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 ’Du maa først aand af aand ved ordet fødes’ 
- H.A. Brorsons (1694-1764) bearbejdninger af Chr. Fr. Richters (1676-1711) 

salmer i Den Danske Salmebog 

 

Af Agnes Köneke Hansen, cand.mag. 

 

H.A. Brorson er sammen med Th. Kingo, B.S. 

Ingemann og N.F.S. Grundtvig en af vores 

kendteste salmedigtere. Blandt hans populære 

salmer er ’Op al den ting, som Gud har gjort’; 

’I denne søde juletid’; ’Den yndigste rose er 

funden’; ’Her kommer Jesus dine små’; og 

’Mit hjerte altid vanker’. Han er da også repræ-

senteret med hele 116 salmer i Den Danske 

Salmebog. En stor del af disse er han dog ikke 

den eneste ophavsmand til. Mange af dem er 

oversættelser og bearbejdelser af tysksprogede 

salmer fra den pietistiske bevægelse, der på af-

gørende vis prægede hans tros- og tankeverden.    

Men ikke alene er en del Brorsons salmer 

bearbejdelser af tysksprogede forlæg. Også 

hans danske oversættelser har med tiden 

undergået forandringer og beskæringer. Som 

regel er de blevet forkortet, og de mest 

udpræget pietistiske og til tider heterodokse 

forestillinger er blevet enten omskrevet eller 

bortredigeret.   

I nærværende artikel vil jeg undersøge de 5 

salmer i DDS, som er Brorsons oversættelser af 

den kendte tyske pietistiske digter Chr. Fr. 

Richters (1676-1711) salmer (han oversatte 

flere endnu, men kun disse er med i DDS). Det 

drejer sig om DDS 507, 602, 619, 646 og 669. 

Jeg vil se på Brorsons oprindelige tekster fra 

Troens rare Klenodie (1739), som de er trykt i:  

Hans Adolph Brorson, Samlede Skrifter I - III, 

udg. af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab  

 

ved L.J. Koch, København 1951, 1953 og 

1965, og dernæst sammenligne dem med deres 

nuværende, redigerede form i Den Danske 

Salmebog (2002). 

 

Pietismen 

Som bevægelse opstod pietismen i Tyskland i 

sidste tredjedel af det 17. århundrede. I 1665 

grundlagde den reformerte Theodor Undereyck 

(1635-1693) i forlængelse af reformatoren 

Martin Bucers (1491-1551) anbefalinger de 

første konventikler, Collegia Pietatis, i 

Mühlheim/Ruhr. Her mødtes man i små grup-

per for at læse skriften og holde andagts-

øvelser. Kort efter fulgte Philipp Jacob Spener 

(1635-1705) efter i luthersk regi, da han i 1670 

grundlagde konventikler i Frankfurt am Main. 

Med Speners 1675 udgivne programskrift Pia 

Desideria opnåede den nye bevægelse sit navn, 

først brugt som skældsord af dens mod-

standere, men snart efter med ikke ubetydelig 

selvbevidsthed overtaget af de ’vakte’ selv. Det 

nye ved pietismen var imidlertid ikke egentlig 

dens tanker; de trækker tydelige tråde til både 

barokkens og middelalderens andagtslitteratur 

og mystik, til tidens reformortodokse bevæg-

else og til forskellige tidligere i århundredet 

optrædende, religiøse grupperinger i Tyskland, 

England og Nederlandene. Det nye var den 

nærmest eksplosive udbredelse, bevægelsen 

hurtigt opnåede, og den store indflydelse, den 

udøvede på kirkepolitik og fromhedsliv helt 

frem til midten af 1700-tallet. Endskønt den 
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rationalistisk prægede oplysningstænkning 

(hvis bekæmpelse af religiøse autoriteter og 

magtstrukturer i århundredets begyndelse var 

forløbet parallelt med pietismens) i det 18. 

århundredes anden halvdel indtog positionen 

som politisk og intellektuelt toneangivende 

(Schrader 1989), levede pietistiske forestil-

linger og udtryksformer også efter 1750 videre 

i sekulariseret form og udøvede ad den vej 

fortsat stor indflydelse på både den litterære og 

den bevidsthedshistoriske udvikling. 

Pietisterne befandt sig helt fra begyndelsen i et 

spændingsforhold til den etablerede ortodoksi. 

De så sig selv som dem, der kunne føre den 

sande arv fra reformationen videre, efter at den 

første reformation var stivnet i en dogmatisk og 

gold vanekristendom. Efter afslutningen af 

trediveårskrigen i 1648 var Europakortet 

konfessionelt opdelt. Normen var, at cuius 

regio eius religio (’den, som regerer landet, 

hans religion gælder’), og fyrsterne ønskede at 

beskytte deres landområder ikke blot mod ydre, 

militære farer men også mod indre trusler mod 

undersåtternes sjæleliv og frelse. Fyrsten var 

som landsfader i sidste ende ansvarlig for 

undersåtternes både legemlige og åndelige ve 

og vel. Pietisternes store fokus på personlig 

omvendelse og fordybelse af troen blev således 

på den ene side af mange fyrster hilst vel-

kommen som en styrkelse af undersåtternes 

trosliv og implicit også af fyrstens religiøse 

magt; men på den anden side vogtede de selv 

samme fyrster nidkært over de tendenser til 

separatisme og heterodoksi, som lå latent i den 

ringeagt for ydre religiøse autoriteter, dogmatik 

og liturgi, der fulgte med pietisternes store 

vægtning af den enkeltes genfødsel og 

personlige, religiøse (sjæle)liv.  

Pietismen nåede tidligt også til Danmark. 

Tysksprogede kredse i købstæderne i Slesvig-

Holsten og i hovedstaden tog den hurtigt til sig, 

og også teologiske studerende bragte den nye 

strømning med sig fra studieophold ved tyske 

universiteter. Fra slutningen af 1690’erne 

udgjorde vajsenhuset i Halle under August 

Hermann Franckes (1663-1727) ledelse et 

vigtigt centrum for den af Spener prægede del 

af den pietistiske bevægelse. Det var da også 

især den spenerske pietisme, der i 1700-tallets 

første årtier kom til Danmark og som primært 

påvirkede Brorson; allerede i 1704 udsendte 

Frederik IV to fra Halle rekrutterede missio-

nærer til Trankebar. Da Christian VI i 1730 

blev konge, blev pietismen en form for 

statsreligion, men også han var på vagt over for 

separatistiske tendenser og uroskabende ele-

menter, hvilket blandt andet var en af årsagerne 

til, at grev Zinzendorf (1700-1760), der i 1727 

havde grundlagt den herrnhutiske brødremenig-

hed på sit gods i Oberlausitz og derfra udbredte 

en ivrig missionsaktivitet, kun relativt kort-

varigt var i nåde ved hoffet.  

Som også under reformationen var en af de 

vigtigste måder at bringe de nye tanker ud til 

befolkningen salmedigtningen. I Halle udgav 

A. Freylinghausen (1670-1739) i hhv. 1704 og 

1714 sin Geist=reiches Gesangbuch og Neues 

Geist=reiches Gesangbuch, og i det 

tysksprogede Tønder, hvor H.A. Brorson 

(1694-1764) i 1729 fik en stilling som hjælpe-

præst for den dansktalende landbefolkning, 

blev den tyske provst J. H. Schrader (1684-

1737) , der året før var kommet til byen efter i 

en årrække at have været ansat ved hoffet som 

lærer for prinsesse Charlotte Amalie (1706-

1782),  en vigtig formidler af den pietistiske 

sangskat. Allerede 1731 udgav Schrader sin 

Vollständiges Gesang=Buch, hvori han reci-

perede ikke blot freyling-hausenske men også 

herrnhutiske salmer, og i årene fra 1732-37 

udgav Brorson så sine i alt 12 Tønderhefter til 

den dansk-sprogede del af menigheden. I 1739 
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udkom de samlet i Troens rare Klenodie. 

Heriblandt hans oversættelser af lægen ved 

vajsenhuset i Halle, Chr. Fr. Richters (1676-

1711) salmer.   

Den halleske pietisme var en af de mere 

moderate strømninger inden for den pietistiske 

bevægelse, men også den bevægede sig i 

spændingsfeltet mellem ortodoksi og hæresi, 

særligt i de tidlige år. Og her var især salme-

digtningen egnet til at udtrykke mere hetero-

dokse forestillinger i ly af det poetiske sprog, 

der gjorde det vanskeligere for censuren at 

opdage dem.  Richter var en af de salmedigtere, 

der bevægede sig på kanten af ortodoksien – og 

til tider ude over den – hvilket gør hans salmer 

særligt interessante at undersøge; og Brorson, 

der oversatte en stor del af dem, var tilsyne-

ladende også fascineret.  

De forestillinger, der i særlig grad gjorde sig 

gældende i pietistisk digtning og som i større 

eller mindre grad faldt såvel den ortodokse 

censur som en senere, mere rationalistisk 

præget kristendom for brystet, var den stærke 

bevidsthed om at være genfødt og dermed 

særligt udvalgt (i modsætning til de halvdøde 

vanekristne), kombineret med en chiliastisk 

forventning om at komme til at udleve denne 

særstatus i det kommende tusindårsrige. 

Chiliasmen bygger på Johs. Åb. kap. 20 og er 

troen på, at der efter Kristi (snarlige) genkomst 

vil følge et fredeligt tusindårsrige, hvor han og 

de sande troende vil herske over jorden og alle 

de ikke-troende. Først efter udløbet af disse 

tusind år kommer så den endelige dommedag, 

de dødes opstandelse samt skabelsen af en ny 

himmel og en ny jord. Karakteristisk for 

pietismen var desuden i høj grad ønsket om 

forening med det guddommelige, hvilket især 

udtryktes gennem en erotisk farvet brude- og 

højsangsmetaforik, som ganske vist havde 

rødder tilbage i middelalderen og Bernhard af 

Clairvaux (1090-1153) (Dinzel-bacher 1989), 

men som i udpræget grad blomstrede i 

pietistisk salmedigtning. Et andet vigtigt 

billedfelt var sophia-mystikken, som vil blive 

beskrevet nedenfor i forbindelse med gennem-

gangen af DDS 507. 

I de her behandlede Brorson-oversættelser kan 

man se, at det netop er de ovennævnte forestil-

linger, der enten nedtones eller bortredigeres i 

den senere udgave af salmerne.  

I det følgende gengiver jeg først den oprinde-

lige og derefter den redigerede version af hver 

af salmerne. De steder, hvor de to udgaver 

afviger fra hinanden, enten i form af omskriv-

ninger eller fordi hele strofer er udeladt, er 

markeret med fed kursiv.  

 

De genfødtes liv i Kristi efterfølgelse 

Christian Friedrich Richter 1704 

Hans Adolph Brorson 1734 

 

1. Den snevre vey er bred nok til Guds rige, 

Naar man gaaer sagte, lige, stille fort, 

At hvert et trin forsigtig bliver giort, 

Naar man har lært hen op at stige, 

Saa er den vey og bred nok til Guds rige. 

 

2. Vor HErres vey er fuld af lifligheder, 

Naar man den har i troen rigtig kiendt,  

At hiertet er til veyen trøstig vendt, 

Naar man sig dertil ret bereder, 

Saa er vor vey og fuld af lifligheder. 

 

3. Hvor kand en biørn som lammet taalig 

være, 

Den vilde ulv vil nødig lukkes ind, 

Hvor kand vort kiød faae lyst til aandens sind, 

Og himlens rette fodspor lære, 

Hvor kand en biørn som lammet taalig være. 
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4. Du maa først aand af aand ved ordet fødes, 

Saa kandst du gaae den snevre livets gang, 

Men ellers er din vey forgieves trang, 

Dit falske sind det først maa dødes, 

Du maa først aand af aand ved ordet fødes. 

 

5. Hvo fødselen af Christo først erlanger, 

Hand følger og sin HErre trolig med, 

Hand lider først hans skændsel og fortræd, 

Før hand med ham i lyset pranger, 

Hand fødselen af Christo først erlanger. 

 

6. Hand bliver med ham i hans død begraven, 

I graven bliver til en tiid forvart, 

Staaer op, og holder saa sin himmelfart, 

Faaer aanden, som er fæstegaven, 

Naar hand er først i døden med begraven. 

 

7. Den aand, som Christum drev, hans christne 

driver, 

Den samme aand har altid samme skik, 

De faae at gaae den samme vey hand gik, 

Vel den, som det i hiertet skriver: 

Den aand, som Christum drev, hans christne 

driver. 

 

8. Og skal man skiønt i skarpe torne trine, 

Det stød og sting kun ind i hælen gaaer, 

Er lideligt, giør ingen hierte-saar, 

Naar man er taalig i sin pine, 

Om man end fik i helved-frygt at trine. 

 

9. Det lette aag kand ey for haardt besvære, 

Det onde sind kun derved trykkes ned, 

Det tvinger kun din egenkærlighed, 

Naar man forstaaer det ret at bære, 

Det lette aag kand ey for haardt besvære. 

 

10. Det lette aag kand lette vore sinde, 

At hiertet sig til Gud oprette kand, 

Og aanden ret faae luft i saadan stand, 

At man Guds kierlighed kand finde, 

Det lette aag kand lette vore sinde. 

 

11. Hielp JEsu! dig at følge allevegne 

Du seer, jeg gaaer endnu saa skrøbelig, 

O! drag mig, at jeg frisk kand følge dig, 

Saa skal mig sødhed nok begegne, 

Hielp JEsu! dig at følge allevegne. 

 

 

Redigeret udgave fra DDS, nr. 602 (2002) 

1. Den snævre vej er bred nok til Guds rige, 

når man går sagte, lige, stille fort, 

at hvert et trin forsigtig bliver gjort; 

når man har lært hen op at stige, 

så er den vej og bred nok til Guds rige. 

2. Vor Herres vej er fuld af lifligheder, 

når man den har i troen rigtig kendt, 

så hjertet er til vejen trøstig vendt; 

når man sig dertil ret bereder, 

så er vor vej og fuld af lifligheder. 

3. Dog må du ånd af Ånd ved ordet fødes,1  

så kan du gå den snævre livets gang, 

men ellers er din vej forgæves trang; 

dit falske sind det først må dødes, 

du må først ånd af Ånd ved ordet fødes. 

 

4. Den Ånd, som Kristus drev, hans kristne 

driver, 

den samme Ånd har altid samme skik, 

de får at gå den samme vej, han gik; 

vel den, som det i hjertet skriver: 

Den Ånd, som Kristus drev, hans kristne 

driver. 

 

5. Det lette åg kan ej for hårdt besvære,2  

det onde sind kun derved trykkes ned, 

det tvinger kun din egenkærlighed; 

når man forstår det ret at bære, 

det lette åg kan ej for hårdt besvære. 

6. Hjælp, Jesus, dig at følge alle vegne! 

Du ser, jeg går endnu så skrøbelig; 

o, drag mig, at jeg frisk kan følge dig, 

så skal hver frygt og sorg hensegne. 

Hjælp, Jesus, dig at følge alle vegne. 
1 Joh 3,6    2 Matt 11,30 
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I denne salme ser man det typisk pietistiske 

ønske om at leve et liv i Kristi efterfølgelse, 

hvilket indbefatter at gå på den smalle, tornede 

dydens sti og ikke som de vanekristne blot 

følge den brede vej mod fortabelsen. Den 

langsomme, besværlige og snublende karakter 

understreges af det i slutningen af strofen 

gentagne begyndelsesvers. I salmen pointeres i 

strofe 4, hvordan den åndelige genfødsel (med 

Johs. 3,6) er en forudsætning for at blive frelst 

og tillige for at kunne leve et liv i Kristi 

efterfølgelse (der ledes effektfuldt op til 

beskrivelsen af genfødslens radikale omvælt-

ning med det i den senere udeladte strofe 3 

stillede retoriske spørgsmål om, hvordan en 

bjørn dog kan blive som et lam); for pietisterne 

var den oprindelige dåb ikke (som hos Luther) 

tilstrækkelig forudsætning for frelsen – først 

gennem en personlig, åndelig genfødsel kunne 

man kalde sig en sand kristen. De følgende 

strofer, der karakteristisk nok er udeladt i den 

senere udgave, beskriver da også mere detal-

jeret, hvordan denne genfødsel er nødvendig 

for at kunne dø og genopstå med Kristus: 

beskrivelsen tager udgangspunkt i Rom 6,3-4, 

men hvor det hos Paulus og i den ortodokse 

lutheranisme er dåben, der åbner muligheden 

for denne død og senere genopstandelse med 

Kristus, plæderede pietisterne for nødvendig-

heden af en senere, personlig åndelig gen-

fødsel, der som regel var baseret på en længere 

åndelig kamp. Mange pietister så endda 

opstandelsen og livet i Kristus som noget, de 

efter genfødslen ville kunne opnå allerede i 

dette liv og dermed ikke blot som en forjættelse 

om noget kommende. Strofe 8, hvori det 

beskrives, hvordan synden og frygten for 

fortabelsen, der som et slangebid i hælen 

rammer mennesket (1. Mos 3,15), dog ikke 

træffer den i hjertet, der tålmodigt giver sig ind 

under lidelsen, er også udeladt og dermed 

understregningen af det ganske vist lidelses-

fulde men ikke i sidste ende dødelige i at leve 

et liv i Kristi efterfølgelse; den omvendte 

kristne vandrer sikkert, om end ikke lidelses-

frit, i syndens rige og røres ikke for alvor af 

denne eller af anfægtelsen, når blot man 

ydmygt giver sig ind under lidelsen i Kristi 

efterfølgelse. Strofe 9 og 10 opfordrer, med 

Matt. 11,30, da også til i denne Kristi 

efterfølgelse af tage hans åg på sig; men hvor 

den første af de to strofer nøjes med at beskrive 

det som noget, der blot tøjler menneskets 

egenkærlighed, der -  som også hos Luther - er 

udtryk for dets syndige tilstand, går den anden 

og karakteristisk nok senere udeladte af 

stroferne et skridt videre og gør dette åg til 

noget decideret opløftende, hvorigennem man 

kan nærme sig Gud. Den sidste strofe i begge 

versioner er en affektiv anråbelse af Jesus om 

hans hjælp til at følge ham; her er kun et enkelt 

vers ændret: den ’sødhed’, man vil møde i 

Jesus og som både kan være en allusion til 

Jakob Böhmes (1575-1624) gudsopfattelse, 

hvor sødhed er en kvalitet ved Kristus, samt 

udtrykke den meget sanselige dimension i 

pietisternes gudsforhold, hvor det indre, 

genfødte menneske i mødet med Gud kan både 

smage, føle og lugte ham (Schmidt 2001), er i 

den senere udgave blevet omskrevet til det 

mere klassisk lutherske fravær af sorg og frygt 

i den tillidsfulde relation til Gud, man oplever i 

troen (Sigurdsson 2000). 

 

Det ses således i denne salme, at de typisk 

pietistiske træk med genfødsel som markør for 

udvælgelse og dermed for evnen til at følge 

efter Jesus i hans lidelse, død og opstandelse, er 

nedtonet til fordel for en mere traditionel og 

mindre affektivt-sanseligt betonet luthersk 

kristendom. I den senere version nævnes gen-

fødslen ganske vist, men det, der fremstår som 

det vigtigste, er bønnen til Jesus om hans hjælp 

til at følge ham og være i hans nærhed  - og 

med det ændrede ordvalg i den sidste strofe 

bliver det i højere grad til en bøn om at få den 

tro, som ifølge Luther alene er basis for den 

tillidsfulde, angstfrie gudsrelation (idet frygten 

for ham er karakteristisk for syndefaldets men-

neske og genoprettelsen således sker gennem 

troen på og tilliden til Gud) (Sigurdsson 2000), 

end den pietistiske bøn om som genfødt at 

møde Kristus. Fokus i salmen forskydes så-

ledes fra det pietistiske ønske om genfødsel og 

sammensmeltning til det mere traditionelt 

lutherske ønske om en tillidsfuld tro.  
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Højsangsmetaforik og chiliasme 

 

Christian Friedrich Richter 1704 

Hans Adolph Brorson omkr. 1730 og 1735 

Hvad ere de christne dog glimrende smukke  

Indvortes! udvortes har solen dem brændt, 

 De frugter, som JEsus dem giver at plukke,  

Er dennem allene, ey andre bekiendt,  

Hvad ingen kand fatte,  

Hvad ingen kand skatte,  

Har disse livagtig i sielen befunden,  

At være som lyset i mørke oprunden.  

 

2. Udvortes de synes som palter og klude,  

Vidunder for verden, og englernes spee,  

Men inden til ere de deylige brude  

Med JEsu i armene liflig at see,  

Ja tidernes under,  

Som dagligen stunder  

Og stræbe kun efter, naar tiden sig ender,  

At kysse vor JEsum med palmer i hænder.  

 

3. De ere vel ellers af Adam, som andre,  

Og bære den jordiskes billede med,  

De vaage og sove, arbeyde og vandre,  

Og lide saa vel som de andre fortred, 

 I jordiske skikke, I mad og i drikke  

Man seer dem ey noget særdeles at giøre, 

 Kun at de af verdens lyst intet vil høre.  

 

4. Dog er de af himmelske herkomst og 

stamme,  

Som HErren ved ordet indvortes har fød,  

Saa yndig en lue af himmelske flamme,  

Opammet i Over-Jerusalems skiød,  

Guds engler sig glæde  

Blant dennem at træde,  

I samqvem at synge: halleluja! amen.  

Hvor deylig maa dette dog klinge tilsammen.  

 

 

5. De ere vel svage, dog verden forsvare,  

I himlen de leve, paa jorden de gaae,  

De nyde Guds fred i den yderste fare,  

De fattes, og alting dog har og formaae,  

De komme i skade,  

Og blive dog glade,  

Udvortes de synes som visne og døde,  

Og staae dog indvortes i deyligste grøde. 

 

6. Naar engle-basunen hans komme bebuder, 

Som er dem og giver dem livet og nok,  

Da skal de som jordens høy-prægtige guder  

Til verdens forundring i offentlig flok  

Ret synlig regiere,  

Og evig florere,  

I allerlivsaligste herlighed blinke,  

Naar, verden, din glæde som aadsel vil stinke. 

 

7. O! springer I dale og bierge tillige,  

Mod solen, af himlen velsignede jord,  

Du bærer Guds naades det deylige rige,  

Hvor himlenes roser saa hemmelig groer,  

Naar dommedag kommer,  

Begynder din sommer,  

Naar deres forborgene levnet fremstiger,  

Hvorefter med dennem du sukker og figer.  

 

8. O JEsu! vort lives livsaligste eye,  

Den inderste verdens forborgene flor,  

Hielp, at vi udvælge de skiulteste veye,  

(Skiønt korset os svier saa sorte som jord,)  

Her ikke bekiendte,  

For verden forvendte,  

Her skiulte med Christo i Faderen leve,  

Der offentlig med ham i himlene sveve. 
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Redigeret udgave fra DDS, nr. 646 (2002) 

 

1. Som lilliens hjerte kan holdes i grøde, 

skønt solen de yderste blade har brændt, 

så ere de kristne ej indentil døde, 

skønt livet for verden er ikke bekendt; 

hvad ingen kan fatte, 

hvad ingen kan skatte, 

har de så livagtig indvortes befundet 

at være som lyset i mørke oprundet. 

2. De ere vel ellers af Adam som andre 

og bære det jordiske billede med; 

de våge og sove, arbejde og vandre, 

og lide så vel som de andre fortræd; 

i jordiske skikke, 

i mad og i drikke, 

man ser dem ej noget særdeles at gøre, 

kun at de af verdens lyst intet vil høre. 

3. De ere vel svage, dog verden forsvare, 

i Himlen de leve, på jorden dog gå, 

de nyde Guds fred i den yderste fare, 

dem fattes, dog alting de har og formå; 

i skændsel og skade 

de blive dog glade, 

udvortes de synes som visne og døde 

og stå dog indvortes i dejligste grøde. 

4. Når englebasunen hans komme bebuder, 

som er dem og giver dem livet og nok, 

da skal de, som jordens højprægtige guder, 

til verdens forundring, i offentlig flok 

ret synlig regere 

og evig florere, 

Guds Himle som funklende stjerner bepryde, 

det alle skal se og så mange fortryde. 

5. O, springer, I dale og klipper tillige, 

vær lystig, vor moder, du sorteste jord! 

Du bærer Guds nådes det dejlige rige, 

hvor Himlenes roser så hemmelig gror; 

din sommer skal kendes, 

når vinteren endes, 

så alle Guds helgeners skjulteste grave 

skal findes at være Guds blomstrende have. 

Kol 3,3-4 

Denne salme er udpræget pietistisk med sin 

højsangsmetaforik, stærke chiliastiske forvent-

ning om tusindårsriget og Kristi genkomst samt 

den gennemgående, dualistiske skelnen mellem 

det indre, skjulte liv med Kristus over for det 

ydre, synlige liv i denne verden. Dens jublende 

frelsesvished udtrykkes også – hvilket var 

karakteristisk for pietismen - ved hjælp af dens 

arieagtige strofeforms dansante rytme.  

Overordnet set rummer salmen en intertekstuel 

reference til Kol. 3, 3-4: ”Thi I ere døde, og 

eders Liv er skjult med Kristus i Gud. Naar 

Kristus, vort Liv, aabenbares, da skulle ogsaa I 

aabenbares med ham i Herlighed.” (Bibelen i 

1931-udgaven). 

Allerede i første strofe lægges dog ud med en 

allusion til Højsangen (1,5) hvor Sulamith 

siger: ”Jeg er sort, dog yndig” (Bibelen i 1931-

udgaven), hvormed tonen fra dette ekstatiske 

kærlighedsdigt slås an, idet de genfødte kristne 

sammenlignes med Salomos elskede – dog er 

de kristnes skønhed her et indre lys i kontrast 

til deres mørke, forbrændte ydre, så billedet 

vendes på sin vis på hovedet i forhold til 

Højsangen, hvor det i høj grad er Sulamiths 

fysiske skønhed, der lovprises.  Men denne 

venden tingene på hovedet er karakteristisk for 

hele salmen. Hos de genfødte kristne er troens 

frugter således ikke noget, man kan se i deres 

ydre liv, men noget hemmeligt, skjult; deres 

genfødte sjæl er lyset i en ellers mørk, fortabt 

verden. Baggrunden for dette mørke er 

naturligvis syndefaldet, hvor verdens oprinde-

lige, guddommelige orden blev forvendt; med 

Jesu død på korset åbnedes muligheden for en 
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retvending, som for pietisterne i langt højere 

grad end for den lutherske ortodoksi fandt sted 

i det genfødte menneskes indre allerede her på 

jorden; på det overordnede og mere ortodokse 

plan kan verden naturligvis først retvendes ved 

Kristi genkomst. Det er inden for denne 

forståelse af forvending og retvending, salmen 

bevæger sig.  

I strofe 2 udfoldes dualismen og højsangsmeta-

forikken yderligere; den ekstatiske tone 

fastholdes, idet de genfødte kristne beskrives 

som ’tidernes under’, der blot har ét for øje, 

nemlig at afvente Jesu genkomst. I den af 

synden formørkede verden findes således 

allerede i dem det himmelske lys, der blot 

venter på at blive forenet med det større lys i 

Kristus, når dette med hans genkomst endelig 

for alvor bryder frem.  

Denne billedlighed udbygges i tredje strofe, 

hvor der står, at de kristne ”ere vel ellers af 

Adam, som andre, / Og bære den jordiskes 

billede med”; dette bygger på, at Jesus blev set 

som den nye Adam, der i kraft af, at han var 

både Gud og menneske kunne genrejse det ved 

faldet tabte – hvilket her dristigt overføres på 

de genfødte kristne, der også er ”af Adam” og 

”bære den jordiskes billede med” – derved 

impliceres, at de er som Kristus, idet de som 

han i det ydre er mennesker men i det indre 

guddommelige. Udadtil kan man således intet 

særligt se på dem, men i næste strofe forklares 

eksplicit, at de egentlig allerede er (gen)født til 

himmelsk liv, en del af dets lys og at de i kraft 

af dette færdes blandt englene, med hvem de 

indgår i den himmelske lovsang.  

 

I næste strofe udfoldes yderligere denne 

dualisme mellem ydre fysisk svaghed og indre 

åndelig styrke, mellem mørke og lys, som gør, 

at de kan (for)blive glade selv når de på det 

ydre, fysiske plan kommer i ”skade”.  

Efter således over flere strofer at have 

beskrevet de genfødte kristnes liv her på jorden 

med den dualisme, det indebærer, tager næste 

strofe fat på, hvad der hænder dem, når det, de 

egentlig bare går og venter på, nemlig Kristi 

genkomst, endelig finder sted.    

Her beskrives i forlængelse af Johs. Åb. kap. 

20, hvorledes de som udvalgte vil herske 

sammen med Kristus i det kommende tusind-

årsrige inden den endelige Dommedag. Her er 

deres guddommelige natur altså i fuldt flor; det 

indre er endelig blevet åbenbaret i det ydre, de 

er ikke længere foragtede og skjulte, men 

derimod herskere over alle de vanekristne ikke-

frelste. Det forvendte vil atter være retvendt.  

Dette leder til, at jorden i den syvende strofe 

opfordres til i glæde at springe mod solen, idet 

den allerede nu er velsignet af himlen – for på 

jorden blomstrer Guds rige i de genfødte 

kristnes indre, og såvel den som de længes blot 

efter den på dommedag følgende evige 

sommer, hvor det skjulte vil være synligt, det 

indre vil være blevet det ydre og det forvendte 

retvendt.  

I den sidste strofe sammenfattes det foregående 

med den affektive anråbelse af Jesus om hans 

hjælp til her på jorden at vælge det skjulte, 

hemmelige indre liv; højsangsmetaforen fra 

første strofe tages op og varieres atter, idet det 

ikke længere er solen men derimod korsets 

smerte, som menneskets jordiske natur mærker, 

der brænder det sort og dermed i den ydre 

verden uskønt; men dette gør intet, for i deres 

indre er de forenede med Jesus og lever i kraft 

af dette også allerede med ham i himlene. I den 

forvendte syndefaldets verden og i forhold til 

dens regler opleves de som forvendte, men 

netop i kraft af dette er de rent faktisk de 

allerede retvendte.  
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I den forkortede, redigerede version af salmen 

er den udpræget pietistiske billedlighed med 

dens stærke dommedagsforventning og dua-

lisme i høj grad blevet nedtonet. Den avan-

cerede højsangsmetaforik er erstattet af en 

relativt harmløs sammenligning af de kristne 

med liljer, sjælen bliver slet ikke nævnt, og de 

bærer ikke længere ”den jordiskes billede” men 

”det jordiske billede”, hvorved deres lighed 

med Jesus som både og menneskelig og 

guddommelig neddrosles. Den oprindelige 

versions ” De komme i skade, Og blive dog 

glade” er erstattet med et ”i skændsel og skade 

de blive dog glade”, hvormed kunne menes den 

spot, pietisterne ofte blev set på med, frem for 

det generelt skadelige jordeliv de var nødt til at 

leve. Strofen omhandlende de levende 

genfødtes guddommelighed er helt udeladt. 

Ifølge Luther fødtes ved dåben et indre 

menneske, der livet igennem kunne vokse sig 

stærkere for så at fuldkommengøres i 

opstandelsen (Sigurdsson 2000), men 

pietisterne gik langt videre end dette ved at 

mene, at de ved den åndelige genfødsel virkelig 

var blevet født på ny med guddommelig natur 

og det i så høj grad, at de allerede her på jorden 

kunne få fuld del i det evige liv (Richter 1739). 

I en mere ortodoks udgave kunne dette derfor 

ikke være med. Den chiliastiske forventning er 

dog bibeholdt, men noget mindre udpræget.  

De frelste i den redigerede version er rykket 

tilstrækkelig langt væk til at fremstå som 

stjerner, og de tilbageblevne ufrelstes 

ådselstinkende glæder bliver nu mere afdæmpet 

betegnet som en af nogle oplevet fortrydelse. 

Desuden opfordres jorden ikke som i den 

oprindelige version til at springe mod solen i 

glæde over det guddommelige liv, der i kraft af 

de genfødte allerede udfoldes på den, men blot 

til at være ”lystig”. Ordet ”dommedag” nævnes 

slet ikke (i stedet tales der om en kommende 

”sommer”), og hvor det i den oprindelige 

version er de genfødte kristnes skjulte liv, der 

bliver synligt og åbenbaret, når de ved Kristi 

genkomst for alvor forenes med ham, ses i den 

redigerede udgave den mere ortodokse 

forestilling om, at de hellige vil stige op af 

gravene til evigt himmelsk liv; derved rykkes 

forventningen om dommedag ud i en fjern 

fremtid, og der tales mere generelt om de dødes 

opstandelse frem for om de genfødte kristnes 

frelsesmulighed allerede i deres egen levetid.  

Heraf ses også, at den stærke forventning i 

pietismen om en nært forestående dommedag 

er blevet afløst af et andet og mere traditionelt 

tidsperspektiv. Den redigerede version af 

salmen beskriver således i højere grad det, 

pietisterne foragteligt ville have kaldt for 

”vanekristendom”, om end krydret med nogen 

pietistisk sprogbrug: det vil sige de døbte, der 

ganske vist ved dåben har fået det indre 

menneske og derigennem åbnet muligheden for 

frelse, men som ikke er blevet åndeligt genfødt 

og derfor primært mærker troen som en tillid 

og tryghed i livet her på jorden samt i håbet om 

de dødes (ikke de levendes) opstandelse. 

 

 

Sophiamystik 

Christian Friedrich Richter 1698 

Hans Adolph Brorson 1734 

 

1. Vor siel er dertil født og baaren,  

I Gud at vorde skiøn og riig,  

Just dertil af ham selv udkaaren,  

At vorde ham, sin skaber, liig;  

Hvo kand den ære noksom prise,  

Som Gud har vildet os bevise?  

 

2. Her var en adel-stand at hitte,  

Som himlen selv har agtet skiøn,  

Og ey den allermindste smitte  

I hendes væsen, art og kiøn, 
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 Her kunde ingen mangel være,  

Thi Gud var hendes lys og ære.  

 

3. Hun drak af samme kildes floder,  

Hvoraf hun selv var kommen frem, 

 Og viisdom, hendes selskabs broder,  

Var hende meer end angenem,  

Hun havde meer end riigdom funden,  

Thi hun var ret med Gud forbunden. 

 

 4. Hvo kand den liflighed beskrive,  

Som hun i hendes Gud fornam? 

 O! at hun lod sig fra ham drive,  

Sig til uhørlig last og skam!  

Men fienden hendes bryllups-dage  

Har vendt til skændsel, vee og plage.  

 

5. Nu er hun gandske jordisk bleven,  

Og intet mere ret forstaaer,  

Veed ey hvorhen hun er fordreven,  

Men vild i denne verden gaer,  

Hun kand sig ey til GUd opsvinge,  

Men elsker det, som er saa ringe.  

 

6. Hun gaaer i barendom, og spiller  

Med denne verdens leer og sand,  

Sig ingen fare forestiller,  

Beleer Guds vredes tordenbrand,  

Med dukke-tøy hun sig umager,  

Og agter ingen siele-sager. 

 

7. O Gud, som har en frelse givet,  

At bedre den fortviilte stand,  

Væk sielen op igien til livet,  

Som du, og ingen anden, kand,  

At hun igien kand viisdom finde,  

Og ikke løbe meer i blinde.  

 

8. Tag fra mig bort den spot og skade,  

At jeg saa lidt har elsket dig,  

Som med dig vil saa gierne lade  

Den arme siel foreene sig,  

Hør dog min ynkelige stemme,  

Og red mig ud af dødens klemme.  

 

9. Giv! at jeg dig kand elske meget,  

Og føer mig i dig selv til roe,  

Det stinker, hvad der er mit eget,  

At jeg ey hos mig selv kand boe,  

Mit hierte dig skal vorde givet,  

Dig elske er min deel i livet.  

 

10. De sukke, jeg saa dybt maa drage,  

Ach lad dem dig til hierte gaae,  

Din søde kierlighed at smage,  

Er al den deel jeg tænker paa,  

Thi kand jeg elske dig af hierte,  

saa kand mig intet mere smerte.  

 

11. O store Gud! hvor skal jeg finde  

Den lue, hiertet ønsker sig?  

O lad dig, lad dig overvinde,  

Og drag mig selv igien til dig,  

Thi bliver du med mig forbunden,  

Jeg da min siel igien har funden.  

 

12. Den kierlighed, jeg længes efter,  

De bryste, som jeg til er vant,  

De give rette livets kræfter,  

O! gid jeg ved dem laae saa sandt, 

Jeg er jo dertil just udkaaren,  

Ja, førend jeg blev født og baaren.  

 

13. Just dertil, dertil est du givet,  

Til mig af evighed udseet,  

Saa lad mig i dig finde livet,  

Jeg tier ey, før det er skeet,  

At al den deel, der i mig tændes,  

Med dig begyndes maa og endes.  

 

14. Saa vær min himmel, soel og ære,  

Min herlighed og tiidsfordriv,  

Min skat, jeg kand i hiertet bære,  

Min evig deel i dette liv,  
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Faaer jeg kun dig, min livets kilde,  

Saa faaer jeg al den deel, jeg vilde. 

 

 

Redigeret udgave fra DDS, nr. 507 (2002) 

 

1. Vor sjæl er dertil født og båren 

i Gud at vorde skøn og rig, 

just dertil af ham selv udkåren 

at vorde ham, sin skaber, lig. 

Hvo kan den ære noksom prise, 

som Gud har villet os bevise. 

 

2. Her var et adelskab at finde 

som englens, der Guds ansigt så; 

ej mindste smitte var derinde 

i sjælens væsen og attrå; 

her kunne ingen mangel være, 

thi Gud var sjælens lys og ære. 

 

3. Hvo kan den liflighed beskrive, 

som her den i sin Gud fornam? 

O, at den lod sig fra ham rive, 

sig til uhørlig last og skam! 

Thi Fjenden nu dens højtidsdage 

har vendt til skændsel, ve og plage. 

 

4. Nu er den ganske jordisk blevet 

og intet mere ret forstår, 

ved ej, hvorhen den er fordrevet, 

og vild i denne verden går; 

den kan sig ej til Gud opsvinge, 

men elsker det, som er så ringe. 

 

5. O Gud, som har en frelser givet 

at bedre den fortvivled stand, 

væk sjælen op igen til livet, 

som du og ingen anden kan, 

at den igen kan visdom finde 

og ikke løbe mer i blinde! 

 

6. O store Gud, hvor skal jeg finde 

den lue, hjertet ønsker sig? 

O, lad dig, lad dig overvinde, 

og drag mig selv igen til dig! 

Thi bliver du med mig forbunden, 

jeg da min sjæl igen har funden. 

 

Denne salme kan med fordel læses inden for en 

sophiamystisk ramme. Mange pietister, heri-

blandt Richter, var optagede af Jakob Böhmes 

(1575-1624), John Pordages (1607-1681) og 

Gottfried Arnolds (1666-1714) sophiamystik, 

der gik ud fra et kvaternalistisk gudsbegreb, 

idet den himmelske visdom, Sophia, sås som et 

fjerde aspekt af guddommen udover Fade-               

ren, Sønnen og Helligånden. Da Sophia opfat-

tedes som en himmelsk jomfru rummede 

guddommen således også et kvindeligt aspekt.  

Sophiamystikken var dog kættersk set med 

ortodoksiens øjne; men fordi dens indsigter 

udtryktes ved hjælp af en særlig, indforstået 

diskurs og med skjulte hentydninger, formåede 

de alligevel i et vist omfang at forblive upå-

agtede af censuren.  

Centralt i J. Böhmes sophiamystik stod, at den 

præeksistente Adam, dvs. Adam før synde-

faldet og den derpå følgende materialisering af 

verden, sås som værende androgynt forbundet 

med den himmelske visdom, Sophia; dermed 

forenede han i sig mandligt og kvindeligt. 

Syndefaldet forløb i to trin: først vendte han sig 

i kraft af sin egen vilje bort fra den forbunde-

thed med Gud, som han havde igennem 

foreningen med Sophia, der jo også var en del 

af guddommen, for i stedet at vende sig mod 

flerheden i tingene i den dog endnu ikke 

materialiserede verden. Dette gjorde, at Sophia 

straffede ham ved at forlade ham. Han mistede 

derved sin styrke og den gudbilledlighed, han 

havde i foreningen med hende og faldt, 

overvældet af denne verdens kræfter, i søvn. 

Mens han sov skabte Gud Eva af hans ribben. I 

stedet for Adams oprindelige, guddommelige 

lyslegeme fik de begge jordisk forgængelige 
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kroppe, der var underlagt død, forrådnelse og 

seksualitet og som levede i den nu jordisk 

materialiserede og syndige verden. Mennesket 

var således delt i to køn, men Adam kunne ikke 

genskabe den oprindelige, androgyne enhed 

med en jordisk Eva. Først med Kristus, der før 

sin menneskelige inkarnation og igen i 

opstandelsen i lighed med den oprindelige 

Adam var androgynt forbundet med Sophia og 

dermed både mandlig og kvindelig, åbnedes 

muligheden for, gennem en kærlighedsfuld 

forening med ham, at overvinde det delte og 

genvinde den tabte enhed af mandligt og 

kvindeligt. Sjælen behøver altså Kristi hjælp 

for at kunne genvinde sin oprindelige, andro-

gyne gudbilledlighed (Kemper 1988). Særligt 

hos G. Arnold sås dette som en vækstproces, 

hvor sjælen går fra at være som et lille barn, 

der næres af Kristus/Sophia, til sluttelig som 

fuldvoksen at forenes og sammensmelte med 

ham/hende i et himmelsk bryllup. Derfor kan 

Jesus og Gud beskrives både som diende mor 

og højsangsmetaforisk som en himmelsk 

brudgom (Arnold 1700). Kønsrollerne er 

således flydende, idet både Jesus, Visdommen 

og sjælen kan have såvel mandlige som 

kvindelige træk. Dette udgør en vigtig nøgle til 

at forstå den sophiamystiske diskurs.  

I den første strofe beskrives, hvordan den 

menneskelige sjæl er skabt i Guds billede og at 

dens egentlige bestemmelse er at være både hos 

og ligesom ham. Den oprindelige tilstand af 

enhed og lighed med Gud kan sammenlignes 

med Adams liv før syndefaldet. Denne tilstand 

beskrives i strofe 2 som en himmelsk 

”adelstand” hvor sjælen var lydefri og uden 

”den allermindste smitte / i hendes væsen, art 

og kiøn”. En læser med kendskab til sophia-

mystikken vil straks se det som en allusion til 

den tvekønnede Adams væsen før syndefaldet, 

som også er den lydefri sjæls kendetegn. 

Sjælen bliver gennemgående betegnet som 

hunkøn, men den stræber efter foreningen af 

mandligt og kvindeligt. I enheden med Gud, 

som Adam og dermed også sjælen levede i før 

syndefaldet, var der ”ingen mangel”. Dengang 

drak sjælen, som der står i strofe 3, af den 

kildes floder, hvoraf den var udsprunget, dvs. 

af Gud selv. Ifølge Böhme fik den androgyne 

Adam da også al den næring, han behøvede af 

blot at skue Gud (Kemper 1988). At salmen 

skal læses sophiamystisk bliver endnu 

tydeligere (for den indforståede læser) i midten 

af tredje strofe, hvor visdommen bliver 

beskrevet som dens ”selskabs broder”; 

eftersom sjælen her er kvindelig, bliver den 

ellers kvindelige visdom betegnet som broder, 

men da den samtidig er androgynt forbundet 

med såvel Adam som Kristus og en del af 

guddommen kommer det sådan set ud på et – 

det vigtige er, at det her er foreningen af det 

kvindelige og det mandlige, som fremhæves, 

og at det var derigennem sjælen var ”ret med 

Gud forbunden”. Da nu dette er slået fast 

beskrives i den fjerde strofe først den liflighed, 

sjælen følte i enheden med Gud, men derefter, 

hvordan den (dvs. Adam) med syndefaldet 

mistede denne salighedstilstand, som her bliver 

beskrevet som ”hendes bryllupsdage”. Adam 

mistede dengang sit guddommelige lyslegeme 

og fik en jordisk forgængelig krop; ligeså er 

også sjælen nu blevet ”gandske jordisk”, har 

som også Adam dengang mistet den 

umiddelbare forståelse for og indsigt i altings 

væsen og sammenhæng og flakker forvildet om 

i den jordiske verden. Den kan ikke ved egen 

kraft genvinde det tabte og drages mod det 

forkerte. Dette beskrives i strofe 6 som at den 

går i barndom og endda er naivt uvidende om 

den fortabelsesfare, den lever i. Af dette mørke 

og denne barnlige uvidenhed kan den kun 

vækkes med Guds hjælp. Denne hjælp blev 

mulig med Jesu frelseshandling på korset, der 
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for pietisterne både muliggør og for alvor 

manifesteres i den åndelige genfødsel. Og i 

strofe 7 anråber det lyriske jeg Gud om, at 

sjælen nu må blive vakt til live, det vil sige 

genfødt, så den ”igien kand viisdom finde”, og 

dermed genetablere forbindelsen til Gud samt 

genvinde sit eget egentlige væsen. Så vil den 

også, som den oprindelige Adam, kunne skue 

Gud og vil ikke længere løbe ”i blinde”. 

Enheden i både dens eget væsen og i forholdet 

til Gud vil være genetableret. Og det er med 

visdommen som formidler, at dette sker.   

I de første seks strofer har det lyriske jeg 

beskrevet sjælens tilstand generelt. I syvende 

strofe anråber det Gud, og i hele resten af 

salmen fortsætter denne affektive anråbelse, 

som fra og med strofe otte bliver meget 

personlig, idet det lyriske jeg går over til ikke 

blot at tale om ”sjælen” men skifter til første 

person ental. Strofe 8-10 er således en inderlig 

bøn om at blive reddet ud af den kærligheds-

løse tilstand efter syndefaldet og få skænket 

den evne til at elske Gud, som gik tabt den-

gang. For i denne kærlighed ligger foreningen 

med ham og dermed frelsen. Sjælen kan ikke 

frelse sig selv, det er Gud, der først må 

forbarme sig, række ud efter den, og give den 

evnen til at gengælde kærligheden; i denne 

given og modtagen af kærlighed ligger livets 

mening og værnet mod alt ondt. Dette siges 

endnu tydeligere i strofe 11, hvor det er Guds 

kærlighedsflamme, der kan antænde menne-

skets hjerte, så det lille lys i mennesket kan 

blive en del af det større lys, det udsprang af. 

Sophiamystisk vil det sige, at sjælen i den 

kærlighedsfulde forening med Gud og med 

visdommen som forbinder genvinder sit 

oprindelige væsen og dermed sig selv. Denne 

forening beskrives i strofe 12 som at die ved 

hans bryster (hvorfor det igen er vigtigt at 

huske, at Gud i kraft af Sophia er både mandlig 

og kvindelig). Dette er sjælens oprindelige 

bestemmelse og tilstanden fra før den blev født 

i en jordisk krop, hvorved den blev underlagt 

den skabte syndefaldsverdens ufuldkommen-

hed.    

I strofe 13 siges egentlig det samme som i 

strofe 7, nemlig at det er Gud, der har åbnet 

muligheden for sjælens frelse og dens venden 

tilbage til sin oprindelse, men her er det ikke 

blot som i strofe 7 sjælen generelt der tales om, 

men derimod en dybt personlig gudsrelation, 

der udtrykkes med ”Just dertil, dertil est du 

givet, / Til mig af evighed udseet”; det er 

karakteristisk for pietismen, at det i høj grad er 

hin enkelte, der er i fokus i forholdet til Gud. I 

denne strofe er det således det lyriske jeg, der 

er eneste centrum for Guds frelseshandling; i 

den næste og sidste strofe tager det denne 

bevægelse på sig og fører den tilbage, idet det 

med en lidenskabelig kærlighedserklæring gør 

Gud til sit eneste fokus. I denne dybt person-

lige, kærlighedsfulde udveksling mellem Gud 

og menneske lå for mange pietister selve livets 

mening og sjælens frelse.  

 

I forhold til den originale udgave er den senere 

udgave revideret næsten til ukendelighed. Ud 

af oprindeligt 14 strofer er kun 6 tilbage.  Kun 

to strofer er ikke ændrede (første og sidste i den 

nye udgave). Først og fremmest er de forskel-

lige og skiftende kønsroller og dermed også 

den vigtigste sophiamystiske markør for-

svundet: sjælen benævnes konsekvent ”den” og 

Gud nævnes kun én gang i første strofe som 

”ham”. Allerede i strofe 2 ændres der markant: 

”Her var en adelstand at hitte, / Som himlen 

selv har agtet skiøn, / Og ey den allermindste 

smitte / I hendes væsen, art og kiøn” bliver til 

”Her var et adelskab at finde / som englens, der 

Guds ansigt så; / ej mindste smitte var derinde / 

i sjælens væsen og attrå”; sjælens oprindelige 

gudbilledlighed sammenlignes derfor i den 

senere version med en engels, hvorved den 
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skjulte allusion til den ufaldne Adam 

forsvinder, især eftersom ”væsen, art og kiøn” 

erstattes med ”sjælens væsen og attrå”. Derved 

rykkes selve den fuldkomne sjæl i den senere 

udgave et trin ned: den var ikke væsentligt som 

Gud men som englene. Ligeledes er dens 

himmelske saligheds-tilstand ikke længere 

”bryllupsdage” men ”højtidsdage”. Desuden er 

den oprindelige versions ” O Gud, som har en 

frelse givet / at bedre den fortvivled stand, / 

væk sjælen op igen til livet, / som du og ingen 

anden kan, / at den igen kan visdom finde / og 

ikke løbe mer i blinde!” blevet til ”en frelser”, 

så det kun kan forstås som Jesus i modsætning 

til første udgaves ”frelse”, der også kan 

hentyde til genfødslen. Og da hele dybden i 

visdomsbegrebet er væk, må det i den redi-

gerede udgave nærmest opfattes som at sjælen 

endelig bliver lidt klogere og kommer til en 

slags fornuft. Så selv om den sidste strofe i 

begge versioner er identisk, opleves afslut-

ningsordene ”Thi bliver du med mig for-

bunden, / jeg da min sjæl igen har funden”, 

løsrevet fra den sophiamystiske kontekst, 

nærmest floskelagtig. Den senere udgave 

holder sig pænt inden for rammerne af luthersk 

ortodoksi, men det, der bliver tilbage, er præcis 

sådan noget, der kan have bidraget til den 

opfattelse, mange i eftertiden har fået af 

pietismen som en lidt intetsigende tuttenuttet, 

sødladen og klichéfyldt kristendom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gudhengivelse (Gelassenheit) 

 

Christian Friedrich Richter 1698 

Hans Adolph Brorson 1735 

 

1. Det koster ey for megen striid,  

En himmel-sindet christen siel at blive;  

Thi er vort kiød skiønt ikke mild og bliid,  

Naar hun i Christi død sig hen skal give,  

Saa giver GUd den Gud-hengivne aand  

Dog overhaand,  

Dog overhaand.  

 

2. Giør som et barn, og leg dig ned  

I JEsu skiød og hiertens hulde arme,  

Hand skal dig som et barn med kierlighed 

 I sine vunders lye snart giennemvarme,  

Mon det er svart, naar man er ham saa nær,  

At faae ham kier? :,:  

 

3. GUd intet ont dig giøre vil, 

 Men al din vee, den giør din egen ville;  

Byd GUd dit arme bange hierte til,  

Hand skal det snart med trøst og glæde stille,  

Giv GUd din ville, al din ville, snart,  

Saa er det klart :,:  

 

4. Kast al din frygt og banghed hen,  

Hvad skal den meer dit arme hierte plage? 

Væk op dit sind til hiertens fryd igien,  

Hvo vilde her i naadens tiid forsage,  

Siig: fader! tag mit hiertes trængsel bort,  

Saa er det giort :,:  

 

5. Vær stille i taalmodighed,  

Naar du din faders hielp ey strax kand finde,  

Forseer du dig, saa gaa den vey du veed,  

Og lad dig strax i JEsu blod forbinde,  

Saa er din feyl, og hvad du har forseet,  

Som aldrig skeet :,:  
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6. I troen lad dit hierte roe  

Naar trængsels nat og mørkhed dig vil dække.  

Din fader kand du altid sikker troe,  

Lad dig kun ingen vind og fare skrekke,  

Ja seer det suurt og mørkt i hver en krog,  

Saa troe kun dog :,:  

 

7. Saa skal dit lys igien opgaae,  

Og solen skinne efter nattens skygge,  

Hvad du har troet skal synlig for dig staae,  

Paa GUd du kand frimodig altid bygge,  

En christen i en salig tilstand staaer,  

I hvor det gaaer :,:  

 

8. Op op, min aand, i haab og troe  

Saa sød en GUd dig plat at overgive, 

 Gak ind, min siel, og nyd den søde roe,  

Din JEsus skal din trang saa let fordrive,  

Med al din nød dig i hans arme kast,  

Hand holder fast :,: 

 

Redigeret udgave fra DDS, nr. 669 (2002) 

 

1. Det koster ej for megen strid 

en himmelsindet kristen-sjæl at blive; 

er vor natur end ikke mild og blid, 

når den i Kristi død sig hen skal give, 

så giver Gud den gudhengivne ånd 

dog overhånd. 

2. Kast al din frygt og banghed hen, 

hvad skal den mer dit arme hjerte plage? 

Væk op dit sind til hjertens fryd igen, 

hvo ville her i nådens tid forsage, 

sig: Fader, tag mit hjertes trængsel bort! 

så er det gjort. 

3. Vær stille i tålmodighed, 

når du din Faders hjælp ej straks kan finde! 

Forsér du dig, så gå den vej, du ved, 

og lad dig straks i Jesu blod forbinde! 

Så er din fejl, og hvad du har forsét, 

som aldrig sket. 

4. I troen hav dit hjertes ro, 

når trængsels nat og mørkhed dig vil dække! 

Din Fader kan du altid sikkert tro, 

Lad dig kun ingen vind og fare skrække! 

Ser surt det ud og mørkt i hver en krog, 

så tro kun dog! 

 

5. Så skal dit lys igen opgå, 

og solen skinne efter nattens skygge; 

hvad du har tro't, skal synligt for dig stå, 

på Gud du kan frimodig altid bygge; 

en kristen i en salig tilstand står, 

ihvor det går. 

 

6. Op, op, min ånd, i håb og tro, 

så sød en Gud dig fuldt at overgive! 

Gak ind, min sjæl, og nyd den søde ro! 

Din Jesus skal din trang så let fordrive; 

med al din nød dig i hans arme kast! 

Han holder fast. 

Som nævnt i indledningen lå pietisterne på 

mange måder i forlængelse af den middel-

alderlige og barokke mystik og andagts-

litteratur. Også Luther var som augustiner-

munk skolet i den middelalderlige klosterlige 

mystik; det er dog nok en tilnærmelse at kalde 

ham en decideret mystiker; snarere var han 

fortaler for en ’inderlighedens almengørelse’ 

og for et dybt personligt gudsforhold, som det 

især kunne opleves i den personlige andagt 

(Sigurdsson 2000). I 1518 genudgav han det 

anonyme middelaldermystiske skrift Theologia 

Deutsch, hvor det bl.a. beskrives, hvordan 

erfaring af og forening med Gud kun er mulig i 

Kristi efterfølgelse og at denne opnås gennem 

en radikal opgivelse af menneskets egenvilje 

(Weismayer 1989). Ovenstående salme er da 

også en næsten introversionsmystisk beskri-

velse af, hvordan man ved at opgive sin vilje 

og overgive sig til Gud kan opnå en oplevelse 

af sindsro (ty. Gelassenheit) (Fraling 1989), 

hvor mennesket i sit inderste føler sig holdt af 

Gud, og, idet det i troen helt overgiver sig til 
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ham som den bærende kraft i tilværelsen, 

oplever at blive befriet for frygt og bekymring. 

Der er ikke foretaget mange ændringer i den 

nye version af salmen, men det mystiske aspekt 

bliver dog nedtonet til fordel for en mere 

klassisk luthersk trosbaseret guds-relation. Det 

ses bl.a. i første strofe, hvor vort kiød er ændret 

til vor natur. Pietisterne skelnede (her med en 

intertekstuel reference til Matt. 26,41) strengt 

dualistisk mellem kød og ånd, ydre og indre, 

hvilket for dem indbefattede en mulighed for 

en helliggørelse og for mystisk sammen-

smeltning i det indre. Luther derimod så i 

højere grad mennesket som helt igennem 

syndigt, idet retfærdiggørelsen ved tro alene i 

højere grad var en forjættelse om noget 

fremtidigt end en realisering af noget nutidigt; 

det er derfor i overensstemmelse med dette, at 

det pietistisk ydre, syndige kød i den nyere, 

mere ortodokse udgave er ændret til selve 

menneskets natur. Men fælles i begge versioner 

er, at det er i hengivelsen til Gud, at ånden 

styrkes og muligheden for frelse åbnes. Og 

endskønt Luther så menneskets trosforhold 

som værende som et barns tillid til og tro på sin 

gode fader, er strofe to dog for en senere tid 

nok lidt for pietistisk detaljeret i sin beskrivelse 

af, hvordan man netop som et barn skal lege i 

Jesu skød og arme, mens man varmes af det 

lys, blodet i hans sår udstråler (en udbredt 

forestilling i det 17. århundrede var, at Jesu 

blod – baseret på den antikke lære om de fire 

elementer – bestod udelukkende af ild) 

(Kemper 1988). Ligeledes er den meget stærke 

betoning i strofe tre af opgivelsen af egenviljen 

og overgivelsen til Gud nok lidt for typisk 

mystisk sprogbrug. Begge strofer er da også 

betegnende udeladt.  

Så det, der i den redigerede version træder 

frem, er igen den klassisk lutherske betoning af 

den ro og tryghed, man oplever i den tillids-

fulde, trosbaserede gudsrelation. Hvis man er 

som et lille barn i forhold til Gud, bliver man 

også beskyttet og båret som et sådant, hvilket i 

begge udgaver anskueliggøres ved det meget 

konkrete billede af at hvile i Jesu arme.    

 

Anfægtelse 

Christian Friedrich Richter 1704 

Hans Adolph Brorson 1734 

 

1. Vægter! vil det mørke rige  

Ey bortvige,  

Vægter vil den sorte nat,  

Mørk og mulm af mine sinde 

Ey forsvinde?  

Faae vi ikke dagen fat?  

 

2. Vil vor morgen ey frembryde,  

Os at fryde?  

JEsu, livets soel og glands!  

Jeg er kold og mørk i sindet,  

Slet forblindet,  

Straal dog ind i siel og sands.  

 

3. Er for længe naade-stunden  

Ey oprunden  

Ved din ankomsts klare skin?  

Og for jeg dig ey kand finde,  

Gaaer i blinde  

Og de mørke syndens trin.  

 

4. Skulde nogen ved din komme  

Kunde slumme,  

Og jeg er kun nat endnu,  

JEsu! lad mig ogsaa finde  

Dig at rinde  

Op i hierte, sind og hu.  

 

5. Hvor kand jeg foruden styrke  

Og i mørke  
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Tage lysets Vaaben paa,  

Kierlighedens frugter bære,  

Ydmyg være,  

Og forbi det onde gaae?  

 

6. Lad min synde-drøm og plage  

Ende tage, 

Tænd dit lys i mig igien,  

At jeg arme orme-tue  

Maatte due  

Til at følge dig, min ven.  

 

7. Vor fornuft har aldrig givet 

 Lys og livet,  

JEsus selv i sielen maa  

Som den blide soel opdage,  

Og forjage  

Sikkerhed af hiertets vraae.  

 

8. Men, naar JEsus sielen vækker,  

Syndens dækker  

Alle sammen strax maae fort,  

At man vender sindets øye  

Mod det høye  

Fra sig selv og verden bort.  

 

9. Øyne fuld af længsels lue  

Dig at skue  

Giv os, milde frelsermand!  

Den er haardt med blindhed slagen,  

Som om dagen  

Lyset ikke finde kand. 

 

 

Redigeret udgave fra DDS, nr. 619 (2002) 

 

1. Vægter! vil det mørke rige 

ej bortvige? 

Vægter! vil den sorte nat, 

mørk og mulm af mine sinde 

ej forsvinde? 

Får vi ikke dagen fat? 

 

2. Vil vor morgen ej frembryde 

os at fryde? 

Jesus, livets sol og glans! 

Jeg er kold og mørk i sindet, 

helt forblindet, 

strål dog ind i sjæl og sans! 

 

3. Er for længst ej nådestunden 

alt oprunden 

ved din ankomsts klare skin? 

Og da jeg dig ej kan finde, 

jeg i blinde 

går de mørke syndens trin. 

4. Hvor kan jeg foruden styrke 

og i mørke 

tage lysets våben på, 

kærlighedens frugter bære, 

ydmyg være 

og forbi det onde gå? 

5. Vor fornuft har aldrig givet 

lys og livet, 

Jesus selv i sjælen må 

som den blide sol opdage1  

og forjage 

sikkerhed af hjertets vrå. 

6. Men når Jesus sjælen vækker, 

syndens dækker 

alle sammen straks må fort, 

så man vender sindets øje 

mod det høje, 

fra sig selv og verden bort. 

7. Øjne fuld af længsels lue 

dig at skue 

giv os, milde frelsermand! 

Den er hårdt med blindhed slagen, 

som om dagen 

lyset ikke finde kan. 

Es 21,11-12 

 

 
1 dages, stå op 
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Som det nok også fremgår af det foregående, 

var det centrale i pietismen den åndelige 

genfødsel. Det var den, der for alvor adskilte de 

vakte, eller rigtige kristne, fra de halvdøde eller 

sovende vanekristne, der dårligt nok var klar 

over den syndighed, de levede i. Første trin på 

vej mod genfødslen var at blive akut bevidst 

om det åndelige mørke, man befandt sig i. I den 

halleske pietisme var det således karakteristisk, 

at man så genfødslen som en form for gennem-

brudsoplevelse, der helst skulle følge på en 

længere periode med anger og anfægtelse. Men 

selv som åndeligt genfødt kunne man ikke vide 

sig sikker mod anfægtelsen og kunne hele tiden 

risikere perioder, hvor den sikre frelsesvished 

blev afløst af tvivl og mørke. Jublende 

frelsesvished stod i skarp kontrast til fortvivlet 

uvished. I sådanne perioder med anfægtelse 

havde salmer en vigtig funktion som hjælp og 

opbyggelse. Det er denne salme et eksempel 

på.  

Salmen rummer en intertekstuel reference til Es 

21,11-12, hvor der står: ”Et profetudsagn om 

Duma. Der er en, der råber til mig fra Se'ir: 

»Vægter, hvornår er natten gået, vægter, 

hvornår er natten gået?« Vægteren svarer: »Der 

kommer en morgen, men også en nat. Vil I 

spørge, så spørg! Kom igen en anden gang!«” 

Salmen er i forlængelse heraf formet som en 

lang række retoriske spørgsmål til og 

anråbelser af denne vægter, det vil sige Jesus, 

der som den eneste kan hjælpe og guide det 

lyriske jeg i natten.  

I de tre første strofer klager det lyriske jeg sin 

nød og anråber fortvivlet Jesus om hjælp til at 

overvinde det åndelige mørke, det befinder sig 

i, og som kun Jesus som en livgivende sol kan 

oplyse. Nåden er jo allerede kommet ind i 

verden med Jesu død og opstandelse for 

menneskenes skyld, hvorfor det er særlig 

bittert, at det lyriske jeg stadig famler rundt i 

mørket og er fanget af synden. Som også i den 

foregående salme sammenlignes menneskets 

syndige og ubevidste tilstand med at gå i 

blinde. Det lyriske jegs angstfyldte venten og 

vågen på, at Jesus vil komme, ikke blot til 

verden men også til selve menneskets indre, ses 

i fjerde strofes reference til lignelsen om de 10 

brudepiger i Mat. 25,1-13, hvor de uforberedte 

og sovende brudepiger forpasser brudgommens 

ankomst og derfor ikke bliver lukket ind til 

festen. Her er det så brudgommens ankomst til 

sjælens mørke nat, det lyriske jeg venter på. 

Denne strofe er i den senere udgave udeladt, 

formodentlig fordi referencen til lignelsen om 

brudepigerne både er ret indforstået og desuden 

var meget yndet af pietisterne, hvilket måske 

har været lidt for meget for eftertiden. Det er da 

heller ikke meningsforstyrrende at udelade den, 

omend det svækker genfødselsaspektet i 

salmen. Den næste strofe er derimod bibeholdt, 

da den indeholder en vigtig allusion til Luthers 

syn på gode gerninger; Luther mener, at gode 

gerninger ikke som sådan bidrager til frelsen, 

men at de er at betragte som troens frugter, idet 

et godt træ bærer gode frugter (Mt. 7,18); det er 

således først som en følge af troen, mennesket 

får styrken og evnen til at gøre det gode. I 

anfægtelsens mørke klager det lyriske jeg over 

sin manglende evne til netop dette, det vil sige 

over sin manglende tro. I sjette strofe, som 

også er udeladt i den senere version, er der 

endnu en skjult reference til J. Böhmes tanke-

verden med forestillingen om syndefaldet som 

et fald fra vågen til søvn, fra himmelsk 

lyslegeme til jordisk forgængelig krop. Så det, 

det lyriske jeg her beder om, er, at Gud, ved at 

genantænde det tabte, guddommelige lys i 

mennesket må vække det af den syndens søvn, 

det befinder sig i og befri det fra fangetheden i 

dets jordiske ’orme-tue’ krop. Det var det, 

pietisterne mente, genfødslen gjorde: at de blev 

født på ny med deres oprindelige, åndelige 
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væsen og med den nærhed til Gud, de havde 

tabt. Og endskønt de naturligvis stadig beholdt 

deres jordiske krop, var de, som vi så tidligere, 

dog i det indre allerede forenede med Gud. At 

denne voldsomme ændring netop ikke var 

noget, man fornuftsmæssigt kunne rationalisere 

sig frem til, men blev skænket af Gud, fremgår 

af næste strofe. Den var i stedet at ligne med en 

solopgang i menneskets indre - hvilket også 

knytter an til den mystiske forestilling om, at 

Gud fødes i menneskets sjælegrund (Fraling 

1989), hvorved den tætte forbindelse og 

vekselvirkning mellem Gud og menneske 

understreges.   

I de to sidste strofer beskrives, hvordan først 

den vakte, dvs. genfødte sjæl kan skue Gud, og 

at det er dette sjælens blik og indre lys, der 

korresponderer med og gør mennesket i stand 

til se Guds ydre lys (forstået som den med Jesu 

død og opstandelse indvarslede nåde og frelse), 

som det lyriske jeg i anfægtelsens mørke 

længes efter at opleve. 

Som det fremgår, er der ikke foretaget mange 

ændringer. Kun strofe 4 og 6 med deres 

allusioner til hhv. lignelsen om brudepigerne 

og til J. Böhme er udeladt. Især udeladelsen af 

sidstnævntes stærke, om end forblommede 

betoning af genfødslens forvandlende kraft og 

evne til at gøre sjælen til Jesu følgesvend 

betyder, at salmen i sin redigerede form 

fremstår som en relativt klassisk bodssalme, 

forstået som erkendelse af synden og ønsket 

om Guds hjælp til at få styrket troen og derved 

komme nærmere ham. Selvom sprogbrugen er 

pietistisk præget og de tre sidste strofer peger i 

retning af mystik og genfødsel fremstår det, 

efter udeladelsen af de to andre strofer, dog så 

tilpas afdæmpet til, at det ikke markant afviger 

fra en klassisk luthersk tankegang. Det var 

næppe nogensinde en salme, der var tænkt til at 

blive sunget i kirken i større stil, derimod var 

den beregnet til personlig andagt og 

opbyggelse i svære stunder, af hvilken grund 

den da også fandt sin plads i salmebogen som 

en del af, hvad den blev brugt til. Trods den 

eksistentielle ensomhed, mennesket i anfægt-

elsen følte i forhold til Gud, var der dog en vis 

trøst i at mærke, at også andre mennesker 

kunne føle denne. Derved rykkedes denne 

ensomhed i en vis forstand væk fra det kun 

personlige og over på det almenmenneskelige 

plan. Og dermed kan salmen ses som en 

bestræbelse på midt i anfægtelsens mørke at 

skabe en følelse af samhørighed ikke blot med 

Gud men også mellem mennesker.  

 

Afrunding 

I luthersk kristendom har salmesangen altid 

været et af de mest bærende elementer. Det var 

så at sige gennem sangen, at ordet tog bolig 

iblandt os - ikke blot som noget, man hørte i 

kirken, men som noget, der gennemsyrede hele 

hverdagen. Derfor har salmebøger også altid 

rummet salmer både til kirkeåret og til 

dagliglivet. Salmer var tænkt som ledsagelse til 

alle menneskelivets tilskikkelser. Og det var 

gennem salmer, forskellige tiders skiftende 

teologiske strømninger hurtigt og uden filter 

kunne nå ud til menigmand og rodfæste sig. I 

en vis forstand er salmerne det kit, der binder 

vores religiøse historie sammen. Igennem 

salmer får vi således et unikt indblik i, hvad 

mennesker til forskellige tider har fundet 

vigtigst, og hvilket sprog de klædte deres 

religiøse forestillinger i. Samtidig står for-

skellige salmedigtere på skuldrene af hinanden 

og har inspireret hinanden, og salmerne er det 

sted, den ofte måske mest umiddelbare, poe-

tiske udvikling af det danske sprog er sket. 
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Pietisterne yndede, som det er fremgået, i høj 

grad at skrive salmer over forskellige skrift-

steder. Derved blev skriften så at sige 

anskueliggjort på en måde, der var umiddelbart 

meningsgivende i hverdagslivet. På den måde 

blev skriften implicit nærværende som trøst og 

opbyggelse i alle livets situationer. Kristen-

dommen er en ordreligion, og lige som Det 

Nye Testamente står på skuldrene af Det 

Gamle Testamente, har man til alle tider søgt, 

ved hjælp af tekster og tolkning af dem, at 

skabe et samlet, betydningsbærende hele. Dette 

bidrager salmerne til. 

Netop fordi salmer i en vis forstand udgør 

vores fælles religiøse hukommelse ville det 

også være mærkeligt kun at have helt 

nyskrevne salmer. Så mister vi forbindelsen til, 

hvad tidligere tider har tænkt og følt og dermed 

til en vigtig del af vores fælles historie. 

Brorsons salmer taler stadig til os med deres 

særlige sprogtone, og de måder, hans billed-

sprog har inspireret senere tiders digtere, 

svinger med, når vi synger dem. Samtidig er 

salmesangen dog også en form for teologisk 

kampplads, og det har til enhver tid været 

vigtigt at sikre sig, at den teologi, de udtrykte, 

var i overensstemmelse med den på det 

tidspunkt fremherskende. Det fremgår tydeligt 

af de redigerede salmer. Man har beholdt alt 

det lutherske, men fjernet det mere tidstypisk 

pietistiske. Det betyder dog også, at vi i dag på 

mange måder ikke længere forstår, hvori 

dybden og kompleksiteten i selve pietismen 

bestod, og hvorfor den på mange måder var og 

er så forkætret; dermed kommer vi i fare for at 

opfatte dens billedsprog som klicheer. Men 

selv i deres redigerede version kan salmerne 

alligevel hjælpe os med at bevare forbindelsen 

til og dermed også forståelsen for en ganske 

vist i disse udgaver ikke længere så ekstatisk 

og åndelig, men dog stadig troskyldig og 

renhjertet luthersk kristendom, der på fuld-

stændig afgørende vis har præget udviklingen 

af både den danske folkekirke og vores salme-

tradition. Netop ved også at holde fast i gamle 

salmer kan vi undgå, at vi kommer til kun at 

ligge under for vores egen tids teologiske 

modestrømninger. Og i en tid med hastige for-

andringer og mange forskelligartede ind-

flydelser er det vigtigt, at salmerne vedvarende 

kan minde os om den form for kristendom, der 

gennem historien på afgørende vis har præget 

både udviklingen af det danske samfund og os 

som mennesker. Når vi fastholder værdien af 

en salmeskat, der binder os sammen på tværs af 

tid og i kraft af sproget også til et sted, bliver vi 

mindet om, at det netop er det, kristendommen 

og en folkekirke kan.   
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