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LUTHER OG REFORMATIONSTIDENS SALMETRADITION  
 

1. pp. 1: Martin Luther, portræt 
 

2. Når vi ønsker at se nærmere på Luthers forhold til kirkens musik, vil et hovedområde 
være hans salmedigtning. Derfor vil vi minde hinanden om nogle citater, hvor Luther 
åbenbarer sit syn på musikken: 

 

3. pp. 2 + 3 + 4: Luther om musikkens betydning  – citat 
 

4. pp. 5: Lutherrosen – citat 
Lutherrosen var Martin Luthers personlige segl. Det stammer fra 1530 og er blevet et 
udbredt symbol for den evangelisk-lutherske kirke og har følgende bestanddele: 

Korset – Troen på Jesus Kristus 
Hjertet - Liv og kærlighed 
Den hvide rose -  Glæde og fred 
Den blå farve -  Himlens herlighed 
Guldringen -  Evigheden, der omslutter alt 

 

I anledning af Luther-jubilæet har Folkekirkens Ungdomskor taget initiativ til og søsat 
en musikalsk udgivelse med titlen ”Lutherrosen”. Som i Luthers segl er der tale om en 
5-bladet ”rose” i form af 5 hæfter:  
1. salmebog og  
2. tilhørende melodibog  
3. korantologi for én for lige stemmer  
4. korantologi for blandet kor, samt  
5. Essays om musik og poesi 

en antologi med tekster til Lutherrosen  
                (samlingen udgivet 04.02.2017). 
 

5. pp. 6: Den 2. oktober 2016 blev Dronning Margrethes antependium til Sloskirken i 
Wittenberg, som har Lutherrosen som sit centrale motiv, indviet. 
 

6. pp. 7: Fællessalme: DDS 336: Vor Gud, han er så fast en borg 
Efter Davidsalme 46 fra GT. Luther 1528, oversat til dansk 1533,  
melodi af Joseph Klug 1533.  
pp. 8 – 11: salmens 4 vers. 
 

7. pp. 12: Jan Hus 
Allerede i begyndelsen af 1400-tallet havde Jan Hus, en anden af de store 
reformatorer, efterladt sig en arv med ”salmesang på modersmålet”. Han var i 1410 
blevet bandlyst af paven, og to år senere blev det ham forbudt at prædike i Prag.  
Hus flygtede og blev i 1414 indkaldt til kirkekoncilet i Konstanz, hvor han blev 
arresteret trods løfte om frit lejde. Han blev brændt på kætterbålet i 1415, en helt 
anderledes skæbne end Luthers. 
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8. pp. 13: Tidslinje: Fra latinsk messesang til menighedssang på modersmålet 
Vi vil indledningsvis kort resumere det tidsmæssige forløb:  
Da Luther i 1517 havde offentliggjort sine 95 teser om afladshandelen, udstedte 
paven en bandbulle imod ham, som han og vennen Melancton offentligt kastede på 
bålet den 10. december 1520. Stillet over for kejser Karl den 5. på rigsdagen i Worms 
i april 1521 nægtede Luther at tilbagekalde, hvad han havde skrevet: ”Min 
samvittighed er fanget i Guds ord, og jeg hverken kan eller vil tilbagekalde noget som 
helst, da det ikke er sikkert eller tilrådeligt at handle imod sin samvittighed. Gud 
hjælpe mig. Amen!” Herefter fulgte Worms-ediktet, som gjorde Luther fredløs og 
forbød udbredelse af hans skrifter. Han blev imidlertid hemmeligt bragt til Wartburg, 
hvor han under dæknavnet ”Junker Jörg” tilbragte de næste 10-11 måneder. Skønt 
plaget på sjæl og krop fortsatte han sit forfatterskab med usvækket kraft. Først skrev 
han en række prædikener på tysk (Wartburg-postillen). Siden skabte han i løbet af 
kun 11 uger – på et jævnt og mundret tysk og med udgangspunkt i den græske 
grundtekst - en fuldstændig oversættelse af Det Ny Testamente – begyndelsen til det 
vældige, i sproglig henseende, skelsættende værk, Luthers tyske Bibel. Da han hørte 
om uroligheder i Wittenberg, besluttede han i 1522 at vende tilbage og kæmpe 
videre. I hans fravær var der – i iver efter at følge den Lutherske lære – vendt op og 
ned på gudstjeneste og menighedsliv. Luther brugte de næste 4-5 år på at sætte skik 
på den gudstjenesteform, der siden blev forbillede for alle Lutherske Kirker (1523: 
Formula Missae og i 1526: Deutsche Messe). Igangsætning af menighedssang var især 
styret af Luthers kærlighed til musikken, eller - som han selv udtrykte det - ”Teologien 
er Musikkens søster”. I starten formidledes de nyskrevne salmer som flyveblade med 
tekst og noder, men hurtigt meldte sig et behov for at få disse flyveblade samlet i en 
egentlig salmebog, og kun 6-7 år efter at Martin Luther havde opslået de 95 teser på 
kirkedøren i Wittenberg, udviklede sig med næsten eksplosionsagtig hast udgivelse af 
salmer. Der var dog ikke tale om en musikalsk revolution, men derimod oftest om en 
omformning af eksisterende sanges tekst og musik (benævnt kontrafaktur). ”Han 
dræber (eller ”ombringer”) flere mennesker med sine sange end med sine skrifter”, 
lød det fra modstanderne. Det blev et krav at få lov at synge, og salmerne rykkede fra 
hjemmene ind i kirken. Den latinske messeordning fra 1523, ”Formula Missae” blev 
kort tid senere, i 1526, blev suppleret med en messeordning på (Luthers) modersmål 
”Deutsche Messe” med de første forsøg på at benytte menighedssalmer i stedet for 
de oprindelige latinske messeled.  
 

9.  pp. 14: Korsangere omkring stemmebog, ca. 1512 
Denne ændring må have været en åbenbaring! Tidligere havde kun de lærde, som 
beherskede det latinske sprog, haft mulighed for at forstå og leve med i, hvad der 
skete i gudstjenesten. Kun de præsteviede og munkene, som - for manges 
vedkommende - havde været under uddannelse på sangskolen Schola Cantorum i 
Rom, var kvalificerede til og havde ret til at forestå sang i kirken. Med salmesang på 
modersmålet åbnede sig en helt ny og hidtil ukendt mulighed for menigheden for at 
få lov til at synge med, noget vi i dag betragter som en selvfølge. 
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Men ”synge med” kunne man naturligvis først, når man havde hørt salmen nogle 
gange og havde lært sig tekst og melodi udenad.  
Kun de, der beherskede modersmålets skriftsprog og kunne læse noder, kunne få 
gavn af en salmebog. I øvrigt var en salmebog dengang en ganske bekostelig affære 
(”kostede lige så meget som en ko”), og en typiske situation i den enkelte kirke var, at 
kun præsten - og muligvis degnen - havde et eksemplar af salmebogen. Ved de større 
bykirker, hvor der fandtes kor, ofte latinskole-drenge eller peblinge, sang de efter én 
stor, fælles bog med både tekst og melodi (jf. pp. Nr. 15) 

 

10.  pp. 15: Niels Jespersøns Graduale 
Når menigheden havde hørt tekst og melodi nogle gange og havde lært sig den 
udenad, kunne de begynde at tage del i sangen, og således udviklede sig en egentlig 
menighedssang. Måske lærte og huskede man dengang hurtigere teksterne udenad, 
end vi gør i dag? Evnen til at lære udenad synes nutidige mennesker i stigende grad 
at have mistet, formodentlig fordi vi siden da er blevet rutinerede læsere, og fordi 
alle nu om dage oplæres til at beherske skriftsproget, hvorfor udenadslære spiller en 
mindre væsentlig rolle, og er forbeholdt skuespillere og andre ”performere”.  
 

11.  pp. 16: Luthermusikkens år – 2012 
 Allerede I 2008 indledtes I Tyskland forberedelserne til fejring af 500-året for    
 opslaget af de 95 teser på Slotkirkens dør i Wittenberg i 1517. Det skete med den   
 såkaldte og stort anlagte LUTHER-DEKADE (2008 – 2017). Året 2012 blev udnævnt   
 som ”Luther-musikkens år”, og daværende biskop i Haderslev, nu afdøde Niels Henrik   
 Arendt blev udpeget som koordinator og projektansvarlig for Reformationsfejringen  
 her i landet. Efter hans død er denne opgave blevet overdraget til tidligere biskop i   
 Viborg, Karsten Nissen. Niels Henrik Arendt tog i Musikåret 2012 initiativ til at  
 opfordre Peter Ryom til at skrive bogen ”Kirkens Musik før og efter reformationen”,  
 et fint lille skrift - som altid for Peter Ryoms vedkommende - af høj faglig kvalitet.  
 Omsider er vi nu – I 2016 – ét år før selve markeringen, den 31. oktober 2017 -  også i  
 Danmark – så at sige – ”kommet op i omdrejninger.” 
  

12.  pp. 17: Holger Lissner  
 Den salme, som vi om lidt skal høre og synge, og hvis tekst er skrevet af   
 salmedigteren Holger Lissner, vandt i 2015 en konkurrence, udskrevet af    
 ”Sammenslutningen af evangeliske kirker i Europa”(GEKE) om en salme til  
 reformationsjubilæet. Salmen foreligger i både engelsk, tysk, norsk, svensk og dansk  
 version og kan således synges hen over grænserne. 

 

13.  pp. 18: Det kan ske på én af tre mulige melodier: vindermelodien er komponeret af  
 norske Åshild Watne Der foreligger desuden melodier af Christian Præstholm og  
 Jesper Gottlieb. 

 

14.  pp. 19: Vers 1 + noder  
 Vi hører først vers 1, sunget af koret. 
 Dernæst synger vi alle endnu engang vers 1 og fortsætter med de øvrige vers. 
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15.  pp. 20 – 25: Når du vil  (vers 1 – 6) 
 Reformationssalme – Tekst: Holger Lissner –  Melodi: Åshild Watne  

 

16.  pp. 26: sprogforvirring 
 På dansk skelner vi i daglig tale ikke mellem salmer fra ”Salmernes Bog” i GT og 
 Andre kirkelige sange, inspireret af andre dele af bibelen. Til forskel herfra skelner   
 man på engelsk nøje mellem ”psalm” (davidssalme) og ”hymn” (på dansk hymne).  
 Ligeledes på tysk, hvor man også har to forskellige betegnelser: ”Psalm” og   
 ”Kirchengesang”.  

 

17.  pp. 27: – Hvad er en salme (1) 
 Hvis vi forsøger at pejle os ind på, hvad en salme (i betydningen kirkesang /   
 Hymne) egentlig er, så kan vi som udgangspunkt fastslå, at det er et digt, som er   
 sangbart. Og det er kun en salme, i denne betydning, såfremt det er sat i musik.  
 Som præsten bringer evangelieteksten til orde gennem den retoriske kunst =   
 prædiken, således får salmeteksten mæle gennem musikkens kunst. 
 

18.  pp. 28: – Hvad er en salme (2) 
 En salme kan være en digterisk iklædning af en bibelsk tekst, altså ikke en fri, kristelig   
 digtning, men tydeligt funderet i bibelske tekster. Det kan således være gendigtning   
 af en enkelt, konkret tekst, f.eks. en Davidssalme, således som vi oplevede det i den   
 salme, vi indledte (denne aften) med, ”Vor Gud han er så fast en borg”, som Luther er   
 blevet inspireret af Davidssalme 46 til at skrive.  
 

19.  pp. 29: – Hvad er en salme (3) 
Prædiken er Guds tiltale til mennesket,  
salmen er menneskets ytring for Guds ansigt.  
”Salmen er den himmelvendte reaktion på det himmelsendte budskab”. 
 

20.  pp. 30 + 31 + 32: Hvad er en salme (4) 
 En prædiken er en fortælling om Guds store gerninger i Kristus for dig, en salme er en   
 lovsang om Guds store gerninger i Kristus for mig. 
 En salme må udtrykke sig i et forståeligt sprog under benyttelse af den poetiske kunst 
 En Salme skal kunne synges af en forsamling / menighed, være strofisk opbygget  
 (”på vers”) med nemt overskuelige enheder. 
 

21.  Luthers salmer 
Som tidligere nævnt bestod musikken i den katolske messe af munkesang på   
latin, og derfor eksisterede ikke mange tyske salmer, som egnede sig til  
menighedssang. Det rådede Luther bod på ved selv at skrive nye salmer, hvor han  
omsatte Reformationens lære til tysk poesi. Han skrev i alt hen imod 40 salmer.  
 De vandt stor udbredelse både i og uden for Tyskland. Efter Luthers mønster  
 begyndte reformatorer i andre lande, bl.a. i Danmark, også at digte salmer på deres  
 modersmål.  
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22.  I Danmark havde Claus Mortensen (Tøndebinder) og Hans Olufsen (Spandemager)    
 begge gået på den evangelisk-lutherske præsteskole i Haderslev. De blev herfra   
 udsendt til Malmø for at prædike det salige evangelium. Claus Mortensen gjorde en   
 imponerende indsats især for oversættelse af reformationstidens salmer til dansk og  
 drog tillige omsorg for, at de blev trykt. Hans anses - sammen med Hans Olufsen  
 Spandemager - som ophavsmand til den tidligste danske salmebog Malmø- 
 Tidesangsbog fra 1528 (bemærk årstallet: 8 år før reformationens officielle   
 Indførelse i Danmark!).  
 

23.  pp. 33: Claus Mortensen Tøndebinder 
 Malmø-salmebogen udkom frem til 1533 i flere udgaver, hver gang med flere   
 nyskrevne, tilkomne salmer. Man må derfor forestille sig, at der hurtigt opstod (en  
 charmerende) forvirring i nummerering og placering af salmerne i de forskellige  
 udgaver / versioner.   
 Hans Tausen oversatte flere af Luthers salmer til dansk. Han skrev desuden selv  
 salmer og forestod i 1535 udgivelsen af En Ny Psalmebog,  hvortil senere kom et 2.  
 og 3. tillæg i 1544.  
 Jo, der var gang i salmeproduktionen, og det skete i et tempo, som vi måske tænker   
 måtte være forbeholdt en nyere tid. 
 

24.  pp. 34: Den første store, selvstændige salmedigter var Hans Christensen Sthen   
 (1544- 1610). Blandt hans ca. 15 salmer kan nævnes én af vore allermest    
 Betydelige kernesalmer, Du Herre Krist, min frelser est. Han har desuden skrevet  
 morgen- og aftensalmer som ”Den mørke nat forgangen er” og ”Den lyse dag  
 forgangen er”.  
 Et vigtigt tema for reformationstidens salmedigtere var kontrasten mellem lys og   
 mørke, mellem det onde og det gode. Også salmen ”Et trofast hjerte, Herre min” er   
 skrevet af Hans Christensen Sthen. 
 

25.  pp. 35: Originale Luther-salmer i DDS (I) 
 Bemærk især Nunc dimittis / Simeons Lovsang / Lukas 2, 29-32 – læg mærke til, hvor   
 Kort tid, der gik fra salmerne blev skrevet og til de forelå i dansk oversættelse. 
 

26.  pp. 36: Originale Luther-salmer i DDS (II) 
 Luther henter væsentlig inspiration i Davidssalmerne 
 

27.  pp. 37: Luthers bearbejdelse af andres salmer i DDS (I) 
 En leise er en middelalderlig, folkelig religiøs sang, inspireret af omkvædet Kyrie   
 eleis(on). Nogle af disse leiser blev optaget i det lutherske salme-repertoire, som    
 f.eks. ”Nu bede vi den Helligånd” og ”Lovet være du, Jesus Krist”.  
 

28.  pp. 38 - 39:  
 Evt. deltagende korsangere kan synge Birgitte Buurs ”Nu bede vi den Helligånd” fra   
 Lutherrosens antologi for lige stemmer. 
 

http://www.folkekirken.dk/om-troen/reformation/historien/danmark/skaebneaaret-1526
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 (P A U S E)  
 

29.  pp. 40: Luthers bearbejdelse af andres salmer i DDS (II) 
 Nicænum – Den nicæno-konstantinopolitanske (nikænske) trosbekendelse, blev    
 vedtaget på to kirkemøder i 325 (i Nicæa) og Kontantinopel (381) og blev   
 efterfølgende fast led (såkaldt ”ordinariumsled”) i den romersk katolske messe.  
 I 1524 gendigtede Luther denne trosbekendelse og satte den på vers 1524. Den  
 foreliggende melodiversion har som ophavsmand Luthers musikalske rådgiver,  
 Johann Walter. 
  

     31. pp. 41 – 44: Vi tro, vi alle tro på Gud (Nicænum)   
            Luther udformede i begyndelsen af 1500-tallet en del af sine nye salmer på sit   

  modermål på en sådan måde, at de kunne sættes i stedet for messeleddene i den  
  romersk katolske messe (således også ex. Nicænum / den nikænske trosbekendelse). 
  (Salmen synges, enten af forsamlingen eller af en til lejligheden medvirkende   
  forsanger-gruppe / kor)  
   

32.  pp. 45 – 50: På tilsvarende vis har salmedigteren Lisbeth Smedegaard   
 Andersen i ”Lutherrosen” givet sit bud på en nutidig pendant til Luthers   
 katekismussalme:  Herre, vi tror”, som Willy Egmose har sat i musik  
 (salmen udføres).  
  

33.  pp. 51: Hans Thomissøn: PSALMEBOG (titelblad) 
  I 1569 udkom den første danske, autoriserede salmebog, Hans Thomissøns  
  Salmebog (med titlen ”Den danske Salmebog”, akkurat som i dag).  
  Den indeholder 269 salmer, et for datiden imponerende antal. Titelbladet er fra   
  En faksimile-udgave fra 1969, udgivet i anledning af 400-året for salmebogens   
  tilblivelse. For en kirkemusiker er det bemærkelsesværdigt, at Thomissøns   
  salmebog, i forhold til senere dansk salmebogs-tradition indeholder noder,   
  i form af melodistemmen i énstemmig notation. 
 

34.  pp. Nr. 52: Thomissøn no. XIX, opslag 23 – 24: Fra Himlen høyt 
  Når man ser nodebilledet med de mange lange nodeværdier ”aner” man et langsomt  
  tempo. Dog ikke således, at en hel node dengang fik fire slag (som i dag), men blot ét  
  slag. Men den musikalske puls har givetvis været meget langsommere end i dag.  
  Livet levedes roligere og med større eftertænksomhed på den tid.  
  Desuden skal vi forestille os, at alt det nye fælles salmestof skulle indlæres pr. gehør.  
  Få kunne læse bogstaver og endnu færre noder. Præsten (og evt. degnen) sang for,  
  og efterhånden havde menigheden hørt salmerne så mange gange, at de kunne  
  stemme med i (synges evt). 
  

35.  Det forekom på reformationstiden ganske naturligt at gentage samme salme søndag  
 efter søndag. Måske sang man stort set de samme salmer med udskiftning af kun én  
 salme i forhold til den foregående søndag, medens de øvrige altså var gentagelser? 
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 Hvad angår salmetempo kan man eksempelvis på Færøerne fortsat i 2000-tallet  
 opleve et salmetempo, der er markant langsommere end i Danmark. Når man  
 spørger ind til bevarelse af denne tradition for langsomme tempi, så er svaret:  
 ”vi skal have tid til at tænke over de ord, vi synger”, som borgmesteren i Toftir 
fortalte mig, da jeg drøftede dette emne med ham i forbindelse med deltagelse i 
”Nordisk Kirkesangsfest” på Færøerne i 2014.  
  

 Vi synger – efter min mening - i dagens Danmark meget ofte i alt for hurtige tempi!  
 Hvad årsagen hertil er, ved jeg ikke, men hovedansvaret ligger muligvis hos organister  
 og præster, der gør sig til talsmænd for en hurtig afvikling af gudstjenesten?  
 De hurtige tempi stiller nogle krav til organisten, som måske ikke kan honoreres?  
 Resultatet kan være, at salmetempoet opleves som uroligt.  
 Uro i den musikalske puls registreres af næsten alle, uanset om man er i stand til at  
 sætte ord på fænomenet eller ej, og uanset om man har musikalsk indsigt eller ej.  
 Også de, der hævder at de ikke ”har forstand på musik” eller oplever sig selv som  
 umusikalske, registrerer en urolig musikalsk puls, hvilket kan tydeligt kan aflæses af  
 kropssproget. En anden forklaring på de alt for hurtige tempi kan være, at der sker en  
 afsmitning fra populærmusikken, hvor teksten / ordene ikke spiller samme afgørende  
 rolle, som når man i menighedens forsamling synger en salme?  
 For det må vi fastholde: salmesang gør krav på fokus på tekstens og evangeliets  
 vigtighed.  
 I den omstillingsparate og imødekommende nutidige folkekirke drejes fokus derimod  
 ofte mod melodien. Og spørger man – efter afsyngelse af en salme – ind til, hvad der  
 egentlig stod i teksten, har mange kirkegængere ganske vanskeligt ved at referere,  
 hvad salmen indhold egentlig drejede sig om.  
 Det vigtigste udsagn er ofte: ”Det er nu sådan en køn melodi”.  
 

 Sådan var det (formodentlig) ikke på Luthers tid. Her var melodiens primære  
 funktion, at udgøre et stabiliserende fundament for teksten. Den skulle gøre det   
 lettere at huske ordene.  
 For når tekst og melodi går bedst i spænd, så falder indlæringen let, ikke blot for   
 børn, men for os alle sammen. 

 

36.  pp. 53: Orglets og orgelmusikkens rolle i reformationstidens gudstjeneste. 
 En uundgåelig følge af, at Luthers gudstjeneste lagde hovedvægten på forkyndelsen,  
 lovprisningen og taksigelsen, var, at den musik, der blev skrevet til og anvendt i 
 gudstjenesten overvejende bestod af vokalmusik, med teksten som bærende   
 element. Af samme grund var rent instrumentale (ordløse) musikformer kun  
 genstand for ringe interesse. Luther omtalte sjældent orglet i sine skrifter, og af de  
 sparsomme oplysninger, der findes om anvendelsen af instrumentet i den  
 evangelisk- lutherske gudstjeneste i den første tid efter Reformationen, synes det  
 tilmed at fremgå, at reformatorerne var meget forbeholdne over for brugen af  
 orglet. Således bestemte Johann Bugenhagen  i 1525 – efter rådslagning med Luther    
 -  at orglet i slotskirken i Wittenberg kun måtte benyttes ved særlige lejligheder og  
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 slet ikke under messen. Den samme bestemmelse var dog ikke gældende for  
 almindelige sognekirker, men også her var orglets funktion afgrænset til bestemte  
 dele af gudstjenesten. Der kan have været flere grunde til denne holdning. Specielt   
 bemærkes, at orglet på den tid ikke kun fandtes i kirker, men tillige blev opstillet i  
 lokaler, hvor det anvendtes til verdslige formål (jf. Compenius-orglet på Frederiks- 
 borg Sloti Hillerød, hvis primære funktion var til udførelse af taffelmusik!). Derfor var  
 klangen af orglet ikke i samme grad som i vor tid uvilkårligt forbundet med et sakralt  
 rum. I 1597 erklærede det teologiske fakultet i Wittenberg imidlertid, at der intet var  
 til hinder for at anvende instrumenter, herunder orgel, i den evangelisk-lutherske  
 gudstjeneste. Begrundelsen var, at der i Skriften er belæg for, at man i oldtidens  
 Israel anvendte strenge-, blæse- og slagtøjsinstrumenter til lovprisning og tilbedelse.  
 Kong Davids harpespil, salmerne i Salmernes Bog, specielt Salme 150, hvor der  
 omtales harpe, cither, hornets ”klang”, pauker og dans, strengespil, fløjter og  
 klingende cymbler. Denne ændrede holdning medførte, at der fra begyndelsen af 
1600-tallet i stort omfang blev skrevet selvstændig musik for orgel.  
 Allerede på Luthers tid opstod i den evangeliske gudstjeneste et princip, hvorefter  
 menigheden kunne synge måske hver anden strofe enstemmigt, uden  
 orgelledsagelse. I denne praksis kunne veksles med fremførelse for kor af andre  
 vers, eller måske en koralbearbejdelse for orgel af mellemliggende strofer.  
 Under orgelspillet havde menigheden mulighed for at læse (hvis man var i stand til  
 det) eller på anden måde genkalde sig teksten i de pågældende, instrumentalt  
 udførte strofer. Med andre ord: ordet indgik også i denne sammenhæng som en  
 grundlæggende bestanddel i musikken. Denne såkaldte alternatim-praksis betød, at 
orglet (endnu) ikke blev anvendt som ledsageinstrument salmesangen, men som et 
alternativ (deraf ordet alternatim-praksis). 

   

  Når vi nu til dags ved gudstjenesten lytter til organistens præ- eller postludium, hvor  
  Sådanne koralbearbejdelser eller orgelkoraler ofte benyttes i form af en  
  bearbejdelse for orgel af en given salmemelodi – føler mange, at det kan være  
  vanskeligt så at sige at genkende melodien. Det kan skyldes to ting: for det første er  
  orgelkoralen ofte komponeret med udgangspunkt i det højtidelige og værdige,  
  meget langsomme tempo, som salmerne århundreder tilbage blev sunget i.  
  Dernæst har der været tradition for at udsmykke (forsire) melodien, næsten til  
  uigenkendelighed. 
 

37.  pp. nr. 54 + 55: Salmepraksis før og nu – Nu bede vi den Helligånd, vers 1 
  Lad os – med udgangspunkt i salmen ”Nu bede vi den Helligånd” sammen udføre et  
  eksperiment, i bestræbelserne på at fornemme reformationstidens salmesangs- 
  praksis:  Lad os først synge vers 1 et dagsaktuelt tempo (med en puls på ca. 90 slag i   
  minuttet).  
  Vers 1 synges. 

             

38.  pp. nr. 54 + 56: Nu bede vi den Helligånd, vers 2 

            Der er indikationer for, at tidligere tiders tempo var således, at afsyngelse af et vers  
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            tog måske tre gange så lang tid som i dag. I det aktuelle tempo-eksempel (Nu bede vi  
            den Helligånd) tager afsyngelsen af et vers nu om dage ca. 40 sekunder.  
            Hvis denne varighed tredobles, bliver resultatet en varighed på 2 min. pr. vers og en  
            musikalsk grundpuls på ca. 30.  
            Så afsyngelse af mange salmer med mange vers, som i dag afvikles på mindre end 5    
            minutter, har i tidligere tider måske taget op imod et kvarter.  
            Lad os derfor forsøge at synge salmens vers 2 i  ”gammelt” tempo med en puls på   
            30 slag i minuttet. Det gør vi naturligvis som man gjorde det på Luthers tid –  
            enstemmigt og uden orgelledsagelse. 
            Man sang – som i den gregorianske sang i den romersk katolske kirke – uden  
            instrumental ledsagelse.  
 

            Jamen havde orglet overhovedet ikke nogen selvstændig funktion under  
            gudstjenesten dengang?  
            Jo, måske havde man især i større kirker et orgel, der havde til opgave at spille til  
            processioner samt når præsterne i øvrigt i gudstjenestens løb bevægede sig rundt i  
            kirken, fra alter til læsepult eller prædikestol etc.  
            Men ikke til salmeledsagelse, således som det fortsat er skik i den ortodokse kirke,  
            hvor instrumentalmusik ikke tillades ud fra devisen: kun menneskestemmer er  
            værdige til at synge Herrens pris og instrumenter er et verdsligt anliggende, som ikke  
            hører hjemme ved gudstjenesten.  
  

            Vi vil også synge vers 2 i ”gammelt” toneleje. Det vil sige et noget højere leje end i  
            dag. Den gennemsnitlige fysiske højde for mennesker var dengang betydeligt mindre  
            end nu til dags. Der var så at sige ikke mange mennesker med ”garderhøjde”  
            dengang. Det medførte, at stemmebåndene var kortere end vore, og at man derfor  
            var i stand – uden besvær – at synge i det højere leje, som opfattedes som naturligt  
            dengang. Til gengæld havde man vanskeligt ved at synge ”vor tids” dybe toner.  
            I dag er kammertonen som bekendt 440 Hz (svinger 440 gange i sekundet).  
            På Heinrich Schütz’ tid (1600-tallet) havde man ikke blot én kammertone, men tillige  
            en kortone, en særlig stemning, som man benyttede til sang. Den var på 465 Hz,  
            altså ca. ½ tone højere end vor tids kammertone.  
            Vers 2 synges.  
 

39.  pp. nr. 54 + 57: Nu bede vi den Helligånd, vers 3 
            Efterhånden udviklede sig – som tidligere nævnt - tillige en praksis, der bestod i, at  
            der på orglet undertiden blev spillet et interludium mellem afsyngelsen af to vers,    
            eller – endnu bedre - en koralbearbejdelse i stedet for, naturligvis i datidens  
            anvendte, langsomme tempo.  
            En af de store komponister af orgelkoraler før Bach var Diedrich Buxtehude, der i en  
            årrække levede i Helsingør og Hälsingborg, inden han blev organist og kantor ved  
            Marienkirche i Lübeck. Jeg vil derfor vise et eksempel, hvor menighedens udførelse   
            af vers 3 erstattes af en orgelkoral af Buxtehude.  
            Jeg vil opfordre Jer til at forsøge at følge med i teksten og mærke, om I bedre kan  
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            fornemme melodien, efter at have sunget i det langsomme tempo i vers 2. 
 

40.  pp. nr. 54 + 58: Nu bede vi den Helligånd, vers 4 
            Derefter synger vi sammen vers 4, (samme langsomme, ”gamle” tempo og  
            tonehøjde som vers 2) 
 

41.  pp. nr. 54 + 59: Nu bede vi den Helligånd, vers 5 
 Vi runder af med at synge vers 5 i nutidigt toneleje og tempo (udføres). 

 

42.  Efterhånden blev det normalt at kirkerne anskaffede et orgel og at dette  
 Blev benyttet til at ledsagede salmesangen. Man behøvede støtte og blev så at sige  
 mageligere anlagt.  
 Som et kuriosum kan nævnes, at Harboøre Kirke fik sit første orgel så sent som i   
 1915! Man fastholdt, at man godt kunne klare menighedssangen uden 
”musikledsagelse”. 
  

43.  Afslutning.  
 Selvom vi i de fleste henseender betragter Luther som en fornyer, så ser  
 det ud til, at han, når det drejede sig om gudstjenestens form og indhold, ikke  
 udelukkende var for forandringer.  
  
 Han ville gerne fastholde og bevare de elementer fra romersk-katolsk tid, der kunne  
 bidrage til at forskønne gudstjenesten. Derfor har vi fortsat en luthersk-evangelisk  
 gudstjeneste, hvor farver for øjet og toner for øret spiller en afgørende rolle, når   
 blot de ikke kommer ”på kollisionskurs” med Luthers teologiske grundsyn om frelse   
 – ikke ved gode gerninger – men udelukkende ved tro og nåde. 

 

44.  pp. 60 – 65: Du Herre Krist 
 Vi vil slutte denne aften ved sammen at synge en salme af reformationstidens   
 betydeligste danske salmedigter, Hans Christensen Sthen, der var præst ved Sct. Olai  
 Kirke (domkirken) i Helsingør og rektor ved byens latinskole, senere provst i Malmø. 
 Sthen er i DDS repræsenteret ved 11 originale salmer samt 5 oversættelser /  
 bearbejdelser, hvoraf en betydelig del er kendte og afholdte. Allermest kendt er nok  
 salmen ”Du Herre Krist”, måske skrevet i anledning af digterens 44 års fødselsdag i  
 1588. Vi vælger i aften at synge salmen på den folkekære, romantiske melodi af A. P.  
 Berggreen, om end de to melodier fra 1500-tallet af henholdsvis Johan Rhaw fra  
 1589 eller den fra Mainz 1605 kan synes mere autentiske og ganske smukke. 
 

  Hans Christian Magaard, februar 2017 


