vist hvordan sangerne i hhv. en 

diakron og en synkron akse synger deres historie, deres tro og deres fælles-

skab. I analysen af kingosangen fra Lyø har jeg nærstuderet traditionsproces-

serne i et erindringsperspektiv, medens jeg i de øvrige analyse-kapitler har 

krydset undersøgelsens diakrone akse med den synkrone og søgt at få et ind-

blik i fællessangens mekanismer i den deltagende sang. 

Analyserne viser at De stærke Jyder, Kristelig Lutheransk Trossamfund og 

Indre Mission i Harboøre-området vælger forskellige vokale strategier til at 

udtrykke og realisere det religiøse og sociale fællesskab. I en tæt tekstur med 

heterofone træk skabte De stærke Jyder en kingotone som var ”uigennemtræn-

gelig for andre” og kan illustreres med en skitse af landsbyfællesskabets jord-

brugskollektiv. Gennem denne vokale realisering af Kingos salmebog kunne 

De stærke Jyder erfare en overskridelse af den almindelige profane tid.  

Kristelig Lutheransk Trossamfunds kingotradition er blevet til under usæd-

vanlig social og konfessionel isolation. I den dokumenterede menighedssang 

høres et massivt unisont udtryk med en timbremæssig tæthed der opstår i de 
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skarpe stemmers udstrakte brug af glissandi og sveller i en grundigt indsungen 

melismeringspraksis. Kollektivet og troen fremstår stærkt i denne kraftfulde 

sang, der har den tætte tekstur til fælles med De stærke Jyder, men samtidig 

udtrykker fællesskabet og den konfessionelle enhed med unison melodisk 

klarhed.  

Sporene af de gudelig forsamlingers tidlige brorsonsang er svage, men ind-

spilninger med Harboøres brorsonsangere viser at det unisone ideal i den se-

nere fase helt har slået igennem i denne stil, som er blevet sunget uden for 

kirkerummet, hvor den er blevet påvirket af amerikansk vækkelsessang med 

harmonisk progression som et tydeligt implicit grundprincip i den enstemmige 

sang. Dog viser analysen at også brorsonsangerne stræber efter en tæt og fyl-

dig tekstur, men i modsætning til kingosangerne gør dette med brug af brede 

stemmer og i mange tilfælde vibrato. Undersøgelsen viser desuden at brorson-

sangen blev påvirket af nyere vækkelsessang, kendetegnet af en grundlæg-

gende glad og optimistisk tone i overensstemmelse med tendenser fra hellig-

gørelsesbevægelsen. Dermed bliver undersøgelsen af brorsonsangen i Harbo-

øre et eksempel på hvordan den musikalske analyse af opbevaret lyd kan bi-

drage med nye dimensioner til vante forestillinger.  

Undersøgelsen har således vist at folkelige sangtraditioner der kan spores 

tilbage til reformationstiden, har været udbredte flere steder i landet, hvor de 

som et led i sangernes religiøse praksis har styrket sangfællesskaberne gen-

nem forskellige vokale strategier. Ikke mindst kapitlerne om De stærke Jyder 

og Kristelig Lutheransk Trossamfund var vist hvordan mennesker kan handle 

gennem salmesang. Nok har regenter, myndigheder og præsteskab gennem 

salmebøger og med tiden med orgler, lærer- og kirkemusikuddannelse kunnet 

nå, påvirke og i visse henseender styre mange mennesker, men denne afhand-

lings undersøgelser har vist at mange mennesker har kunnet gøre det samme 

og selv handle gennem salmesangen, hvad enten de som i De stærke Jyders 

tilfælde er gået mod, eller som i harboøresangernes tilfælde er gået med strøm-

men. Ingen af de to grupper var passive modtagere af sangen. Forståelsen for 

denne handlekraft i salmesangen er efter min opfattelse alt for fraværende i 

dagens kirkemusikalske debat, hvorfor jeg håber med denne undersøgelse af 

historiske forhold at kunne give inspiration til samtalen om nutidens salme-

sang. Noget tilsvarende gælder for nutidens genfødte interesse for fællessang.  

Undersøgelsen har også fremhævet den dobbelte medieringsproces disse 

traditioner er udtryk for, ved at pege på relationen mellem salmebog, sanger 

og den klingende sang, som er tilgængeliggjort gennem andre medieringer, 

nemlig lydindspilningerne. Afhandlingen er formet som en vandring gennem 

det salmehistoriske lydlandskab og har dermed bidraget til at vise hvordan det 

gennem hørelsen er muligt at få ikke øje, men ”øre på” hidtil upåagtede detal-

jer i historien. Hvor Karl Clausen taler om sanghistorikeren som det lyriske 

korrektiv til faghistorikeren, kan man gennem de lydindspilninger hvis tilbli-

velse Clausen selv havde en væsentlig anpart i, tale om det soniske korrektiv 

til sanghistorien.  
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Afhandlingen har også, selv om det ikke har været et mål i sig selv, placeret 

den danske folkelige salmesang i et bredere nordeuropæisk kulturelt fælles-

skab. De danske traditioner er opstået under de lokale danske historiske for-

hold, men de socialt, musikalsk og teologisk beslægtede traditioner der findes 

i hele den protestantiske verden, placerer daske sangtraditioner i et nyt lys der 

går imod indgroede forestillinger om national særart. 

Endelig er afhandlingen om den folkelige salmesang i Danmark også blevet 

et eksempel på en tværdisciplinær metode der kombinerer kirkehistorisk hym-

nologi med musiketnologi gennem et konstant fokus på sagens kerne: lyden 

af stemmer der omsætter Kingos og Brorsons salmebøger i sang. 
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English Summary 

Kingo Style and Brorson Song – Traditional Hymn Singing in Denmark 

From hymnals and Sound Recordings  

The topic of this dissertation is traditional Danish hymn singing, which con-

sists of two main branches: Kingo and Brorson singing. These traditions are 

connected to and named after the usage of respectively Thomas Kingo’s and 

Hans Adolph Brorson’s hymnals in the 19th and early 20th century. Sound re-

cordings from four specific environments document those traditions. The aim 

of this study is to investigate the relationship between the hymnal, the sound 

of the sung hymns, and the singers, and thereby investigate musical, historical, 

social, and religious aspects of the tradition. The dissertation is divided into 

two parts and consists of seven chapters. 

The first part, comprising chapters 1-3, forms the theoretical, methodolog-

ical, and contextual background for the case studies of the sound recordings 

in the second part. In Chapter 1, I pose three research questions: 

 What are the melodic and vocal features of the recorded hymn sing-

ing traditions? How does the recorded singing relate to written 

sources, and can this relationship shed light on the processes of 

change in those oral traditions? 

 How do the singers express their religious position through singing, 

and how can the communal singing be an experience of the social 

and religious community? How does, moreover, this communal 

singing mark the boundary to the world outside the community? 

What is the relationship between these issues in the specific cases, 

and can interconnections or lines of development between the cases 

be traced? 

 What are the consequences of the media involved in the recorded 

hymn singing? What was the role of the hymnal as medium and 

object among the singers, and (how) has this had an impact on the 

singing? What is the potential of recorded song as sources? What 

are the methodological possibilities and limitations of sound re-

cordings? 
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The study situates its theoretical framework at the intersection of hymnology 

and ethnomusicology, drawing on recent studies within the field of Christian 

Congregational Music Studies. In this point of view, hymn singing is, as put 

by Christopher Small, “something that people do”: a musical, religious and 

congregational practice in which the community of the congregation and the 

encounter with the sacred can be experienced. Against this background, I de-

scribe five facets of hymn singing in order to outline the contours of a phe-

nomenology of hymn singing maintaining a flexible methodological frame-

work: hymn singing as practice, hymn singing as agency, hymn singing as 

social participation, hymn singing as collective memory, and hymn singing as 

worship and religious experience. Within this framework, I conduct my ana-

lysis along both a diachronic and a synchronic axis, the former exploring pro-

cesses of tradition and collective memory, the latter the musical interaction of 

the group. 

In my survey of previous research, I extend the perspective to Nordic hym-

nology and musicology, in which I establish three paradigmatic phases: one 

in the period between national romanticism and evolutionism in the early 20th 

century, one in the transition from the philological approaches of the fifties to 

the folk music wave of the sixties and seventies, and one from recent decades 

with implications on ethnomusicology, leading to what has been termed “the 

vocal wave” in Sweden and Norway. 

The second chapter unfolds the historical context and preconditions of the 

hymn singing traditions, emphasizing the development of revivalism with spe-

cial focus on the role of books and of literacy and reading. From the Refor-

mation onwards, reading became an increasingly necessary and desirable skill 

in Danish society. In the seventeenth century, regular “catechism campaigns” 

were organized. In the eighteenth century, movements of Lutheran pietism 

reached Denmark, which caused an extended interest in devotional reading. 

This trend led to waves of revivalism in the first half of the nineteenth century, 

where lay people assembled in private house in order to worship and sing 

hymns on their own confessional and musical terms. In this culture, the hym-

nals of Kingo and Brorson had canonical status. The first Danish revivalist 

movement was The Stalwart Jutlanders, who insisted on using Kingo’s Hym-

nal from 1699, not only at private meetings, but also in church. This situation 

led to repeated “worship wars” in Church services, where The Stalwart Jut-

landers used Kingo’s Hymnal and sang in the Kingo style, while the rest of 

the congregation used the modern hymnal with different melodies and con-

veying a different vocal style.  

When Denmark obtained a democratic constitution in 1849, which also in-

volved freedom of religion and the formal foundation of “Folkekirken” (the 

Evangelical-Lutheran Church in Denmark), the revivalist movements were 

largely organized into two official fractions: Inner Mission and Grundtvigians 
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(after the theologian and pastor N. F.S. Grundtvig). Brorson’s Hymnal played 

a central role in the religious life of Inner Mission.  

One particular movement belonged to neither fraction and did not agree 

with certain fundamental dogmas of Folkekirken regarding the sacraments. In 

1863, the community was excluded from the official church and became the 

“Christian Lutheran Faithful” (Kristelig Lutheransk Trossamfund). This com-

munity accepted no other hymnal than Kingo’s. 

The second part of Chapter 2 aims to establish the concept of Danish hym-

nal culture, drawing on Thomas Kaufmanns concept of confessional culture. 

Here I describe the symbolic value of hymnals, the hymnal’s potential as a 

religious object in a grey zone between belief and magic, and I introduce the 

act of singing as a special form of reading. The rest of the chapter presents the 

relevant hymnals in their historical, ideological, and theological context, and 

their related graduals or chorale books.  

The third chapter presents the collected sound recordings of these hymn tradi-

tions and their collectors: 

 Hakon Grüner-Nielsen was the first to record traditional music in 

Denmark with the phonograph. Around 1930, he collected 29 ex-

amples of traditional hymn singing. Some of these recordings were 

done in cooperation with the musicologist Knud Jeppesen. 

 Nils Schörring was a professor of musicology with a special interest 

in the history of song, and the first to introduce early ethnomusicol-

ogy at the University of Copenhagen. He was also the first to use a 

tape recorder for audio collection of traditional music: In 1953, he 

recorded sixteen hymns from Kingo’s hymnal with two elder sing-

ers on the island of Lyø, where Kingo’s hymnal had been used until 

1910. The recordings contain only the sung hymns, no spoken 

words.  

 Thorkild Knudsen was a composer, folk music activist, collector, 

and – by his own definition – researcher. He was a leading figure 

in the folk revival of the seventies. From 1958 to 1963 he recorded 

approximately ten hours of hymn singing with The Stalwart Jut-

landers. He recorded both Brorson and Kingo singing, and he con-

ducted interviews with the singers. 

 Like Knudsen, Karl Clausen was a “self-made” collector and re-

searcher. He had broad pedagogical and practical experience, and 

in 1963 he obtained a position at the University of Aarhus. In the 

years 1959-1966, he conducted extensive audio collections of tra-

ditional Danish singing, including approximately six hours of Bror-

son singing with members of Inner Mission in the area of Harboøre. 

Clausen also recorded a large amount of Anglo-American inspired 
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revivalist songs with the same people, and he encouraged the sing-

ers to communicate their experiences with and memories of hymn 

singing. 

 Sigvald Tveit was a Norwegian composer and music theorist with 

a special interest in hymns. In 1995, he visited the Christian Lu-

theran Faithful, with whom he recorded 1 ½ hours of Kingo singing. 

Tveit’s collection distinguishes itself from the other recordings by 

including actual congregational singing. 

All singers featured in these recordings were rather old when recorded, and, 

apart from the Christian Lutheran Faithful, the recorded traditions were prac-

tically extinct as congregational practice by the time of the recordings. I follow 

the suggestion of Kirsten Sass Bak in conceptualizing this as remembered 

singing. I open Chapter 3 with an introduction to fundamental concepts from 

sound studies, aiming to situate the recordings and the analysis of them in this 

field. With Jonathan Sterne’s concept ensoniment, I want to emphasize the 

broadened understanding of history through sound and listening. I also define 

the entirety of the study’s recordings as a soundscape of hymn singing. 

The second part of the dissertation consists of four case studies: The Kingo 

tradition of Lyø (Chapter 4), the Kingo tradition of The Stalwart Jutlanders 

(Chapter 5), the Kingo tradition of the Christian Lutheran Faithful (Chapter 

6), and the Brorson tradition of Harboøre Inner Mission (Chapter 7). 

Representing a culture marked by traditionalism on an isolated island with 

a small population that until the early 20th century preserved many old cus-

toms, the Lyø recording collection is especially suited to the diachronic axis 

of the analysis of the Kingo tradition. With basic concepts from oral theory 

(Albert Lord) and contemporary folk song studies, I explore the process of 

tradition as a memory practice, considering the hymnal as a site of memory. I 

seek traces of the musical practice of former times in the comparison of the 

recorded versions with chorale books (and one gradual) dating from 1569 

(Dend danske Psalmebog: “Thomissøns hymnal”) to 1853 (“Berggreens cho-

rale book”). The analysis shows the complex paths of oral tradition and the 

results of a constantly ongoing negotiation – or dialogue – between the clerk, 

representing centralized and educated norms, and the local population. The 

analysis also shows how oral tradition is apt to shape music according to 

changing norms, so that the experience of Lutheran worship in sixteenth- or 

seventeenth-century hymns remained appropriate in time and place. 

The recorded Kingo singing with The Stalwart Jutlanders is rich and com-

plex material. Sadly, there are very few recordings of group singing, despite 

the fact that this was an old movement with a strong communal identity. I 

show how The Stalwart Jutlanders maintained for a long time the culture of 

the village and the “world of Luther’s house table.” In the analysis, I seek 

traces of communal singing, which leads to the conclusion that The Stalwart 
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Jutlanders endeavoured to experience the community as well as the sacred in 

a dense, heterophonic vocal texture, vocally materializing the liturgical and 

religious content of Kingo’s hymnal. I support this conclusion with the rec-

orded interviews, in which the singers are focused on the sound of “tiny dif-

ferences” and the experience of the congregation.  

The sound of The Christian Lutheran Faithful is impressive. In Chapter six, 

I show how the community, due to the lack of democratic experience in Dan-

ish society in the middle of the nineteenth century, was marginalized and fi-

nally excluded from the official church. This does not exclude the fact that the 

community espoused quite a radical interpretation of Lutheran theology. The 

sound of the community is characterized by a sharp and compressed vocal 

production and a dense texture with glissandi and powerful projection. Unlike 

the Stalwart Jutlanders, the overall structural texture is in unison, but the sound 

has a thick density and palpable materiality, which results in a powerful sound, 

which seems to have encouraged insider group confidence in the isolated com-

munity. In each hymn, a male member of the community intones the first 

words and notes before the entire group starts singing. I interpret this as re-

sembling ‘lined-out hymnody’ and evoking collective memory, shaping and 

confirming the confessional identity of the group. 

The last chapter investigates the Brorson tradition of Inner Mission in Har-

boøre within the religious and historical context of nineteenth century reviv-

alism. With his virtuosic and pious hymn poetry from the middle of the eight-

eenth century, Brorson embodies the renewal of Danish Lutheranism through 

Pietism. Brorson’s hymnody drew both on the melodies of the church and on 

newer secular melodies. An extensive number of editions of the so-called 

Brorson hymnal (which was never an authorized official hymnal) testifies to 

its great popularity. It seems to have been a crucial tool in the spread of reviv-

alism. In the 1880s, new kinds of melodies reached Denmark through song-

books and singers, such as Charles Alexander, of the Anglo-American “holi-

ness movement”. In Inner Mission, the new songs displaced the Brorson 

hymns, except in Harboøre, where both traditions were part of social and reli-

gious life within families and communities. The analysis shows once again 

how oral tradition absorbs new features while preserving others. Nevertheless, 

the influence of modern revivalism aesthetics seems to have been immense. 

This chapter investigates to what degree the new style also conveyed the the-

ological and religious values of the holiness movement. The Inner Mission 

community of Harboøre had a reputation for being “holy” people with little 

joy in life. On the sonic level this plays out differently than what is otherwise 

often assumed. The recordings give various examples of singers with a clear 

preference for major tonalities (only one Brorson hymn is in a minor key) and 

a swinging movement that may be likened to the waves of the west coast of 

Jutland, with a preference for 6/8, dotted notes and triplets. The timbre of the 

voices is broad, warm, and bright, and most singers sing with vibrato. Unlike 

the Kingo singers, they appear completely confident and enculturated with the 
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principles of harmonic progression as a fundamental parameter of melody. 

From a sonic perspective, there seems to have been a lot of joy in the Harboøre 

Inner Mission. 

Altogether, the dissertation concludes that the popular present tradition of 

communal singing in Denmark has a historically and musically much broader 

background, rooted in hymn singing, than what established historiographical 

narratives suggest. It demonstrates how hymn singers, depending on context 

and religious identity, applied different vocal strategies as part of their musi-

cal, confessional and social agency. Furthermore, the dissertation sheds light 

on the close relationship and interaction between singer, book, and sound, and 

testifies to the value of recorded and remembered sound as historical sources. 

From its theoretical and methodological perspectives, the study also confirms 

the interdisciplinary approach of the fields of hymnology and ethnomusicol-

ogy. Most importantly, the study confirms the immense power and experience 

of hymn singing in human life. 
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Bilag  

Bilag 1: Oversigt over indspilninger med De stærke 

Jyders kingosang 

Hakon Grüner-Nielsens fonografindspilninger fra 1933 

I 1933 indspillede Grüner-Nielsen sangerne Peder Therkelsen Jensen i Øster 

Snede Kirke og Kristen Graunkjær i Løsning Kirke. 

 

Tabel 1. Tabel 1. Oversigt over Grüner-Nielsens tilgængelige indspilninger med De 
stærke Jyder fra 1933. 

Salmetitel Først udgivet i 

Et barn er født i Betlehem Thomissøn (Puer natus est) 
Fra Himlen højt komme vi nu her Thomissøn 
Den signede Dag er os beted Thomissøn (Dies est læticiæ) 
Nu velan vær frisk til Mode Kingo 
Tak for al din Fødselsglæde/Som den 
gyldne sol frembryder 

Kingo 

Herren han er min hyrde god Kingo  
Nu er født os Jesus Krist Thomissøn (Christus natus hodie) 

Thorkild Knudsens båndindspilninger 1958-1963, sangerinddelt 

1 sanger 

Christensen, Christen Mathiasen 3 salmer/4 optagelser 

Christensen, Henrik Therkelsen 7 salmer/8 optagelser 

Hansen, Ane Lene 5 salmer/12 optagelser 

Hansen, Stine 1 salme 

Hansen, Julius 1 salme 

Jakobsen, Ane Marie 1 salme 

Jakobsen, Karen 4 salmer/6 optagelser 

Jakobsen, Kirstine 1 salme/2 optagelser 

Jacobsen, Niels 7 salmer/9 optagelser 
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Jakobsen, Niels 3 salmer 

Jensen, Karen 1 salme 

Jensen, Mette 6 salmer/9 optagelser 

Jensen, Peder 8 salmer/9 optagelser 

Jørgensen, Fredrik 7 salmer/12 optagelser 

Laursen, Johanne 1 salme 

Mikkelsen, Anna 1 salme/2 optagelser 

Mortensen, Kirstine 2 salmer 

Nielsen, Sørine 2 salmer 

Olsen, Ole 3 salmer/4 optagelser 

Pedersen, Jens 1 salme 

Rasmussen, Rasmus, 13 salmer/17 optagelser 

Sørensen, Karen 2 salmer 

2 sangere 

Jensen, Anton Marinus og Ane Kirstine Jensen 1 salme 

Jørgensen, Frederik og Ana Lene Hansen 2 salmer/3 optagelser 

Mortensen, Kirstine og Kirstine Jakobsen 1 salme/2 optagelser 

Pedersen, Jens og Anna Marie Jakobsen 1 salme 

Sørensen, Karen og Sørine Nielsen 1 salme 

3 sangere 

Christensen, Henrik Therkelsen, Christen Mathiesen og Ole Olsen 2 salmer 

Mathiesen, Christian, Ole Olsen og Rasmus Rasmussen 1 salme 

Sørensen, Karen, Sørine Nielsen og Rasmus Rasmussen 1 salme 

4 sangere 

Christensen, Henrik Therkelsen, Christen Mathiesen, Ole Olsen og Rasmus 

Rasmussen 2 salmer 

I alt 120 spor der dokumenterer 13 kvindelige og 10 mandlige sangere. 

Thorkild Knudsens båndindspilninger 1958-1963, salmeinddelt 

 

Tabel 2. Thorkild Kudsens indspilninger med De stærke Jyder 1958.1963, inddelt ef-
ter salmer. 

Salmetitel Først udgivet 
i 

Antal 
spor 

Aleneste Gud i Himmerig Thomissøn 24 
Alene til dig, Herre Jesu Krist Kingo 1 
Den signede Dag er os beted Thomissøn 2 
Du Herre Krist Kingo 3 
Enver som tror og bliver døbt Kingo 3 
Forgæves er vor Kraft og Kunst Thomissøn 1 
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Gud Helligånd, i Tro os lær Kingo 14 
Herre Jesus Krist, min Frelser du est Kingo 9 
Herre Jesus Krist, sand Mennesk’ og Gud Thomissøn 1 
Hører til I høje Himle Kingo 7 
I Jesu Navn skal al vor Gerning ske Kingo 8 
Jesus dine dybe vunder Kingo 6 
Jesu søde Hukommelse Kingo 15 
Kristus kom selv til Jordans Flod Thomissøn 1 
Lov og Tak og evig Ære Kingo 8 
Naar jeg betænker den Tid og Stund Kingo 1 
O de underlige Domme (Se, nu er Pilatus gangen) Kingo 1 
O Jesus, søde Jesus dig (Jesu søde Hukommelse) Kingo 2 
O kære Sjæl, luk op din Mund Kingo 1 
O kære Sjæl, frygt aldrig mer’ Kingo  1 
O Menneske begræd din Synd så stor Thomissøn 2 
O, vi arme Syndere Thomissøn 2 
O Ægtestand (I Jesu navn) Kingo 1 
Skriv dig Jesus på mit Hjerte Kingo 1 
Som Hjorten med Tørst befangen Kingo 1 
Synden gør Mennesket blind og lam Thomissøn 1 
Vreden din afvend Kingo  1 
Ære være Gud Fader i Himmerig (Nu er os Gud miskun-
delig) 

Thomissøn 2 

I alt  120 

Brorsonsalmer og andre åndelige sange sunget af De stærke Jyder er ikke med-

regnet i oversigten. ”Du Herre Krist” og ”Herre Jesus Krist, min Frelser du 

est” er to varianter af samme salmetekst (Sthens originaltekst som den står i 

Kingos salmebog og Fr. Hammerichs bearbejdning som den findes fra Ros-

kilde Konvents og frem), men her anført som i Knudsens registrant. 

Bilag 2: Oversigt over indspillet kingosang med 

Kristeligt Lutheransk Trossamfund 

 

Tabel 3. Sigvald Tveits indspilninger af kingosang med Kristelig Lutheransk Tros-
samfund i indspilningsrækkefølge 

Salmetitel og –nummer samt liturgisk placering Først udgi-
vet i 

Mit håb og trøst og al tillid (nr. 45)  
2. søndag i advent til beslutning 

Thomissøn 

  
Nu bede vi den helligånd (nr. 2)  
Almindelige salmer på søndagene 

Thomissøn 

  
Du er alene vor frelsermand (nr. 6 (Aleneste Gud) v. 4)  Thomissøn 
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Almindelige salmer på søndagen 
  
Enhver som tror og bliver døbt (nr. 15) Almindelige salmer på sønda-
gene efter dåb 

Kingo 

  
Intet offer er dig Gud så kær (nr. 24 (Ak, levende Gud) v. 17)  
synges på bededage på fredag 

Kingo 

  
Engelen taler til hyrderne så  
(nr. 56 (Den signede dag er os beted) v. 7)  
1. juledag højmesse før prædiken 

Thomissøn 

  
Hvor stor er dog den glæde (nr. 91) 
synges hm 1. søndag efter HTK på Jeg råber fast el. Jeg vil mig herren 
love 

Kingo 

  
Af Adams fald (nr. 107) 
5. søndag efter HTK før prædiken 

Thomissøn 

  
Din godhed og barmhjertighed  
(nr. 144 (Hvad kan os komme til for nød) v. 7)  
Midfaste til beslutning 
 

Thomissøn 

O kæreste sjæl op at vågne (nr. 165)  
1. påskedag aftensang til indgang 
 

Kingo 

Fra døde opstod den Herre Krist (nr. 166) 
1. påskedag aftensang til beslutning 

Kingo 

  
Søde Jesu giv mig nåde (nr. 167 (Som den gyldne sol frembryder) 
 v. 9) 2. påskedag højmesse før prædiken 
 

Kingo 

Kommer til mig sagde Guds søn (nr. 179)  
3. søndag efter påske højmesse før prædiken 
 

Thomissøn 

Ak Herre from (nr. 183) 
den extraordinære almindelige bededag til beslutning 

Kingo 

  
Jeg beder dig Fader i Himmerig (nr. 184)  
den almindelige bededag til beslutning 
 

Kingo 

Herre Gud lær mig mit endeligt (nr. 263) 
24. søndag efter Trin. før prædiken  
 

Thomissøn 

Hører til I høje himle (nr. 284)  
Salmer over passionen 
 

Kingo 

Hvo som Guds søn vil forsmå (nr. 59 (Al den gamle kristenhed) v. 6) 
Første juledag 
 

Kingo 

Velsignet være Jesu navn (nr. 76) 
Nytårsdag til beslutning 

Thomissøn 
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Synger vi af hjertens grund (nr. 142)  

Midfaste prædikestol 
 

Kingo 

Min sjæl alt fuld af længsel er (nr. 259 (O kære sjæl, frygt aldrig mer) 
v. 10) Allehelgensdag 

 

Kingo 

Gud helligånd i tro os lær (nr. 204) 
første pinsedag til beslutning 

Kingo 

Bilag 3: Oversigt over Karl Clausens indspilninger med 

brorsonsang 

 

Tabel 4. Karl Clausens indspilninger af brorsonsang med indremissionske sangere fra 
Harboøre-området, salmeinddelt 

Salmetitel Digtsam-

ling 

Antal spor 

Ak Fader, lad dit Ord og Ånd Sv-S 5 
Ak, min Rose visner bort TrK 1 
Aldrig jeg mere på Verden vil tænke Sv-S 1 
Aldrig kan jeg sige hvilket Himmerige TrK 1 
Dejligste blandt Kvinder SvS 1 
Den elskte Jerusalems længsel TrK 1 
Den sagte bevægelses liflige Vind TrK 1 
Den Sjæl som Gud i Sandhed kender TrK 6 
Den som der vinder skal æde TrK 1 
Den store hvide Flok vi se Sv-S 1 
Den Vej går vist til Himmerig TrK 1 
Det koster ej for megen Strid TrK 1 
Det koster megen Kamp og Strid TrK 2 
Dine Vunders Huler TrK 1 
Et er nødigt dette ene TrK 8 
Evig Tak, o milde yndigste Immanuel Sv-S 8 
Far her ud, urene Ånd TrK 1 
Fred i Jesu Død vi skulle Sv-S 5 
Goliath drog fra Gath Sv-S 1 
Guds Søn har gjort mig fri Sv-S 3 
Halleluja tusind Gang TrK 2 
Her op ad I døde for Retten at møde Sv-S 4 
Her vil ties, her vil bies Sv-S 1 
Hvad blev der liden Tab på Tiden Sv-S 6 
Hvad er det godt at lande Sv-S 6 
Hvad ere de Kristne dog glimrende smukke TrK 2 
Hvad est du dog skøn Sv-S 7 
Hør dog, o hør dog den himmelske Vægter Sv-S 1 
I Herrens udvalgte som Hellighed øve TrK 4 
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Ja, hvad skal jeg mere sige (Et er nødigt, dette ene) TrK 1 
Jeg ser dig søde Lam at stå Sv-S 1 
Jesus, du min Lyst i live TrK 1 
Jesus mig alting er Sv-S 1 
Korset vil jeg aldrig svigte Sv-S 1 
Kærligheden kunne for ingenting det bære Sv-S 1 
Langt ovenfor den Tågesky Sv-S 4 
Midt igennem Nød og Fare Sv-S 8 
Nu da tillykke, mandhaftig kristen Sjæl TrK 1 
Nu jeg har vunden og stridt den gode Strid TrK 1 
O de Sjæle, de alene TrK 3 
O du min Immanuel Sv-S 3 
O Helligånd, mit Hjerte Sv-S 6 
O hvilken Ære og al Begreb for stor TrK 2 
O Sjæl som daglig glad og sund TrK 1 
Op dog Zion, ser du ej Sv-S 1 
Op hen op til Fryd og Glæde  TrK 1 
Op våg og bed min Sjæl TrK 1 
Overmåde fuld af Nåde Sv-S 3 
Påske Morgen, Påske Morgen Sv-S 1 
Ro er Sjælens bedste Skat  1 
Råber, ak råber, enhver som kan råbe TrK 1 
Se Dagen bryder frem med Magt TrK 6 
Se dog de blodige Strømme som rinder Sv-S 2 
Se hvor klarer det nu op på Jorden TrK 2 
Skal vi ustridig hist Sv-S 4 
Solskivens Streg den peger alt på Dødens Port Sv-S 1 
Som købte og døbte vi bære Sv-S 1 
Sulamith lille, hvi jamrer du så tit TrK  3 
Synes det i Kors og Pine TrK 1 
Syng Hjerte, syng en Aftensang TrK 5 
Så går jeg da så veltilfreds TrK(Syng Hjerte v. 5) TrK 4 
Så(dan) længes jeg med Smerte efter dig (Et fornødent 
er v. 4) 

TrK 1 

Så sød er Jesu Hyrdefavn Sv-S 7 
Uopløselige Kilde TrK 2 
Vor Klippe vi slippe umulig Sv-S 9 
Vor Sjæl er dertil født og båren TrK 1 

Bortset fra en enkelt indspilning med ”Vor Klippe vi slippe umulig”, som er 

indspillet med en større gruppe Harboøre-folk, er alle Clausens Brorson-ind-

spilninger foretaget med enkeltstående sangere.   

Karl Clausens indspilninger af brorsonsang og vækkelsessang med indremis-

sionske sangere fra Harboøre-området, sangerinddelt 
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Tabel 5. Karl Clausens indspilninger af brorsonsang med indremissionske sangere fra 
Har-boøre-området, sangerinddelt 

Sanger Antal brorsonsal-
mer 

Antal vækkelses-

sange858 
 

Dueholm, Peder 3 9 
Flyvholm, Johannes 8 1 
Harboøre-folk 1 244 
Houe, Kathrine 18 5 
Jacobsen, Maren 2 1 
Kristensen, Anders Kristian 15 3 
Lavmand, Kresten 3 1 
Livbjerg, Julius Brandt 25 1 
Madsen, Peder Chr. 12 1 
Maarbjerg, Cæcilie 3 - 
Nielsen, Ebbe  3 5 
Nielsen, Niels Kristian 7 1 
Pedersen, Jensine 10 1 
Pedersen, Peder Korsgård 38 217 
Pedersen, Peder Morre 16 7 
Rasmus Rasmussen 7 - 
I alt 171 497 

 

Tabel 6. Brorsonsang og vækkelsessang fra Sønderjylland. 

Sanger Antal Brorsonsal-
mer 

Antal vækkelses-
sange 

Christensen, Offel859 4860 282861 
Hans Dall 2 - 
Davidsen, Tille862 2 - 
I alt 8 282 

                               
858 Denne kategori tæller først og fremmest sange fra Harboøreangbogen, men der forekommer 
også enkelte fra fx Luthersk Missionsforenings sangbog, Hjemlandstoner eller Pilgrimsharpen. 
Af disse er der som sagt mange, og de er spredt ud over hele samlingen. Der kan derfor fore-
komme optællingsfejl.  
859 Offel Christensen var født og opvokset i Harboøre. 
860 Offel Christensen synger ”Den yndigste Rose er funden” en gang på den kendte melodi 
(Klug 1542), og tre gange på en lokal variant. Hun synger den desuden tre gange på tysk, to 
gange på den kendte melodi og en gang på den på lokale variant. Bånd 213  
861 De ialt syv forskellige indspilninger af ”Den yndigste Rose er funden” er ikke talt med her i 
dette tal. 
862 Tille Davidsen falder lidt uden for samlingen her, men er taget med for fuldkommenhedens 
skyld. Clausen har foretaget i alt 413 optagelser med hende. Heraf er hovedpart blandet sønder-
jysk repertoire. Hun synger overvejende verdslige viser, men også enkelte salmer fra Den søn-
derjyske Salmebog fra 1926. 
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Salmer fra Troens rare Klenodie med melodihenvisning til andre salmer 

Aldrig kan jeg sige hvilket Himmerige 

Mel. Jesu du min Glæde (Breitendich) 

Den elskte Jerusalems Længsel 

Mel. Eya mit Hierte (KH) 

Den som der vinder skal æde  

Mel. Sorrig og Glæde (Aandelige Siunge-koor) 

Dine vunders Huler 

Mel. Jesu du min Glæde (Breitendich) 

Far her ud, urene Ånd 

Mel. Hjerte Fader straf mig ey (Breitendich) 

Gak hen i Gethsemane 

Mel. Himlen er det rette Land (Breitendich) 

Halleluja tusind Gang 

Mel. Dagen viger og går bort (Breitendich) 

Jesus du min Lyst i Live 

Mel. Nu velan vær frik til Mode (KG) 

Nu da tillykke, mandhaftig kristen Siel 

Mel. Paa Gud alene (KG) 

O, de Siele de alene 

Mel. Ach, hvad skal jeg Synder 

O hvilken Ære og al Begreb  

Mel. Paa Gud alene (KG) 

O Siel som daglig glad og sund 

Mel. Jeg beder dig min Herre og Gud (KG)  

Op våg og bed min Siel 

Mel. O Drøvelse (Breitendich) 

Råber, ach råber  

Mel. Folie d’Espagna 
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Se Dagen bryder frem med Magt 

Mel. Chrysillis (Voigtländer) 

Syng Hierte, syng en Aftensang (og ”Så går jeg da så veltilfreds,” 5. vers) 

Mel. Chrysillis (Voigtländer) 

Vor Siel er dertil født og båren 

Mel. Hvor kun sin Gud vil lade råde (”Hvo ikkun lader Herren råde” hos Brei-

tendich)  

Bilag 4. Oversigt over lydeksempler  

(på cd og https://musik.uu.se/forskning/kingotone-og-

brorsonsang) 

Eksempler på kingosang fra Lyø, indspillet af Nils Schiørring i 1953 

1. Niels Hansen Nielsen og Rasmus P. Jørgensen: ”Nu bede vi den hel-

ligånd” (Kingos salmebog nr. 2) 

2. Niels Hansen Nielsen og Rasmus P. Jørgensen: ”Eja, hvorvel du vedst 

min tarv og trang” (Kingos salmebog nr. 132) 

3. Niels Hansen Nielsen: ”Min sjæl og ånd, opmuntre dig” (Kingos sal-

mebog nr. 184) 

4. Niels Hansen Nielsen og Rasmus P. Jørgensen: ”Enhver som tror og 

bliver døbt” (Kingos salmebog nr. 12) 

Eksempler på kingosang med De stærke Jyder, indspillet af Thorkild 

Knudsen 1958-1963 

5. Ole Olsen: ”Aleneste Gud i Himmerig” (Kingos salmebog nr. 6) 

6. Henrik Therkelsen Christensen: ”Jesu søde hukommelse” (Kingos 

salmebog nr. 16 

7. Ane Lene Hansen og Frederik Jørgensen: ”Gud helligånd, i tro os lær” 

(Kingos salmebog nr. 204) 

8. Henrik Therkelsen Christensen, Christen Mathiesen Christensen, Ole 

Olsen (of Rasmus Rasmussen?): ”Aleneste Gud i Himmerig (Kingos 

salmebog nr. 6) 
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9. Karen M. Jakobsen: ”Du Herre Krist” (Kingos salmebog nr. 93: 

”Herre Jesu Krist”) 

Eksempler på kingosang med Kristelig Lutheransk Trossamfund, 

indspillet af Sigvald Tveit i 1995 

10. ”Mit håb og trøst og al tillid” (Kingos salmebog nr. 45) 

11. ”Enhver som tror og bliver døbt” (Kingos salmebog nr. 15) 

12. ”Nu bede vi den helligånd” (Kingos salmebog nr. 2) 

Eksempel på anglo-amerikansk vækkelsessang 

13. Charles McCallon Alexander: The Glory Song 
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