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I.
Før Reformationen.
-----Naar den protestantiske Forherligelse af M. Luther skrues
saa højt, at han omtales som den første Mand i
Kristenheden, der betænkte, at Menighedens hellige
Skrifter burde oversættes paa Folkesprogene, da vinder
Papisterne en let Sejer, ved at opregne de forskellige
tidligere Forsøg, der er gjorte i denne Retning, ikke alene
paa de romanske Sprog, men ogsaa i Luthers eget
Fædreland. Paa Tysk kender man nu ikke færre end en
Snes trykte Udgaver af Bibelen (14 højtyske og 6 plattyske), til Dels udkomne, før Luther blev født; men derved er nu rigtignok at mærke, at samme Snes Udgaver
væsenlig gengiver en og samme Oversættelse af Vulgata,
og dernæst, at Sproget i dem er saa uforstaaeligt, naar
man ikke kan raadføre sig med Vulgata, at der næppe var
nogen Lægmand, som havde haft Gavn eller Glæde af en
saadan Oversættelse. Derfor kan det alligevel med rette
siges, at det blev Luthers Ære og Fortjeneste at være en
Førstemand paa dette Omraade. Hos ham var det
Nidkærhed for at skaffe Evangeliet Indgang hos sine
4
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Landsmænd, der drev ham til, med de Evner, som var
ham betroede, at lade de hellige Skribenter tale paa
Folkemaalet, saa selv de enfoldige i deres Salighedssag
kunde forstaa, hvad Profeter og Apostler, drevne af Guds
Aand, derom havde talet.
Som Forholdet var i Tyskland, saaledes var det ogsaa i
vort Fædreland. Der havde ikke manglet Forsøg paa at
oversætte vore hellige Skrifter, ja, Arild Huitfeld siger jo
endog ved at omtale Kristian III's Bibeloversættelse fra
1550. at der „fands og mangesteds udi Klosterne det
Gamle Testamente og Profeterne udsæt paa Danske".
Det Udtryk er dog nok sikkert temmelig rundhaandet, og
i alt Fald maa det siges, at Resterne, der er bevarede af
disse „mange", er meget faa; men de er tilstrækkelige til at
vise, at hvad man havde, var lige saa slaviske og tidt
uforstaaelige Gengivelser af Vulgatas Latin, som de tyske,
saa de har aldrig været Folkelæsning, eller kunnet tjene til
Menigmands Opbyggelse; ikke at tale om, at disse
Oversættelser i Regelen ikke kom udenfor det Klosters
Mure, hvor de var blevne til. Det bekræfter Huitfeld da
ogsaa selv, naar han føjer til: „men [de] vore ikke
almindelige under Almuen, eller saa ret og fuldkommelige
udsæt efter den hebraiske Tekst som denne
Dolmetsking" 1). Hermed kan sammenholdes, hvad Kr.
Pedersen skriver i Forordet til sin Postille (1515): „det er
nytteliga og vel tilbørligt at de [hellige Evangelia] udsættes
paa ret Danske for enfoldige Lægfolks Skyld, som ikke
forstaa Latine, og sagte ej heller fonge tidt Prædiken.
Hvad Nytte eller Gavn kunde simpel Almue fonge af
dem, om de aleneste læstes for dem paa Latine, uden de
og siden sagdes for dem paa deres eget Maal" 2). Hans
Ord synes at forudsætte, at han slet ikke kendte nogen
Oversættelse af de hellige Skrifter paa Dansk; men den
5
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tilsyneladende Modsigelse mellem hans og Huitfelds
Udtalelser ligger maaske deri, at den sidste udtrykkelig
taler om det Gamle Testamente, medens Kr. Pedersen
taler om det Ny, og de Levninger, der er os bevarede,
stemme da ogsaa dermed, idet de alle er af det første,
hvorimod intet har været kendt af det andet udenfor et
enkelt Klosters Mure, indtil han selv i sin Postille gjorde
det første Forsøg.

1. Det gamle Testamente.
(15de Hundredaar.)

Blandt de Prøver, der er os levnede af Bibeloversættelser
paa Dansk fra Middelalderen, er Davids Salmer
sandsynligvis de ældste, da det var dem man havde Brug
for, navnlig i Bønnebøgerne. Men da alle de Bønnebøger,
der er bevarede, stamme fra Tiden tæt før
Reformationen, og i alt Fald fra Slutningen af 15de
Hundredaar, vil det være i sin Orden at begynde med den
Oversættelse af de 12 første Bøger af det Gamle
Testamente, som er os bevaret i et Papir-Haandskrift, der
vist skriver sig fra Midten af det nævnte Hundredaar, eller
kort derefter. Det er en lille Foliant paa 319 Blade, som er
noget defekt i Begyndelsen, hvor 1 Moseb. 1, 1--2, 8
mangler, og maaske Hieronymi Fortale til Mose Bøger.
Den er formodenlig en Afskrift, som kendelig er besørget
af tre forskellige Hænder.
I Midten af forrige Hundredaar var Haandskriftet i den
berømte Bogsamler Otto Thotts Eje, og blev 1746 beskrevet af M. Wøldike3. C. Molbech udgav 1828 de første
otte Bøger (5 Mosebøger, Josva, Dommerne og Rut); de
andre fire (2 Samuels og 2 Kongernes) har endnu ikke
været trykte. Bogen findes paa det store kgl. Bibliotek
6
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blandt Thotts Haandskrifter (Nr. 8 folio). Det er en
slavisk Gengivelse af Vulgatas Latin og har en Del
Mærker af den jyske Mundart. Som en lille Prøve
hidsættes nogle Vers af Ruts Bog (1, 13-21). Det er ikke
af de ringeste Steder og, for at lette Læsningen, gengives
Versene med nyere Retskrivning.
[Noemi taler :] „Jeg beder mine Døtre, I skulle ikke gøre
det, fordi eder Trang eller Ængsel nedertrykker mig
mere, fordi Herrens Haand er udgangen mod mig.
Fordi, opløft Røsten, de begyndte igen at græde; Orfa
hun kysste Husbondens Moder og hun igenkom, Rut
tillagde eller tilføjede sig sin Husbondes Moder, hvilken
som Noemi sagde: se din Fænke igenkom til sit Folk og
til sin Gude, gak med hende! hvilken som svarede: du
skal ikke genværdiges mig, at jeg skal forlade dig og skal
bortgaa; hvort du gaar, jeg skal gaa, og hvor du dvæl, jeg
skal dvælje med dig, dit Folk skal være mit Folk, din
Gud min Gud, hvilken Jord uptager dig døende, jeg skal
dø i hende, og der skal jeg tage Gravens Sted. Disse
Ting skal Gud gøre mig og disse skal [han] tillægge, om
eneste Døden ikke adskil dig og mig. Fordi Noemi
seende, at Rut havde skikket at gange med hende med
haard Hu, hun vilde ikke amod være og ikke framledes
raade gen hende Igengange til sine. Og de fore sammen
og komme i Betlehem, hvilke som indgangne Staden,
rask Frejd kundgjordes hos alle, og Kvinderne sagde:
disse er denne Noemi, hvilken som sagde: I skulle ikke
kalde mig Noemi, det er fager, uden kalder mig Mara,
det er besk, fordi Almægtig upfyldte mig ganzelige med
Beskhed. Jeg udgik fuld og Herren igenledte mig tom,
fordi hvorfore kalde I mig Noemi, hvilken som Herren
ydmygede og Almægtige plagede. Fordi kom Noemi
med Rut, Moabitide, sin Sønnekvind, af sin Pilegrimsfærds Land, og hun igenkom i Betlehem. nær
Bygget først tog til at skæres" 4).
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2. Søndags-Evangelier.
(15de Hundredaar.)

Kr. Pedersen synes ikke at have kendt nogen tidligere
Oversættelse af Søndags-Evangelierne end den, han selv
udarbejdede til sin Postille. Imidlertid er der dog bevaret
os Vinterparten af en ældre Postil, hvori de, som dér høre
til, er gengivne. Men dette Haandskrift er sagtens ikke
kommen uden for det Kloster, hvor det blev til, og
derhos kan denne Oversættelse kun til en vis Grad regnes
med til dansk Bibeloversættelse, da den er en temmelig
tvungen Gengivelse af en tilsvarende svensk, og er
skreven paa et Sprog, der maa kaldes skandinavisk
Blandingsmaal, som i det 15de Hundredaar var godt i
Gang med at udvikle sig i Birgittiner-Klostrene. Uden
Tvivl er det en Nonne i Maribo-Kloster af denne Orden,
der i Midten af Aarhundredet har prøvet paa at oversætte
en svensk Postil og er naaet fra Advent til Langfredag.
Som en lille Prøve hidsættes Evangeliet paa anden
Søndag „efter trettende Dag" (Hellig tre Kongers) om
Bryllupet i Kana:
„Jesus kaldedes til Bryllups, og hans Kendesvende og
Jesu Moder, og der vanskedes [fattedes] Vin, og da
sagde Jesu Moder til sin Søn: de have ej Vin. Jesus
svarede hende: o Kvinde, ej haver jeg det Magt af dig,
enddog at du est min Moder, af hvilket jag mue gøre
Jærtegne, og des er og ej end Tid, førend de grandlige
vide sin Vanskelse. Nu fordi, at Jesu Moder vidste hans
Vilje til at gjøre Jærtegne, da sagde hun til dem, som
tjente: gører alt det, som han siger eder! Der vare sat
seks Vatnkar af Sten, i hvilke Jøderne plejede tvo sig,
Jesus bød at fylde dem med Vatn, og de fyldte dem
alstings fulde. Og Jesus sagde til dem: øsen nu og
skænken nu de fremste! Og den Tid han havde smaget
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Vatnet, som da var omvendt i Vin og vidste det ej, at
Vatnet var omvendt i Vin, end Tjenerne, som Vatnet
havde øst, vidste det, da kaldede han Brudgommen og
sagde til hannem: hver Mand plejer først give godt Vin
og, siden de vorde drukne, da gives dem det, som værre
er, end du gømte det gode Vin alt til nu sidst. Dette
Jærtegne gjorde vor Herre først og aabenbarede sin
Ære" 5).

3. Davids Salmer.
(Slutningen af det 15de Hundredaar.)

Som det ovenfor blev bemærket, var sikkert Davids
Salmer den Del af den hellige Skrift, der tidligst blev
oversat paa Dansk, og da navnlig „Syvsalmen", d. e. de
syv saakaldte Pønitensesalmer (6. 32. 38. 51. 102. 130.
143.). Det hørte med til Klostrenes Industri, som
overhovedet at afskrive Bøger, saaledes særlig
Bønnebøger paa Modersmaalet, dels til Brug for
Nonnerne til deres Tide-Læsning, dels ogsaa til
Privatfolks Tjeneste.
Der er bevaret os en Snes Stykker af saadanne fra Slutningen af 15de og Begyndelsen af 16de Hundredaar. En
egen Klasse af dem danne „Tidebøgerne", der foruden
andre Bønner indeholde en dansk Gengivelse af
Læsningen paa de syv „hellige Tider" (horæ canonicæ),
hvorved Dagen deltes i sex Stykker, der begyndte med
„Morgensang" (landes) og sluttede med „Aftensang"
(completorium), og det var da særlig ved dem, at der blev
Brug for David-Salmerne, som var fordelte paa de syv
„Tider", hvad enten disse var til Ære for vor Frue, den
Helligaand, eller en og anden Helgen; og derved har vi
faaet en Tredjedel af de 150 Salmer i gammel
9
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Oversættelse.
Som de findes i de forskellige Bønnebøger, er det
kendeligt nok, at Oversættelsen stammer fra samme
Kilde, men da det er Afskrifters Afskrifter, vist gennem
flere Led, er de mer eller mindre fulde af Fejl og
Misforstaaelser. De faa derfor heller intet godt Skudsmaal
af Kr. Pedersen; i Forordet til hans egen „Tidebog" siger
han, at de (Salmerne) „vore førre grovelige udsætte i de
andre Tidebøger", og det er sikkert ogsaa dem, han sigter
til — og ingenlunde Fr. Wormordsens nys udkomne
Oversættelse, som han næppe kendte, da han oversatte
— naar han i Efterskriften til sin Oversættelse af Davids
Salter (1531) taler om Flensborges-Danske, som ingen ret
forstaar, og „hverken havde Hoved eller Hale".
Foruden Davids Salmer findes i disse Bønnebøger ogsaa
Oversættelser af „de tre Mænds Sang i Ovnen" (Daniel
3.), samt Jomfru Marias, Sakarias og Simeons Lovsange
efter Lukas6). Til en Prøve kan tjene Salme 19 (Vulgata
18.).
„Himlene kundgøre Guds Ære og Himmelens Firmament
kundgøre hans Hande Gerninger. Dagen kundgøre Dagen
Ordet, og Natten kundgøre Natten Visheden. Ej er Tunge
og ej ere Tale, i hvilke ej skulde høres deres Roste. Deres
Lyd gik i al Jorden, og deres Ord ginge til Jordens Ende.
Han satte sin Bolig i Solen og gik som jen Brudgomme af
sit Brudhus. Han glædes som jen Kæmpe, at løbe Vejen, af
øverste Himmel er hans Udgang, og hans Gengang er til
den højeste Himmel og ej er den, sig kan skjule for hans
Hede. Herrens usmittende Lov omvender Sjæle, Herrens
troskyldig Vidne giver de spæde Visdom, Herrens retvise
Ære rette og glade gøre Hjærtene, Herrens skinnende Bud
lyser Øjen, Herrens hellige Rædsle bliver evindelig, Herrens
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sande Domme ere retfærdige i sig sjelve. De ere attraaelige
over Guld og meget dyre Stene og ere søder end Honninge
og Honningskage. Fordi din Svend gømmer dem, i din
Dømmeskullende er myget Efterløsen. Hvo er den, der
understaar Synden? Rense mig af mine hemmelig Synder,
og spar din Svend af de fremmede Synder. Om de fange ej
Herredom over mig, da vorder jeg usmittet og skal renses
af største Synde, og min Munds Tale vorde takkelig, og mit
Hjærtens Tanke er altid i dit Aasyn, Herre, min Hjælpere og
min Løsere." 7)

4. Kr. Pedersens Tidebog og Postille.
(1514-15.)

Da Kr. Pedersen i sine yngre Aar studerede ved Paris's
Højskole, fik han af Kong Kristiern II det Hverv at Lade
en Tidebog trykke. Efter den strænge Dom, han udtaler
over de ældre, kunde det ikke falde ham ind, ved
Bogtrykkerkunstens Hjælp at mangfoldiggøre en af dem,
men han „udsatte selv Tiderne paa ret Danske, at hver
Mand dem forstonde kunde" og hans Tidebog blev saa
trykt i Paris og udkom 1514. Den indeholder: vor Frue
Tider, Helligaands Tider, Helligkorses Tider, de hellige
syv Salmer, Vigilies eller Sjælemesser, foruden en Samling
af andre gudelige og hellige Bønner.
De Dele af den hellige Skrift, som man her finder
oversatte er: 50 af Davids Salmer, samt de ovenfor
nævnte Sange efter Daniel 3 og Lukas 1 og 2 Kap.,
desuden forskellige Stykker af Jobs Klagesang (af Kap.7.
10. 13. 14. 17. 19.) og endelig Kong Esekias' Taksigelse
(Esajas 38).
Den slaviske Gengivelse af Latinen, som han med rette
bebrejder sine Forgængere, falder ikke ham selv til Last;
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men ved Siden af den Ros, han fortjener, at han overalt
fører et Sprog, som hans Landsmænd med Lethed kunde
forstaa og faa Mening i, er han ikke fri for at forfalde til
en saa stor Vidtløftighed, at hans Oversættelse er nærved
at blive en Parafras. Dog gaar der i Regelen gennem disse
Gengivelser en Varme. som røber, at Oversætteren selv
er med og ikke har behandlet sin Tekst paa en
haandværksmæssig Maade.
(Salme 130: „Af Dybsens Nød". — Vulgata 129: De
profundis): „O, Herre Gud, jeg raaber til dig inderlige af
alt mit Hjærte; thi værdes til at høre min Bøn! Lad dine
Øren være velvillige til at annamme min Røst og
Begærelse! O evige Gud, er det saa, at du ikke forlade
vilt Synderne mildelige, da kan ingen taale din Guddoms
Retvished, du est mild og miskundelig til at forlade
Synderne, som den hellige Skrift beviser om dig; thi
haver jeg længe biet efter din Naade og Miskundhed.
Min Sjæl haabes stadelige til din Søn Jesum Kristum og
den Helligaand, som regnerer med dig evindelige. Alle
kristne Menneske skulle haabes til Gud deres Skabere
fra deres Barndom og til de dø, fordi al Naade og
Menneskens Salighed og Syndsens Forladelse er aleneste
hos hannem. Han frelser alle sine Tjenere fra den evige
Pine og forlader dem allé deres Synder" 8).

Aaret efter at Kr. Pedersens Tidebog var trykt, udkom
ligeledes i Paris (1515) hans Postille eller som han kalder
den „Alle Epistler og Evangelia, som læses alle Søndage
om Aaret, sammeledes Juledag, Paaskedag og Pinsedag".
Hvad der er sagt om den Frihed. som han benyttede sig
at ved Gengivelsen af Salmerne, gælder næsten i endnu
højere Grad om disse Søndagstekster, hvor den hellige
Skrifts Ord stundum er nær ved at drukne i de indskudte
Forklaringer og Fortolkninger. Et Par Eksempler vil være
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C. J. Brandt: Vore danske Bibeloversættelser.

tilstrækkelige til at oplyse dette og gøre det i Øjne
faldende, naar hans Indskud, som nedenfor er sket, sættes
i Klammer og Tekstens Ord med fremhævet Skrift.
Begyndelsen af Epistelen paa 2 Søndag i Advent (Rom.
15, 4-6) lyder saaledes:
„[Kære Brødre og Søstre] Alt det som skrevet er [i det
Gamle Testamente af de hellige Patriarker og Profeter,
og i det Ny Testamente af de hellige Apostler, Martyres,
Doktores og andre hellige Menneske om deres
Medliding og Taalmodighed],. det er altsammen skrevet
os [kristne Menneske] til [en god] Lærdom, at vi
[stadelige] haabes skulle [paa den evige Salighed] for den
store Husvalelse [som vi have] af den hellige Skrift, [thi
at hun lover os den evige Glæde efter dette Liv, som
aldrig kommer Ende paa. Den alsommægtigste] Gud,
som giver [alle gode kristne Menneske] Taalmodighed [i
deres Modgang] og [siden stor] Husvalelse [efter deres
Sorg og Bedrøvelse] han give og eder [alle og hver
særdeles] Understaandelse [og Visdom] til at forstonde
disse Artikler] som Kristus Jesus [selv prædikede og
lærte aabenbarlige her i Verden] at de rettelig med ét
Hjærte og Mundhov [hædre og] love maa [den
alsommægtigste] Gud og [himmelske] Herre, som er
Gud Fader i Himmerig" 9).

Af disse Linier er kun en Tredjedel indrømmet Teksten,
og paa samme Maade: undertiden med endnu større Maal
af Indskud, behandles Evangelierne. Man læse f. E.
Begyndelsen af Jule-Evangeliet efter Luk. 2.:
„[Udi Rom var en mægtig] Kejsere [hed Oktavianus,
som kaldedes og] Avgustus [for hans store Magt og
Mægtigheds Skyld. Han] gjorde [i Rom et menigt]
Budord [og lagde det strænge paa], at [i alle Land og
Rige over, al Verden skulde beskrives [alle de Menneske,
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som der vaare udi, baade rige og fattige store og smaa,
hver af dem skulde give Kejseren en Sølvpenning til
Skat, som hans Billede og Navn var stemplet paa].
Denne Skrivelse [og Mandtal] begyndtes først ud i [et
Land, kaldes] Syria, af den Høvding [som der vaar paa
Kejserens Vegne og kaldedes] Sirinus [som var før
Borger i Rom, og begyndte han hende først i det Land,
thi det ligger midt i Verden, og siden for han paa alle
Sider der omkring i Øster, Vester, Sønder og Nor, at
optage saadanne Penninge, og bød fornævnte
Oktavianus, at] alle [Udlændinge og fremmede og alle
andre, ihvo de helst vaare] skulde fare til de By, [Stæder
og Torp, som] de vaare fødte udi og [der] lade [deres
Navn] beskrive [og udgive forskrevne Sølvpenning og
dermed vederkendes, at de vaare den romerske Kejsers
Undersaatter]. Thi for nu Josef af Nasaret op til
Betlehem, for han var af [Kong] Davids Slægt [som der
begyndtes], at [han vilde der] lade sig beskrive [og
udgive sin Penning"]9).

Ligesom denne Udførlighed er udsprungen af Oversætterens inderlige Ønske, ret at kunne vække Læsernes
Opmærksomhed, saa er det i Forordet til denne sin Postil, at han udtaler de bekendte og tidt anførte Ord, som
er dobbelt mærkelige, fordi de hidrøre fra en Tid, da Kr.
Pedersen vist aldrig havde hørt Luthers Navn nævne, end
sige kunde være befrugtet af den Bevægelse, der snart
med stærke Bølger rejste sig i Saksen og derfra ogsaa
naaede Danmark og ham. Men at han, var godt forberedt
til at paavirkes deraf, fremgaar af den Ytring, hvormed
han slutter sit Forord: „Havde nogen af dem (Apostlerne)
skrevet Evangelia til Danmarks Rige, da havde han dem
visselig skrevet paa ret Danske, saa alle det forstondet
havde, thi hvert Menneske bør at kunde dem paa sit eget
Maal. Ingen skal tro, at de ere helligere paa et Tungemaal
14
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end paa et andet; de ere saa gode paa Danske og Tyske,
som de ere paa Latine, naar de ellers ret udtydes."
Saadanne Tanker varsle om en ny Tid ogsaa med Hensyn
til Oversættelsen af vore hellige Skrifter, og den lod ikke
vente længe paa sig.

II.
Reformationen og dens Efterklang
i det 16de Hundredaar.
-----Rygtet om det Baal, som Avgustinermunken havde tændt
i Wittenberg, naaede hurtig ind til Danmark, og det var to
Aar efter, at Rigsdagen i Worms blev holdt, da Kong
Kristiern II i Foraaret 1523 forlod sine Riger. for med sin
Familie og nogle trofaste Venner at sejle til
Nederlandene. Der er kendelige Mærker paa, at den
Bevægelse, der udgik fra Saksen, alt her hjemme gjorde
stærkt Indtryk paa denne Konge, men der kan jo være
Tvivl om, hvad der fra Begyndelsen af laa ham nærmest,
om det ikke var, at den kunde benyttes i politiske
Øjemed. Det er bekendt, at han indkaldte den tyske Mag.
Reinhardt, for at virke i den Sags Tjeneste, men ikke
mindre, at Forsøget helt mislykkedes. I Udlandet og især
paa sine Rejser i Tyskland, hvor Kongen kom
Brændpunktet nærmere, gik Sagens aandelige Betydning
bedre op for ham, og navnlig synes hans fromme Hustru
oprigtig at være bleven greben af den ny, evangeliske
Forkyndelse. Kongen gæstede Wittenberg et Par
15
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Maaneder og, at dømme efter hans Breve til Dronningen,
var han helt betagen af Luthers mægtige Vidnesbyrd.
Virkelysten som han var, varede det ikke længe, før han
blev betænkt paa at bane Reformationen Vej i sine Riger;
og det var jo helt efter Luthers Tankegang og maaske
efter hans Raad, at Kongen nu vilde sørge for en dansk
Bibeloversættelse, og da først og fremmest af det Ny
Testamente.

1. Kristiern II's Ny Testamente.
(1524.)

Det er ikke almindeligt, at knytte denne Konges Navn til
den første Oversættelse af Ny Testamente; men det sker
med lige saa god Grund, som at hans Fætters blev knyttet
til den første hele Bibeloversættelse; thi det er tydeligt
nok, at den landflygtige Konge satte Værket i Gang og
fulgte det med usvækket Deltagelse. Derimod er det en
ren Tilfældighed, at Oversættelsen er kommen til at bære
Hans Mikkelsens Navn.
Det var to Mænd af Kongens Omgivelser, som strags
blev satte i Arbejde; den ene var lærd, godt hjemme i den
græske og romerske Literatur, Dr. jaris utriusque (Kejserog Kirkeloven) saa vel som medicinæ, hans Navn var
Kristian Winter; den anden var Borgemesteren i Malmø,
der af Hengivenhed for Kongen havde forladt sin Stilling
i Fædrelandet og var fulgt med ham i Landflygtighed,
Hans Mikkelsen, en læg Mand, som var greben stærkt af
den ny Lærdom og nidkær for at faa den udbredt.
Medens man tidligere antog, at deri sidste af de to
besørgede hele Oversættelsen, er det i nyere Tid bleven
oplyst, at Kr. Winter har haft en ikke uvæsenlig Del deri,
og at navnlig Oversættelsen af Evangelierne og
16
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Apostlernes Gerninger, der i Hovedsagen følger
Erasmus's latinske Oversættelse, sikkert skriver sig fra
ham, medens Brevene og Aabenbaringen er oversatte af
H. Mikkelsen efter Luther, hvis Oversættelse af det Ny
Testamente var udkommen 1522. At Kongen havde sat
Værket i Gang og med varm Deltagelse fulgte Arbejdet,
fremgaar deraf, at Oversætterne efterhaanden maatte
sende ham deres Haandskrift til Gennemsyn, som han da
ogsaa stundum foretog Rettelser i. Ja, han gav sig ogsaa i
Færd med, selv at oversætte en Del af det gamle
Testamente, og lod sig ikke skræmme, skønt Pavens
Legat og Englands Afsending paa et Møde i Hamborg i
Aaret 1524 hæftig bebrejdede ham, at han var gaaet over
til Lutheranismen og udgav Ny Testamente paa
Folkemaalet.
Der er ingen Tvivl om, at Bogen hurtig blev udbredt her i
Landet, men medens den sagtens fandt mange
taknemmelige Læsere, vakte den tillige ikke ringe
Forargelse, hvortil H. Mikkelsen gav Anledningen.
Kritiken og Vreden vendte sig derfor ogsaa mod ham,
medens Kr. Winters Navn og Delagtighed i Arbejdet
traadte helt i Skygge. Grunden var nu den, dels at H. Mikkelsen havde optaget Luthers uforbeholdne Domme om
Jakobs og Juda's Breve i Fortalen til den første Udgave af
hans Oversættelse, dels og især ved et Brev af ham selv,
der ledsagede Bogen og var saa skarpt og udfordrende, at
det senere maatte skæres ud. Da H. Mikkelsen derved
havde indtaget en saa fremtrædende Stilling, faldt
Kritiken af selve Oversættelsen med al sin Skarphed, for
ikke at sige Bitterhed, over ham. Povl Helgesen lagde ikke
Fingrene imellem. Han skrev: „vi finde nu mange her udi
Riget, som mer tvile end de tilforn nogertid gjorde, og
særdeles siden de finge det Ny Testamente udi Hænder,
17
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og det sker for tvende Sager blandt mange. Først er det
ikke udsæt paa forstandelig Danske, og dernæst haver du
indført det Luthers Kætteri, aabenbare og hemmelige,
aabenbare i de Fortal, som ere udsætte af de tyske
Testament, der Luther lod udgaa, og hemmelige udi de
falske Glosser, som ere blændede her og der udi samme
Bog . . . Du haver det hverken udsæt af Latine eller
Tyske, men somt af det ene og somt af det andet, og
fordi haver du stundum sæt det Maal, der hverken er
Tyske eller Danske .. . Saa haver du forvandlet Teksten, at
de som ere kloge, forstode de ikke Latinen, af Dansken
skulde de ikke blive vise" 10).
Men det var dog ikke alene kirkelige Modstandere, der
var utilfredse med denne Oversættelse. K r. Pedersen
skriver i Fortalen til sin Oversættelse af Ny Testamente:
„jeg haver nu udsat paa ny igen det Ny Testamente paa
ret Danske, at den menige Almue maa des bedre forstaa
det, thi mange kærde før, at de kunde ikke forstaa
Dansken i de Testamente, som først vaare sætte i Lipsk,"
hvad der jo kun kan forstaas om Winters og Mikkelsens
Oversættelser. —
En tredje Kritiker, af hvem Oversætteren ogsaa maatte
høre ilde, var vel heller ikke nogen kirkelig Modstander,
men rigtignok en personlig Fjende af H. Mikkelsen. Det
var en Mand, som Kong Kristiern havde kastet sin
Kærlighed paa, Peter Povl Kempe. en noget
storskrydende Kamphane, fuld af Overbevisning om sin
egen Dygtighed. Han vilde selv levere en bedre
Oversættelse og melder Kongen i November 1526. at han
er i fuldt Arbejde dermed, men vidste kun ikke, hvor han
skulde faa Penge fra til at lade den trykke. Det maa have
sysselsat ham et Par Aar; thi Nytaarsdag 1528 sender han
18
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sidste Del af Mattæos, i December næste Aar sidste Del
af Lukas. Han bar sikkert været en Mand af mer end
almindelig Lærddom, der kunde oversætte efter begge
Grundsprogene, men han blev kun færdig med tre af
Evangelierne, foruden de to nævnte ogsaa Johannes, samt
med femte Mosebog. Intet af det blev dog nogen Sinde
trykt, og den Skade var vist heller ikke stor, thi hvor
stræng han var i Dommen over H. Mikkelsens Danske,
saa viser hans egne Breve, at om han end kunde føre en
elegant Pen paa Latin, da var hans Behandling af
Modersmaalet endnu slettere end hans Forgængers.
Iøvrigt var samme Kempe med Kong Kristiern paa hans
Tog til Norge, hvor han blev udnævnt til Provst i Oslo og
formodenlig kom han med Kongen ned til Danmark,
hvor han endte sine Dage som Skoleforstander i Viborg.
Som Prøve paa den ilde medtagne Oversættelse vil vi
vælge et Stykke af Evangelierne og et Stykke af Brevene:
(Joh. Ev. 4, af Kr. Winter [?]) : Da kom han til en Stad
udi Samaria, som kaldes Sikar, hos en Mark, hvilken
Jakob gav sin Søn Josef, og der var Jakobs Kjelde. Fordi
Jesus var trætter af Vejen, satte han sig saa paa Kjelden
og det var mussen [moren?] paa den sjette Stund. Da
kom en samaritanske Kvinde, paa det hun vilde upøse
Vand. Jesus siger til hende: giv mig at drikke, thi hans
Discipeler vare bortgangne til Staden at skulle købe
Mad. Den samaritanske Kvinde siger fordi hannem : hvi
beder du Drikke af mig, men du est en Jøde, og jeg er en
samaritanske Kvinde? Thi Jødern have ingen Handel
med Samaritaner. Jesus svared og sagde hende: om du
vidste Guds Gave og hvo den var som taaled til dig: giv
mig at drikke! du havde bedet af hannom, og han havde
givet dig levendes Vand. Kvinden siger hannom: Herre,
du haver ikke, hvormed du kanst upøse og Kjelden er
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dyub, hvoraf fordi kant du have det levendes Vand? Est
du større end vor Fader Jakob, hvilken gav os denne
Kjelde, og han selver drak af hannom og hans Sønner
og hans Kvæg? Jesus svared og sagde hende: alle som
drikker af dette Vand, han tørster*) igjen, hvo som helst
faar drukket af det Vand, hvilket jeg giver hannom, han
skal ikke tørste*) evindeligen, men det Vand, hvilket jeg
giver hannom, skal vorde udi hannom et springendes
Vands Kjelde til det evige Liv. Kvinden siger til
hannom: Herre, giv mig det Vand, at jeg ikke tørster**),
og ikke eller tørf komme hid at upøse. Jesus siger hende:
gak og kald din Mand og kom hid ! Kvinden svared og
sagde hannom: jeg haver ikke Mand. Jesus siger hende:
du sagde vel: jeg haver ikke Mand, thi du haver haft fem
Mænd, og hvilken du nu haver, den er ikke din Mand.
Det sagde du sandt!"
*) r. f. trøstir ogtrøste
**) r. f. ørstir
(Efeserbrevet Kap. 3, af H. Mikkelsen): » Hvilket ikke er
kundgjort udi Fortiden Menneskens Børn, som det nu
er aabenbaret hans hellige Apostole og Profeter ved
Aanden, at Hedningene ere og Medarvinge udi et
Legeme og delagtige udi hans Forjætter udi Kristo ved
Evangelium, hvis jeg er vorden en Tjenere, efter den
Gave, som mig er given af Guds Naade og efter hans
kraftelige Gerninger. Mig (som er alsommindst ibland
Helgen) er given denne Naade, at forkynde ibland Hedningene Kristi ubegribelige Rigdom og at opliuse hver
Mand, hvilken der er de Lønlighedes Menhed, som er
skjult udi Gud fran Verdsens Begyndelse, som haver
skabet alting ved Jesum Kristum, at det nu skulde
kundgøres Fyrstendommen og Herredommen udi
Himmelen til Men-heden, den mangfoldelige Visdom,
som, Gud giver efter Forsættene for Verdsens
Begyndelse, hvilken han haver bevist udi vor Herre Jesu
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Kristo, udi hvilken vi have Fredsommelighed og Tilgang
med Tryghed*`) udi Troen til hannom."
*) r. f. Tilgand med Trighed

Denne lille Mundsmag kan vel være tilstrækkelig som
Prøve paa H. Mikkelsens Sprog, og til at vise, at de
strænge Domme, der blev fældede over det, ikke var helt
uretfærdige. Bogen er en lille Kvart og delt i tre Dele:
Evangelierne samt Apostlenes Gerninger, Brevene, og
Aabenbaringen. Den fører Titelen: „Thefte ere det nøye
testamenth paa danske ret efter latinen udsatte. 1524.
Trøckt oc saat i Lijbs til Missen" (Leipsig og Meissen)11).
Den landflygtige Konge gjorde sit Bedste for at skaffe sit
Folk en Oversættelse af, hvad han med rette ansaa for
den kosteligste Del af vore hellige Skrifter: det Ny
Testamente. Han satte sine Omgivelser i Arbejde, saa det
er næsten, som man hørte Lyden af de mange Penne, der
havde travlt med den samme Virksomhed; han selv
oversatte, hans juridiske Konsulent (Kr. W.) oversatte,
hans Skatmester (H. M.) oversatte, hans erklærede
Yndling, „hans egen Paulus" (Kempe) oversatte. Dog
havde han ikke hidtil været heldig i sine Bestræbelser,
men snart fik han en Mand indlemmet i den, trofaste
Kreds, der havde samme Nidkærhed, men større Evner
til at løse Opgaven. Kr. Pedersen havde holdt ud i
Hjemmet tre Aar efter Kongens Flugt, men nu kunde han
ikke længer. Han var en mistænkelig Mand i Regeringens
og Adelens Øjne, og Mistanken var ikke, ugrundet, at han
pønsede Dag og Nat paa, hvorledes hans elskede Herre
atter kunde komme tilbage til sine Riger og Lande. Til
sidst, da han ingensteds vidste sig sikker, lykkedes det
ham at slippe bort, og han mødte da i Sommeren 1526
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sin Konge i Berlin, drog siden til Nederlandene' og hørte
saa stadig til den lille Hofstat i Lier, indtil den blev opløst
ved Toget til Norge. I de fem Aar, der forløb forinden,
havde den flittige Mand begge Hænder fulde af literære
Arbejder, og deriblandt var da ogsaa Oversættelser af de
hellige Skrifter; men inden noget deraf udkom, havde
man ogsaa i Hjemmet begyndt at røre sig.

2. Frans Wormordsens Davids Salter.
(1528.)

Her havde Vækkelsen gaaet sin jævne Gang fremad.
Hvorvidt den fordrevne Konges Farbroder, der havde
skyndt sig med at tage sin Brodersøns Trone i Besiddelse,
selv var greben af Bevægelsen, lader sig ikke sige, men
han holdt dog i alt Fald sin Haand over de unge
Prædikanter, og lod Malmø og Viborg blive Brændpunkter for det ny Lys. Selv havde de evangeliske
Prædikanter for fuldt op at gøre med deres Forkyndelse,
til at de endnu kunde tage fat paa at oversætte de hellige
Skrifter. Men en af dem, der stod dem nær, fandtes villig
til at gøre Begyndelsen med Davids Salmer.
Det var ingen danskfødt Mand, der paatog sig den
Oversættelse. Frans Wormordsen var en Hollænder af
Byrd, men kom i en ung Alder til Danmark og indtraadte
som Munk i Helsingørs Karmeliterkloster. Siden flyttede
han til København, hvor lian optoges i det 1517 stiftede
Karmeliterkloster, og dér kom han i nær Forbindelse med
dets Prior Povl Helgesen. Efter Opfordring af Hr.
Anders Bille til Søholm og Frue paatog han sig at
oversætte Davids Salvier, og skønt han beskedent tilstaar,
at han var „det danske Sprog ubevant, som et vanvittigt
Barn med Bogen, naar det først sættes i Skole", udførte
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han Arbejdet godt og blev trolig hjulpen af sin Lærer og
Ven Lektor Povl.
Man kunde undre sig over, at denne, som allerede den
Gang havde ført en skarp Polemik mod det tyske Kætteri
og havde gennemheglet H. Mikkelsen for hans
Oversættelse af det Ny Testamente, vilde være en Mand
som Frans Wormordsen behjælpelig med at oversætte
Davids Salmer, da denne dog ikke lagde Dølgsmaal paa,
hvilken Side han tilhørte; det var endogsaa 1527 af
Københavns Kanniker bleven ham forbudt at prædike
der i Staden, og han havde maattet drage til Malmø, hvor
han med Bifald prædikede og blev Lærer ved den nys
oprettede Skole. Men P. Helgesen var ingenlunde blind
for Kirkens Brøst eller ligegyldig for, om der blev raadet
Bod paa Skaden, og han kan jo have ment, at om ogsaa
det Ny Testamente ikke var en Læsning, som uden videre
kunde gives Lægfolk i Hænde, da det var udsat for alle
Slags kætterske Forklaringer, saa var det en anden Sag
med Salteren, hvoraf man var gammel vant til at have en
stor Del oversat i de gængse Tidebøger. Saa kom jo dertil,
at Arbejdet her var i bedre Hænder end i en saadan
Fuskers som i den bortløbne Borgemesters fra Malmø,
der endogsaa vovede at træde bittert polemisk op imod
det gamle og bestaaende; og hvordan det nu var eller
ikke, saa ydede han sin Lærling en saadan Hjælp, at Bogen
blev god og modtagen med Tak.
Frans Wormordsen træder ikke polemisk op, men roser
tvært imod i Tilegnelsen til Anders Bille sin Lærer og
forsvarer ham mod hans Uvenners Beskyldning; at han
skulde være en Fjende og Modstander af det hellige
Evangelium. Han gør deri ogsaa Regnskab for sine Kilder
og Hjælpemidler. Uden at nævne Luthers Navn, taler han
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om de Oversættelser, han har benyttet og nævner da
foruden 5 latinske. 2 tyske, den ene paa Østertysk, den
anden paa Brabants Maal (Plattysk), som da begge er
Luthers.
For øvrigt fremhæver han Vanskeligheden ved at
oversætte fra Hebraisk paa nyere Sprog og især paa
Dansk. der „ikke er føjeligt med andre Maal, at det kan
sig altid vel befalde" og „saare haardelig udtrykker den
hemmelige Kraft, som den hebraiske Tekst indeholder".
Det fremgaar heraf, at han har kunnet oversætte fra
Grundsproget, og han er ingen slavisk Oversætter, skønt
han i Reglen holder sig saa nær til Originalen, at man tidt
mærker den Møje, han har ved at overvinde et Sprogs
Mangler, som han ikke selv ret havde i sin Magt. Helt fri
for Germanismer er hans Tale ikke, men C. Molbech har
dog ikke uden Føje sagt om hans Oversættelse, at „skønt
den næsten altid er uden Elegans, er den dog ikke uden
en vis ejendommelig Kraft i Udtrykket, der paa ikke faa
Steder endog hæver sig til nogen poetisk Skønhed. og
skønt den ofte falder haard og tvungen, er den jævnlig
ikke uden Eftertryk og et Slags antik Simpelhed og
Værdighed."
Bogen fører Titelen: Davids psaltere paa danske, modsat
af B, Francisco Wormordo, Carmelita. Tryct i Rostock
1528. Den ledsagedes af et kgl. aabent Brev (dat. Nyborg,
Onsdag efter set: Knuds Dag 1528), der tillader, at den
sælges her i Landet, og giver den 4 Aars Privilegium imod
Medbejlere12), Som Prøve hidsættes nogle Vers af
Salmerne 1 og 104,
(Salme 1, 1-3): „O, hvore vel lider den Mand, som ej
haver ganget til ugudelige Menneskers Raad, og haver ej
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heller standet udi syndige Menneskers Vej, og ej heller
siddet udi Bespotteres Sæde; men hans Vilje er udi
Herrens Lov, og udi samme Lov øver han sig baade Nat
og Dag, og han skal være som et Træ, plantet hos et
rindendes Vand, der giver Frugt udi sin Tid, og hans
Løv skal aldrig udaf falde, og hvis han gør, skal hannem
vel bekomme."
(Salme 104, 1-8): ,,Herre min Gud, du est bleven saare
herlig, Lov og Smykke est du iført, du bedækkes med
Skin som med et Klædebon, du udstrækker Himmelen
som et Spærlagen, du hvælver hans Øverste med Vand,
du gør dig en Vogn af Skyerne og gaar paa Væderens
Vinger, du som gør dine Engle til Væder og dine
Tjenere til Liunild, du som befæster Jorden paa sin
Grund, at hun bliver altid og evindelige. Du hende
bedækker med Diubhed som med et Klædebon, at.
Vandet staar over Bjærgen, men det rømmer for din
Straf og for din Torduns Røst falder det bort, saa at
Bjærgen oprejses og Dalene nedersættes til det Sted,. du
haver dennom befæst."

3. Kr. Pedersens Ny Testamente
og Davids-Salmer.
(1529 og 1531,)

Medens Wormordsens Arbejde fuldførtes i Hjemmet,.
sad Kr. Pedersen i fuld Virksomhed i Lier hos sin landflygtige Konge. Det var hans Bestemmelse at oversætte
hele Bibelen paa Modersmaalet, og først gav han sig da i
Færd med det Ny Testamente. Han ønskede intet hellere
end at bane Vej for den ny Forkyndelse af Evangeliet hos
sine Landsmænd, til hvem han ikke mindre regnede
Svenskere og Normænd end de Danske, og til at naa
dette Maal havde han lært af Luther, at intet Middel var
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mere tjenligt end at skaffe dem Adgang til selv at høre og
læse Evangelierne paa deres eget Tungemaal; derfor
skulde Oversættelsen af de hellige Skrifter ogsaa være paa
ret Danske, hvad han ikke fandt, var sket Fyldest ved den
Oversættelse, somnylig var udkommen, Det var hans
gamle Yndlingstanke, at Evangeliet skal lyde i det Maal,
hvorudi vi ere fødte, men nu, da han havde lært det at
kende i sin uforvanskede Renhed, blev hans patriotiske
Yndlingstanke ham en kristelig Hjærtesag.
Det laa ham varmt paa Hjærte at gengive Evangeliet i et
godt Sprog, men dog hævder han sin Oversætterfrihed, at
„Dansken ikke alle Steder følger lige Ord fra Ord
Latinen", dette sker til Læserens egen Tarv, „thi (skriver
han i sin Fortale) den, som vil noget udsætte, bør endelig
tale, digte og skrive saaledes, at andre af samme
Tungemaal kunne det forstaa og vide." Og det gælder da
især, hvor Talen er saa dyb som st. Pavli, saa ,,skulde jeg
skrevet Ord fra Ord, ligesom det staar i Latinen, da havde
ingen Danske forstsandet Dansken rettelige." Heraf ser
man, at han betragter den latinske Oversættelse som sit
Grundskrift, og det forargede ingen paa hans Tid, da man
endnu var saa uvant med at have det Ny Testamente paa
Græsk, medens Kirkens Oversættelse havde mange
Hundredaars Hævd.
Denne kendte han til Bunds, thi ban var jo ingen ung
uforsøgt Mand, da han gav sig i Færd med dette Arbejde,
men fra Ungdommen af uddannet til Kirkens Tjeneste og
godt hjemme i sin Bibel. Paa den anden Side havde han i
de sidste Aar lært saa meget og var selv bleven greben saa
stærkt af den ny Bevægelse, at han gærne lyttede til og
lærte af dennes Ordførere. Han følte sig ikke længer
slavisk bunden af Vulgatas Tekst, men fulgte, som han
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selv siger, „de allerbedste og ypperste Klerke, som nu ere
til," og til dem regner han da fremfor alle Erasmus og
Luther. Hans Oversættelse er nu ikke som i hans Postil
en fortolkende Omskrivning, men han følger trolig sin
Grundtekst, skønt aldrig med den Ængstelighed, der lod
hans Forgængere og mange af hans Efterfølgere glemme,
at det dog fremfor alt gælder om at udtrykke sig saaledes,
at Læserne kan forstaa Meningen.
Denne Oversættelse af den ny Pagts hellige Skrifter var
en god Gave til den danske Menighed; thi om den end
ikke kan maale sig med Luthers, dens nærmeste
Forbillede, der var en Frugt af den enestaaende Aandskraft og Klarhed, som han var bleven udrustet med, i
Forening med grundig Lærddom og Fortrolighed med
Grundsprogene hos ham og hans Medarbejdere, saa afgiver den dog et godt Bevis paa, hvor udmærkede Evner
Kr. Pedersen var i Besiddelse af, til at føre vort Modersmaal rent og naturligt i Pennen.
Bogen blev trykt i Antverpen 1529 og har til Titel: „Det
ny Testamente, Jesu Kristi Ord og Evangelia, som han
selv prædikede og lærte her paa Jorden, hvilke hans
hellige Apostle og Evangelister siden beskreve. De ere nu
udsætte paa ret Danske, Gud til Lov og Ære og den
menige Almue til Tjeneste."
Den fandt saa god Modtagelse og hurtig Afsætning, at
han to Aar efter maatte besørge en ny Udgave, hvori han
atter nøje har gennemgaaet Oversættelsen og rettet en hel
Del Enkeltheder, for at forbedre Sproget og gøre
Meningen tydeligere, hvor han frygtede for, at noget
kunde misforstaas,13)
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Til Sammenligning med dens Forgængere kan vælges de
samme to Stykker, som er anførte ovenfor af Kristiern
II's Nytestamente.
(Joh. Ev. 4): „Jesus kom til en Stad, hed Sikar, hos den
Ager. som Jakob gav Josef sin Søn, og der var Jakobs
Brønd. Der sætte Jesus sig hos, thi han var træt af
Gaangen, og Klokken vaar da ved seks. Der kom en
samaritans Kvinde at drage Vand. Jesus sagde til hende:
giv mig at drikke! (hans Disciple vaare gaangne i Byen at
købe Mad). Kvinden sagde til hannem: hvi beder du
Drikke af mig, men du est en Jøde og jeg er en
samaritans Kvinde? thi Jøderne have ingen Omgængelse
med Samaritaner. Jesus svarede hende og sagde: vidste
du Guds Gaver og hvo han er, som siger til dig: giv mig
Drikke! da bade du hannem, at han gave dig det levende
Vand. Kvinden sagde til hannem: Herre, du haver intet
at drage Vand op med, og Brønden er dyb, hveden
haver du da det levende Vand? Est du yppermere end
vor Fader Jakob vaar, som gav os denne Brønd, og han
og hans Sønner og hans Kvæg drukke deraf? Jesus
svarede hende og sagde: hvo som drikker af dette Vand,
han tørster igen, men hvo som drikker af det Vand, som
jeg giver hannem, han skal ikke tørste til evig Tid, thi det
Vand, som jeg giver hannem, det bliver en springende
Vands-Kilde i hannem til det evige Liv, Kvinden sagde
til hannern: Herre, giv mig det Vand, at jeg ikke tørster,
og at jeg skal ikke heller gaa hid at drage det op! Jesus
sagde til hende: gak og kalde din Mand og kom hid igen!
Kvinden svarede: jeg haver ikke Mand. Jesus sagde til
hende: du sagde ret: jeg haver ikke Mand, thi du haver
haft fem Mænd, og den, som du haver nu, han er ikke
heller din Mand; thi sagde du Sanden."
(Efes. 3,): „Hvilke Ting, som ikke vaare kundgjorte i
forme Tid for Menneskene Børn, som de ere nu
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aabenbarede ved hans hellige Apostle og Profeter ved
Aanden, at Hedningene skulle og være Medarvinge og ét
Legeme, og delagtige i hans Forjætter i Kristo ved
Evangelium, hvis Tjenere jeg er efter den Gave, som
mig er given af Guds Naades kraftige Magt. Denne
Naade er mig given, som er den allerringeste Apostel, at
jeg skal forkynde Kristi ubegribelige Rigdom blandt
Hedningene, og opliuse hver Mand i de lønlige Ting,
som have været skjulte fra Verdens Begyndelse i Gud,
som alting skabte ved Jesum Kristum, og at der skulde
nu aabenbares Fyrstedømmet og Herredømmet, som er
i Himmelen, for Menigheden, og den mangfoldelige Visdom, som Gud haver givet fra Verdens Begyndelse. af
sin Forsyn, hvilken han haver bevist i vor Herre Jesu
Kristo, ved hvilken vi have en dristig Tilgaang med
Tryghed i Troen til hannem."

Dersom man ikke fra tidligere Dage kendte Kr. Pedersens
Jærnflid, maatte man undres over, at han i et Par Aar
inden Hjemrejsen fra Landflygtigheden kunde naa at
udarbejde og faa trykt den hele Boglade, som han agtede
at føre med sig, for i Fædrelandet at tjene Reformationens
Sag. Rigtignok var en Del deraf kun Smaaskrifter, men
adskillige dog af ret anseligt Omfang, og der iblandt den
anden Udgave af Ny Testamente og en ny Oversættelse
af Davids Salmer, Denne sidste Perle maatte ikke savnes i
hans Skat, Han elskede Salmerne ikke mindre højt end
Luther gjorde, og den Kærlighed havde han ikke lært af
ham; den var gammel. Der var jo overhovedet ingen Del
af vore hellige Skrifter, som paa den Tid var bedre kendt
og flittigere benyttet end Salmerne, hvoraf en Del
gennem Oversættelse i Bønnebøgerne ogsaa var gjort
tilgængelig for Lægfolk. Kr. Pedersen havde selv i sin
Tidebog oversat en Tredjedel af Salteren, saa det var ham
intet uvant Arbejde at fordanske den. Dog havde hans
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Behandling tidligere været meget fri, medens det nu blev
ham magtpaaliggende at fremlægge den i sin Helhed og at
gengive den saa nøje efter Originalen, som han efter Omstændighederne fandt, det var muligt.
At gaa lige til Kilden formaaede han ikke, da han ikke
kunde Hebraisk, men saa søgte og ledte han i gode Boger
efter den rette Mening af Ordene og blandt hans
Vejledere var da særlig Dr. Martinus (Luther) ved Siden af
andre, der havde udsat Bogen „efter den rette hebraiske
Salter"; og derhos stræbte han her som ellers at gengive
den paa ren og god Danske, saa hver Mand kunde den
forstaa. Han havde bedet Gud om Naade til at Værket
maatte lykkes, og der er heller intet af hans Skrifter, han
kendelig har anvendt saa stor Flid paa som paa denne
Oversættelse. Man kunde maaske anke over, at han
stundum falder ud i en vis Vidtløftighed, men den
kommer ikke som i gamle Dage af, at han indskyder sine
egne til Dels vilkaarlige Forklaringer, men af at han
gengiver det samme Ord paa forskellig Maade efter de
forskellige Oversættere, han har benyttet, Grunden dertil
er vist en dobbelt, dels hans store Omhyggelighed for at
faa al Ting med og Ordets Mening ligesom udtømt, dels
den Tanke, der stadig foresvævede ham, at Salmerne
burde gengives paa Vers og Rim, saa han for Velklangens
Skyld havde Brug for flere Ord til at udfylde Sætning og
Modsætning i hvert Vers.
At han havde dette i Sigte, fremgaar ogsaa af, at han har
ladet Salmerne aftrykke i Versform med brudte Linier,
der hyppig, om ingenlunde gennemført, har Rimstave.
Man vil jo ogsaa erindre, at disse Oversættelser af Davids
Salmer i Begyndelsen af Reformationstiden, da Forraadet
paa Kirkesange ikke var stort og Kærligheden til dem
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endnu var varm, anvendtes ved Gudstjenesten og blev
sungne af Menigheden. Flere af Kr. Pedersens
Oversættelser optoges saaledes ved Siden af Fr.
Wormordsens, i vore ældste Kirkesalmebøger, og at de
havde vundet Yndest kendes deraf, at selv efter at den
fuldstændige Bibeloversættelse var udkommen og et halvt
Hundredaar efter Bogens første Fremkomst, blev den
optrykt paa ny (1582-1586).
Hans egen Udgave fører Titelen: „Davids Saltere, hvilken
den Helligaand selv gjorde gennem Davids Mund, Han er
alle kristne Menneskes rette Bog, thi man finder i
hannem, hvorledes man skal tro, tjene og elske Gud af alt
sit Hjærte og blive salig, Han maa vel kaldes en liden
Bibel, thi det staar i haneem med faa Ord, som staar i
Biblien." Trykt i Andorp (Antwerpen) 1531.14)
(Salm. 23): „Herren skal regere mig, thi skal mig intet
fattes, Han ledte mig til en Sted, som er god Føde og
førte min Sjæl til Vederkvægelses Vand, Han ledte mig
til Retfærdigheds Veje fore sit eget hellige Navns Skyld.
End dog at jeg gaar i Dødens Dal, da ræddes jeg ikke for
ondt. Thi du est hos mig, og giver mig din Stav og Kæp,
som mig skulde husvale og trøste. Du sætte et Bord fore
mit Ansigte mod alle dem, som mig bedrøve, Du gjorde
mit Hoved fedt med Olie og skænkte mit Kar fuldt af
Drikke. Lad din Miskundhed og Barmhjærtighed blive
hos mig i alle mine Dage. At jeg maa bo i Herrens Hus i
alle Dage foruden Ende evindelige!"
(Salme 103, 1-9): „Min Sjæl velsigne vor Herre, og alt
det som er i mig, skal love hans hellige Navn, Min Sjæl
velsigne vor Herre, forglem ikke alle hans store
Velgerninger. Han miskunder sig over alle dine Synder
og læger al din Sot og Siugdomme. Han frelste dit Liv
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fra den evige Død og kroner dig med Miskundhed og
Naade, Han mætter din Mund med god Begærelse, at
din Ungdom fornyes som en Ørns. Herren gør
Miskundhed, Naade og ret Dom for dem, som lide Uret
og Uskel, Han lod Moses vide sine Veje og Bud og
Israels Børn sin Vilje og Mening. Vor Herre er
barmhjærtig og mild, taalmodig, naadig og meget
miskundelig. Han skal ikke være vred til evig Tid, lian
skal ikke true og bøde evindelige.

4. Hans Tavsen og Peder Tidemand,
(1535 og 1539.)

Man havde altsaa, endnu inden Reformationen blev
gennemført her i Landet, faaet to Oversættelser baade af
det Ny Testamente og Davids Salmer, og det manglede
ikke paa Planer til ogsaa at fordanske den øvrige Del af
det Gamle Testamente, men det naaede kun at komme til
Udførelse med de 5 Mosebøger, og Manden for dette
dygtige Arbejde var da Hans Tavsen, Bondesønnen fra
Birkende ved Kærteminde var en velstuderet Mand, saa
godt hjemme i de gamle Sprog, at han kunde oversætte
fra Grundsproget; og han var desuden en veltalende
Mand, hvis glødende Ord greb Hjærterne, da han,
hjemkommen fra Wittenberg, følte sig drevet til at
optræde som det fornyede Vidnesbyrds nidkære Tolk i sit
Fædreland.
Disse Egenskaber afspejle sig ogsaa i hans Skrift. Sin
literære Virksomhed begyndte han med Fejdeskrifter,
blandt andet mod Biskop Jens Bældenak og Lektor Povl
Helgesen men han fik dog ogsaa Tid til, ved Siden af sin
Virksomhed som Skribent og Prædikant, at begynde et
Værk, som han desværre ikke fik fuldført. Han vilde efter
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sin Mesters Eksempel skænke sit Folk en fuldstændig
Oversættelse af hele det Gamle Testamente, men naaede
ikke længer end til de fem Mosebøger, Disse blev trykte i
Magdeburg 1535, og deres Titel viser allerede, at han kun
betragtede dem som en Begyndelse, eftersom de kaldes:
„Det gamle Testamente med Tro og Flid fordansket af
M[ag.] H. Tavssen, Prædiker udi København", Dette var
første Gang at nogen af de historiske Bøger i det Gamle
Testamente blev gjort almentilgængelig for danske
Læsere, og med hvilken Begærlighed Bogen blev
modtaget, skønnes bedst deraf, at baade 1536 og 37
maatte der skaffes nye Oplag af den.
Aaret efter at Tavsen 1542 var bleven Biskop i Ribe, skal
Kong Kristian III have besøgt ham der og gav ham da et
Privilegium paa selv at lade trykke og alene udsælge:
„Bibelen, som han haver transfereret og udsat paa
Danske", hvorhos det blev ham tilsagt, at „ingen maa lade
prente samme Bibler udi fire samfulde Aar." Efter dette
at dømme skulde man jo tænke, at Tavsen maa have haft
Oversættelsen af hele det Gamle Testamente færdig, men
imidlertid udkom der aldrig mere end den nævnte
Begyndelse. En anden Mærkelighed ved samme
Kongebrev bliver det, at da det udstedtes, var der jo ikke
blot fra Regeringens Side tænkt paa at give en fuldstændig
Bibeloversættelse, men Kr. Pedersen havde allerede
„udskrevet" den, saa der stod kun tilbage at faa den
revideret af „de Højlærde".
Den af Tavsen udgivne Prøve var god, Sproget falder let
og naturligt med en ejendommelig troskyldig Farve, der
har Stænk af Forfatterens fynske Mundart, hvad der ikke
klæder hans jævne, folkelige Tale ilde, Han har kendelig
benyttet baade Kirkens latinske og Luthers tyske
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Oversættelse, men ogsaa jævnlig forladt dem begge og
holdt sig nøjere til Ordene i den hebraiske Grundtekst.
saa han faar det Vidnesbyrd af en kyndig Dommer (M.
Wøldicke), at „han har brugt stor Flid og et godt
Judicium i at forfatte sin Oversættelse."
Som Prøve meddeles her nogle Vers af Genesis, 3 Kap,,
hvorom Molbech med rette har sagt, at „Oversættelsen
kan taale, uden Tab for Tavsen, at sammenholdes med
hvilken af vore senere Oversættelser, man vil vælge." 15)
(1 Mosebog Kap. 3): „Men Slangen var træskere end alle
andre Dyr paa Marken, hvilke den Herre Gud havde
gjort. Og han sagde til Kvinden: maaske Gud har sagt: I
skulle ikke æde af hvert Træ udi Haven? Da sagde
Kvinden til Slangen: vi æde vel af Frugten paa Træerne i
Haven, men om Frugten paa det Træ, som staar midt i
Haven, har Gud saa sagt: I skulle ikke æde deraf, ja, I
skulle og ikke røre ved det, paa det at I ikke maa dø. Da
sagde Slangen til Kvinden: Nej, vist skulle I ikke dø,
men Gud ved det vel, at hvilken Dag I æde deraf, da
blive eders Øjne aabnede, at I blive Gud lige, og vide,
hvad godt og ondt er, Og Kvinden saa', at det var et
kosteligt Trætil at æde af og lysteligt til at se, og et skønt
Træ, efterdi det kunde gøre Folk saa vittige; saa tog hun
af samme Træs Frugt og aad, Hun gav ogsaa sin Mand
med sig; saa aad han og, og der bleve begge deres Øjne
aabnede og de fornam, at de vare nøgne; da plukkede de
Figenblade og gjorde sig Skørter, — Og de hørte den
Herre Guds Røst, som han vandrede udi Haven, der
Dagen kølnede; men Adam stak sig i Skjul for den
Herre Guds Aasyn hen iblandt Træerne i Haven, og
hans Hustru med, Da kaldte den Herre Gud ad Adam
og sagde til ham hvor er du? Og han sagde: din Røst
hørte jeg udi Haven og blev ræd, fordi jeg er nøgen og
derfor stak jeg mig hen i Skjul. Og Gud sagde: hvo gav
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dig det tilkende, at du var nøgen? mon du har ædt af det
Træ, der jeg gav dig Befaling paa, at du ej skulde æde
deraf? Da sagde Adam: den Kvinde, som du haver ført
her til mig, hun gav mig af det Træ, saa aad jeg, Da
sagde den Herre Gud til Kvinden: hvi gjorde du det?
Kvinden sagde: Slangen skuffede mig dertil, at jeg aad."

Foruden de fem Mosebøger ved Tavsen blev endnu, før
den fuldstændige Bibeloversættelse kom i Stand, oversat
og udgivet et Par andre Bøger af det Gamle Testamente
ved Præsten Peder Tidemand, der har vundet sig et godt
Navn i vor Literaturhistorie, fordi han baade var en flittig
og en dygtig Oversætter. Dette sidste var vel Grunden til,
at han, der som Præst i Hersted boede ikke ret langt fra
København, fik Del i Revisionen af Kristian III's Bibel;
ja, han blev endogsaa i en ikke fjærn Efterslægt anset for,
ved Siden af Biskop Palladius, at have haft en Hovedlod i
selve Oversættelsen.16) Og et endnu bedre Vidnesbyrd for
hans Dygtighed ligger i den Kendsgerning, at hans
Oversættelse af Luthers Postil endnu i vore Dage er
bleven optrykt paa ny, fordi den kristelige Almue sætter
høj Pris paa den og læser den gærne.
Sin Flid i denne Gerning har han efterladt sig Beviser paa
i sine talrige Skrifter; foruden Luthers Postil oversatte han
Joh. Spangenbergs og Vinterparten af Vitus Theodoras'
(den Veit Dietrich, hvem vi skylde vore Kirkekollekter)
samt en stor Del større og mindre Opbyggelsesbøger; af
Bibelen oversatte han efter Luther Dommernes Bog, der
blev trykt 1539, men hvoraf kun et Brudstykke er bleven
os bevaret. To Aar efter fulgte Jesus Sirak, i Forening
med „Salomonis Visdom til Tyranner', d. e. Visdommens
Bog, Den første af disse to forelaa allerede i en ældre
Oversættelse, men da „der er ingen Steds tilfongs af dem,
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som tilforn prentede vaare", og det „er en saare nyttelig
Bog, saa at den menige Mand ikke kan ombære hende",
saa oversatte og udgav Tidemand Bogen paa ny 1541,
ligeledes efter Luther og ledsaget af hans Fortale. Disse
Bøger høre nu til de største Sjældenheder, og selve det er
vel et Bevis for, at de har fundet Yndest og er bleven
opslidte.17)

5. Kristian III's Bibel.
(1550.)

Reformationen blev her til Lands gennemført af
Kongemagten, og da man havde sagt sig løs fra den
romerske Biskop, der hidtil havde været Kirkens synlige
Overhoved, maatte Kongen i sin Egenskab af Summus
Episcopus træde i hans Sted og kom derved til at udøve
et Enevælde i den nys dannede Statskirke, som han først
længe efter kom i Besiddelse af paa det borgerlige
Omraade. Kongerne gav Statskirken dens Præg efter
deres forskellige Personligheder, og naar dertil kom, at de
første af dem efter Reformationen havde levende Sans
for alt, hvad der angik de kirkelige Forhold, fear
Statskirkens Historie et noget forskelligt Præg efter de
enkelte Kongers Personlighed, der paavirkede den.
Dette gælder nu ogsaa, naar Talen er om
Bibeloversættelsen, som Kongerne, i det mindste i de tre
første Ætled efter Reformationen, fulgte med levende
Deltagelse og greb selv ind i Arbejdet, uden at det just
dermed skal være sagt, at deres Nidkærhed altid baadede
Sagen. Kristian III var, efter alt hvad man kan skønne, en
alvorlig og oprigtig troende Kristen, fyldt af Beundring og
taknemmelig Kærlighed til Luther, hvis Bøger var hans
daglige Læsning og da fremfor alt hans Oversættelse af de
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hellige Skrifter. Da han havde besteget den dansk-norske
Trone og 1536 nogenlunde faaet de kirkelige Forhold
ordnede efter det nye Mønster, var det sikkert en af hans
første og kæreste Tanker at faa denne herlige Skat, der for
ham selv hørte med til det daglige Brød, gjort tilgængelig
for sine nye Undersaatter.
At Bugenhagen under sit Ophold i København for at
indvie de nye Superintendenter, som man har ment,
skulde have tilskyndet den unge Konge til at faa Bibelen
oversat paa Dansk, kan være sandsynligt nok, men iøvrigt
behøvede denne vist ikke synderlig andres Tilskyndelse
til, hvad der sikkert laa ham selv varmt paa Hjærte. Den
Gætning, som er fremsat, at han først 1541, da den
svenske Oversættelse udkom, skulde have fattet Planen til
ogsaa at faa en saadan paa Dansk, er greben rent ud af
Luften, thi da laa den danske Oversættelse vel omtrent
færdig fra Kr. Pedersens Haand. Saa meget er nu historisk
godtgjort, at det var denne Mand, der først udskrev
Bibelen paa Dansk, og at han 1543 havde fuldført
Arbejdet; men hvor flittig han end var, maa han dog
sikkert have brugt længere Tid dertil end de to knappe
Aar.
Langt rimeligere er det, at han, kort efter at
Reformationen var ført igennem, har faaet det Hverv og
taget fat paa Arbejdet; thi det staar sikkert i Forbindelse
hermed, at han allerede 1536 solgte sit Trykkeri og opgav
den Levevej, han i nogle Aar havde haft som Bogtrykker i
Malmø, Har han fuldført hele Bibeloversættelsen i Løbet
af 3-4 Aar omtrent, da er det dog ret godt gjort, og det er
ikke usandsynligt, at han endda har overanstrængt sig,
siden han, umiddelbart efter at Oversættelsen var
fuldført, faldt i den svare Sygdom, som han aldrig
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forvandt. Det første man hører om Arbejdet er, at Peter
Litle i et Skrift fra 1543 siger, at „den store danske Bibel
har nu ærlig, fornumstig, vis og vellærd Mand, Mester Kr.
Pedersen. som var Kannik i Lund, med stor Flid paa ret
forstandeligt dansk Maal udsæt, efter vor naadige Herres
kgl. Ordinans, med vort Universitets Fuldbyrd og
Myndighed," Hvilken Instruks den første Oversætter har
modtaget med Hensyn til Arbejdet, har vi just ingen
Underretning om, men af hvad der fulgte senere, kan
man med Sikkerhed slutte, at Ordren har lydt paa at følge
Luthers Oversættelse saa nøje som muligt var.
Der gik endnu syv Aar hen, inden den danske Bibel
udkom, og de fire eller fem af dem med den Revision,
Kongen havde befalet den skulde underkastes; som det
hedder i hans Brev foran Udgaven, at han har ladet „den
tilforne med Flid overse af lærde Mænd her udi vort Rige
Danmark, og besynderlige af de Højlærde udi vort
Universitet her i vor Stad København." Kommissionen
bestod af Sællands Biskop, Peder Palladius og de
teologiske Professorer: Skotten Johan Macchabæus, Ole
Krysostomus og Jens Sinning; men da den næstsidste
blev Biskop i Vendsyssel og den sidste allerede døde
1547, indtraadte i deres Sted den unge Professor Niels
Hemmingsen og Kanniken Jens Henriksen. Desuden
deltog Præsten i Hersted, mellem København og
Roskilde, Peder Tidemand, i Arbejdet, som Kommissionens Medlemmer fordelte imellem sig, saaledes at Biskoppen havde Overtilsynet. Kongen fulgte Arbejdet
med levende Deltagelse, og hvad han især lagde Revisorerne paa Hjærte var, at Luthers Oversættelse blev
gengivet saa nøje som muligt.
I Aaret 1548 var man naaet saa vidt, at der blev sluttet
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Akkord med en tysk Bogtrykker, Ludvig Dietz.
Manuskriptet, der sagtens var bleven makuleret ved de
mange Rettelser, blev nogle Studenter betalte for at
renskrive, og i December samme Aar kunde der
indsendes Prøveark til Kongen; men disse vandt ikke
hans Bifald. Han fandt, Typerne var for smaa og
utydelige, og det var nær ved, at hele Værket var gaaet i
Staa, indtil han dog endelig gav sit Samtykke, og
Trykningen skred frem, saaledes at ved Midsommertid
1550 kunde Bogen udgaa med Titel: „Biblia, det er den
ganske hellige Skrift, udsæt paa Danske." Prentet i
København af Ludowich Dietz 1550, Folio.
Paa Bagsiden af Titelbladet findes Kristian III's Portræt i
et godt Træsnit, ligesom talrige Billeder er indføjede i
Teksten, Denne deles i 5 Parter: 1. Mosebøger, 2. De
historiske Bøger samt Job og Salmerne, 3, Profeterne, 4,
Apokryferne, 5. Det Ny Testamente, Der blev trykt 3000
Exemplarer, og hver Kirke i begge Rigerne blev det
paalagt at købe et, til en Pris al 5 Daler, som i vore Penge
vilde svare til omtr. 80 Kr.
Om Oversættelsen selv vil jeg her tillade mig at gentage,
hvad jeg for faa Aar siden derom andensteds har skrevet,
Kong Kristian fik i fuldeste Maade sit Ønske opfyldt;
saaledes som Oversættelsen 1550 udkom, blev det en
baade tro og dygtig Gengivelse af Luthers, der selv med
de Mærker, den bærer paa, hvilke snævre Grænser der var
afstukken for den, i sproglig Henseende vidt overgaar
sine Efterfølgere, i det mindste indtil J, K. Lindberg i
vore Dage gav en ny Oversættelse af det Gamle
Testamente, Uden at gøre Vold paa Modersmaalet bøjer
den gamle Oversættelse sig saa frit efter den tyske
Original, at det næppe er ubeføjet, naar C. Molbech
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udtaler som sin Dom, at ,,den forener Fortrolighed med
Modersmaalets Aand og Sprogbrug, Herredømme over
dets Ordforraad og Dannelsesevne, Sans og Øre for dets
ejendommelige og nationale Udtryksmaade med en for
sin Tid agtværdig og grundig Indsigt i det tyske Sprog,
dets Grammatik og Leksikografi." Ved denne
anerkendende Dom er det jo ikke udtalt, at Oversættelsen
skulde være fejlfri, og det vilde da ogsaa være for meget
sagt, da der ved Siden af enkelte ligefremme Fejltagelser
kan udpeges adskillige Ord, der endnu den Dag idag ikke
har vundet Borgerret i vort Sprog, men er fremdeles,
hvad de ogsaa den Gang var, tyske.
Men der er overhovedet her to Ting at lægge Mærke til.
For det første fik denne Bibeloversættelse, støttet af en
stor Del af Reformationstidens Literatur, en saa stærk
Indflydelse paa vort Bogsprog, at meget af hvad der siden
blev almindeligt, først gennem den vandt Indgang, og vi,
som selv nu i tre Hundreaar er paavirkede deraf, har
næsten tabt Sansen for efter det umiddelbare Indtryk at
bedømme dens historiske Betydning, fordi vi let hente
vor Maalestok ud af dens egen Eftervirkning, i Steden for
at maale den i Forhold til sine Forudsætninger, Gør vi
nemlig dette, saa maa det vist indrømmes, at selv naar
Molbech har Ret i, at Oversættelsen viser Herredømme
over Modersmaalets Dannelses-Evne, saa har man
fortrinsvis udøvet dette Herredømme i at vise
Modersmaalets Evne til at forme sig efter tysk Mønster.
Det er ikke urimeligt, at en stor Del heraf netop falder
paa Revisionens Regning, men det kan ogsaa gærne være
muligt, at Kr. Pedersen, efter det Paalæg, der jo sikkert
nok fra Begyndelsen af er bleven ham givet, nøje at følge
Luther, paa den Maade kan have vist sit Mesterskab i at
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føre Pennen, og at Revisorerne saa er gaaede videre i
samme Spor. I alt Fald faar man en Fornemmelse af
Forskellen ved at jævnføre denne Oversættelse med hans
egne tidligere Skrifter, hvor han ikke har skrevet med
paaholden Pen.
Kr. Pedersen er, naar han maa raade sig selv, tilbøjelig til
en vis Bredhed i Stilen, som her er vegen under
Paavirkning af Luthers kvikke, kærnefulde Sprog; men
paa den anden Side er der i hans egne Skrifter et hjemligere Ordlag og Tonefald. saa han har paa en Maade
baade tabt og vundet ved at gøre Tjeneste som Bibeloversætter efter den strængt tilmaalte Opgave at fordanske Luthers Bog.18)

Frederik II's Bibel.
(1589.)

Reformationen havde hos os haft sin folkelige Brydningsog Gæringstid, indtil Holstens Hertug som Kristian III
besteg Tronen og fik den Modstand knækket, som var
rejst imod ham. Bevægelsen havde væsenlig ytret sig i
Byerne, og de Mænd, der havde ført an, var saadanne, der
havde følt sig aandelig drevne til at være dens Talsmænd,
De malmøske Prædikanter, særlig Klays Mortensen og
Oluf Spandemager, og de viborgske, Hans Taysen og
Jørgen Sadolin, havde været Bannerførere; men saa snart
de udvortes Forhold nogenlunde var komne i Ro, blev
Kirke-Ordningen gennemført som en RegeringsForanstaltning, og da Kong Kristian kunde lægge den
store Foliant, hvori „Guds Ord" var beskrevet, opslaget
paa Altrene i begge Rigers Kirker, havde han uden Tvivl
Følelsen af, at nu var Kronen sat paa Værket. Tysk
dannet og tysk talende som han var, og en varm Beundrer
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af Luther, ønskede han intet hellere end at danne Kirken i
sit nye Rige nøje efter de wittenbergske Grundsætninger.
Et Held var det, at ban fik Mænd som Peder Palladius og
hans Broder til sine nærmeste Medarbejdere; thi det var
dog dem og navnlig den første, der som Sællands Biskop
gav Kirkeregimentet sit Præg fra Begyndelsen af. Ud ad til
var Opmærksomheden mest henvendt paa at udrydde
Sporene af det gamle Papisteri, og det var ikke saa let at
faa Bugt med de indgroede Vaner.
For øvrigt fulgte man i de Kredse, der var aandelig vakte,
de tyske Spor og med Opmærksomhed Udviklingen i
Reformationens Hjemland. De nordiske Studenter søgte
deres Uddannelse særlig i Wittenberg, hvor Melanchton
udøvede en stor Indflydelse paa dem, thi vel hyldede
Brødrene Palladius afgjort den bestemt lutherske Teologi.
men uden at de og deres Samtid tog noget Anstød af den
mildere Form, hvori denne fremtraadte hos Luthers
berømte Ven og Medarbejder, hvem de saa op til med
samme Kærlighed og Ærbødighed som til Mesteren selv,
Der gik endnu en Foraarsluftning gennem Tiden, som
slaar En i Møde gennem Palladius's djærve, livsfriske
Naturlighed og milde Omgængelighed, naar det da ikke
gjaldt Papisteriet og dettes mange synlige Mærker, Med
Kristian III's Død Nytaarsdag 1559 indtraadte en
kendelig Forandring. De fire Bisper, der havde været
Slægtens Førere, fulgte snart efter; i December 1559 døde
Jørgen Sadolin som Biskop i Fyn, i Januar 1560 Peder
Palladius, Biskop i Sælland; i September samme Aar
Broderen Niels Palladius, Biskop i Skaane, og i
November 1561 Hans Tavsen som Biskop i Ribe. I
Tyskland var Filip Melanchton død den 19de April 1560.
Man kan ikke sige, at just Frederik II's Tronbestigelse
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danner et nyt Afsnit i den danske Kirkes Historie; thi
hans Regering er en Fortsættelse af Faderens, Han havde
lovet i sin Haandfæstning at opretholde Reformationen,
hvortil han vist ogsaa havde god Vilje; og dog faar Tiden
efterhaanden et andet Mærke. Slægten, der nu var kaldet
til Arbejde, er Reformationens ægte Børn, dog det andet
Kuld: en from, tros varm og daadkraftig Slægt. men den
friske Foraarsluft, den umiddelbare Tros-Glæde, er i
Begreb med at forsvinde og afløses paa den ene Side af
Bestræbelsen for at mildne og udjævne de skarpe
Modsætninger imellem de protestantiske Kirkekredse, og
paa den anden Side af en voksende, næsten blind
Nidkærhed for at bevare, hvad man ansaa for den rene
lutherske Lære. Den sidste Menneskealder af det 16de
Aarhundrede er paa det teologiske Omrande præget af en
Kamp imellem Filipismen og Lutheranismen, der endte
med den førstes Nederlag.
Selvfølgelig var det kun Efterdønninger, der mærkedes
hos os, at det Stridsbulder, som mere og mere satte hele
Nordtyskland i stærk Bevægelse. Spiren til denne Splid laa
længere tilbage og lod sig allerede mærke i Luthers
Levetid; men hans mægtige Personlighed holdt igen, da
man vidste, hvor høj Pris han satte paa sin lærde Ven, der
„kunde træde saa sagte", men efter Luthers Død brød
Uviljen, som mange nærede mod Melanchton, løs, og
man beskyldte ham for, at han leflede baade med Rom og
Genf: Da han træt var gaaet til Hvile, gik det endnu
skarpere ud over hans mange Disciple, som man gav
øgenavnet Filipister og beskyldte for at nære
kryptokalvinistiske Anskuelser. Hos os havde den
filipistiske Retning egenlig Overtaget i Frederik II's Tid,
medens det først var under hans Søn, at den strænge
Lutheranisme kom til Højbords, og det første skyldtes
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væsenlig, at Filipismen havde en saa udmærket Ordfører i
Niels Hemmingsen, der som Teolog blev navnkundig i
hele den protestantiske Verden, saa man alle Vegne fra
æskede hans Mening i Spørsmaal, der blev bragt under
Forhandling, Ja, hans Skrifter læstes ikke alene med
Begærlighed i den protestantiske Verden, men ansaas i
den katolske for saa farlige, at Paven satte dem paa Index
over forbudne Bøger.
Denne Navnkundighed maatte han imidlertid betale. Han
havde under sin lange Lærervirksomhed ved Universitetet
paavirket og saa at sige opdraget alle Landets Præster, og
hjemme havde han ingen jævnbyrdig; men de ivrige og
stridbare Teologer i Tyskland. som de særlig opfostredes
ved Jenas og Magdeburgs Universiteter, fandt ikke Behag
i hans Skrifter, og tik ham gennem Kongens Svoger,
Kurfyrst Avgust, mistænkeliggjort som Filipist og
Kryptokalvinist, saa det endte med, at den berømte
Teolog, efter at have været Præstelærer gennem en hel
Menneskealder, maatte nedlægge sit Embede 1579 og
trække sig tilbage til sit Kannikedom i Roskilde, hvor han
1600 døde, 87 Aar gammel.
Frederik II var, saa vidt han forstod sig paa Sagen, ikke
personlig stemt imod Filipismen, ja hældede endog,
mener man, snarest til den Side; men han vilde fremfor
alt have Ro og frygtede intet saa meget som at han og
hans Præsteskab skulde i Tyskland blive mistænkt for ikke
at være ortodokse Lutheranere. Derfor fandt han sig i, for
at faa Fred for Svogeren, at ofre Hemmingsen, men lagde
sin Uvilje mod de lutheranske Kamphaner for Dagen ved
at afvise, ja man siger endogsaa at brænde,
Konkordieformlen. Denne Frederik II's vaklende, man
kunde sige ængstelige Holdning kommer klart frem ved
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hans Forhold til Bibeloversættelsen, og Forhandlingerne
desangaaende er meget lærerige, idet de viser tydelig nok,
hvor stærkt Teologerne var paavirkede af deres gamle,
elskede Lærer, saa at det synes som om Adelsmændene,
hvoraf en Del jo havde studeret ved de tyske
Universiteter, var mere luthersk-ortodokse end
Teologerne; men de røbe tillige den hemmelige Skræk,
som de sidstnævnte følte for, at de i Tyskland skulde
blive mistænkte for ikke at være rene i Læren.
Der var forløbet 27 Aar. siden den danske Bibel var
udkommen, og Oplaget var gaaet med. De fleste af de
3000 Eksemplarer var fordelte til Kirkerne og dog var der
endnu mange af dem i begge Riger, som ikke var bleven
forsynede. Man maatte da være betænkt paa et nyt Oplag,
men Vanskeligheden var for det første at skaffe Penge,
thi Omkostningerne derved var ikke ringe. Da tilbød den
driftige Bogtrykker Lavr. Benediktsen at overtage disse,
og han fik saa en kgl. Tilladelse i Januar 1577 til paa egen
Bekostning at besørge et aldeles uforandret Oplag af den
danske Bibel. Imidlertid blev det Spørsmaal rejst, om det
var ret at optrykke den uforandret, da der var Steder,
hvor Oversættelsen ikke var heldig og trængte til at rettes.
Da der var gaaet et Aar, henvendte Bogtrykkeren sig til
Universitetets Professorer med Forespørsel, om de ikke
ansaa det for gavnligt, at Luthers Marginaler blev satte til i
Randen, skønt det skulde være et ordret Optryk af den
ældre Udgave. Syntes de det, vilde han se at faa Kongens
Mening at vide om det Punkt. Men Luften var trykkende
og tordensvanger; det var jo kun et Aarstid siden, at
Universitetets Hoved, gamle Hemmingsen, havde maattet
gøre en ydmygende Tilbagekaldelse, fordilian anklagedes
for vrang Lærdom, og da hans Ven og Discipel Povl
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Madsen, der nu sad paa Sællands Bispestol, forsigtig
gjorde opmærksom paa, at Kongebrevet udtrykkelig
sagde: „korrekt Ord for Ord", fandt hans Kolleger, de
andre Professorer, det klogest ikke at befatte sig videre
med denne Sag, og saaledes faa den hen næsten en halv
Snes Aar.
Da imidlertid Lavr. Benedikt var død, tog to andre
Boghandlere den op paa ny, og ved Nytaarstid 1586 fik
Hans Aalborg og Henrik Waldkirch kgl, Privilegium paa
at besørge et nyt Oplag af Bibelen, da ,,alle Eksemplarer
af den forlængst var bortsolgte og ingen mere at faa til
Købs", hvorhos det blev dem paalagt at anvende den
yderste Flid „for at den kunde blive prentet korrekt, paa
den sirligste og bedste Maade". Der var endnu ikke Tale
om noget Tilsyn fra Universitetets Side, endsige om noget
Gennemsyn af selve Oversættelsen; men Kongen maa
ved denne Tid være gjort opmærksom paa, at den første
Udgave ingenlunde var fejlfri eller „rettelig verteret og
oversat, som det sig burde", og et Fjerdingaar efter, at
Privilegiet var meddelt, udgik der Befaling til de teologiske Professorer, at de i Forening med tre danske Sognepræster skulde „overlæse den ganske Bibel og med Flid
konferere den med den hebraiske Tekst." Hvor der var
nogen Mangel skulde de „korrigere og rette" Oversættelsen.
Det var en vanskelig, for ikke at sige uløselig Opgave,
som derved blev sat de højlærde, Kristian III's Bibel holdt
sig nøje til Luthers Oversættelse; skulde der rettes efter
Grundteksten, blev man nødt til at afvige fra Luther, og
det turde man paa ingen Maade, især nu da Tysklands
Mistanke hang over Københavns Universitet som en
truende Sky. Sagen trak ud, og Kongen begyndte at blive
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utaalmodig, og da en af Professorerne i Slutningen at
1587 kunde rejse over til Haderslev, hvor Kongen
opholdt sig, og vise ham de to første Kapitler af første
Mosebog, faldt de ingenlunde i Kongens Smag. Man har
et Brev fra hans Hofpræst Kristoffer Knoff til Povl
Madsen, hvori det misbilliges, at man selv har sat
Indholdsangivelse over Kapitlerne (!). Kongen vilde ikke
have saadanne Nyheder indførte, men ønskede derimod,
at der i den danske Bibel skulde optages de Summarier af
Veit Dietrich, der var tilføjet sidste Udgave af Luthers
Bibel.
Professor H. Aalborg, der havde været Sendebudet, fik et
Eksemplar af denne med tilbage, med Ordre til ikke at
vige et Haarsbred fra den, Kongen, hed det, er nemlig
mistænksom ved alt nyt, især i disse Tider! Paa den anden
Side var Kansleren Niels Kaas og andre lærde Mænd ved
Hoffet ikke tilfreds med, at der var rettet saa lidt i den
danske Tekst. „Alle, som forstaa det danske Sprog",
skriver Hofpræsten, „mener nemlig, at den trænger til
nogen Rettelse og Forbedring, og det er deres
indstændige Begæring til eder og eders Kolleger, saa vel
de teologiske Professorer som Præsterne, at disse
Rettelser maa foretages efter den hebraiske Grundtekst
med eders største Flid, Troskab og Omhu.
Kongen saa vel som Kansleren og alle Rigets ypperste,
samt hele Hoffet ser med Fortrøstning hen til eder,' og
Kongen siger tidt: „Mein Bischof. der wird es wohl recht
bestellen!" Knoff gentager sin Opfordring til Biskoppen,
at Værket bliver besørget med al mulig „Omhu, Flid og
Møje", for at det kan blive ham selv til Berømmelse i den
sene Efterslægt. Kansleren mener, det bliver nødvendigt,
at to af Teologerne, som er vel hjemme i Sprogene,
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paatager sig det, første Arbejde og sammenligner
omhyggelig de enkelte Ord og Vendinger i den danske
Tekst med dem i den hebraiske, græske, latinske og tyske
for at lægge Mærke til, hvad der i den danske er mindre
nøjagtigt eller ikke smagfuldt oversat, Derefter skulde de
forelægge deres Forslag til Rettelser for samtlige
Professorer og Præster, som daglig skal samles paa
bekvemt et Sted, for at de i Forening kan overveje Sagen,
og Rettelserne blive foretagne efter fælles Samtykke.
Dette Brev fra Hofpræsten oplyser godt Stillingen og
Stemningen ved Hoffet; men det er mildest talt meget,
naivt, og man synes ikke selv at have haft Anelse om, at
det Arbejde, man vilde paalægge Revisorerne, var aldeles
uoverkommeligt. Enten de rettede lidt eller meget, vilde
de faa Utak for deres Gerning, og at bringe Luthers
Oversættelse i Overensstemmelse med Grundteksten og
Vulgata uden at ændre den, skulde man synes, at den
ringeste Eftertanke maatte have vist vedkommende, slet
ikke lod sig gøre. Dette Brev fra Kongens umiddelbare
Nærhed var allerede en besk Skaal for de stakkels
Professorer, og den blev ikke sødere, da der Dagen efter
indløb en skarp Skrivelse fra Summus Episcopus selv.
Efter at have omtalt det Hverv, der var dem paalagt,
skriver Majestæten: forfare vi, at dermed fast lidet er
ganget for sig, saa at dersom man [ikke] samme Prent
noget hastig kunde foretage, da skulde vel være at
befrygte, at for dens Skyld skulde dermed forhales,
enddog det er lang Tid siden, vi eder derom have ladet
tilsige, og vi vel havde os til eder forset, at I det
anderledes skulde lade være anliggende, thi bede vi eder,
begære og ville" ,.., , at I er saa gode at skynde eder noget
mere.
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Biskop Povl Madsen svarede uopholdelig paa begge
Breve. Svaret til Kongen er stilet til Niels Kaas, Deri
Bebrejdelse, der var gjort dem, at de ikke havde medtaget
Luthers Summarier og Randbemærkninger i den tyske
Bibel, havde de ikke fortjent, da dette ikke tidligere var
forlangt af dem, men de skulde gærne lyde Kongens
Befaling.
I Svaret til Hofpræsten viser han ved Eksempler, at det
var umuligt at opfylde saadanne Krav, hvoraf det ene
ophævede det andet. Forhandlingerne mellem Hoffet og
Bibelkommissionen fortsattes endnu en Stund, indtil man
fik fastslaaet nogenlunde bestemte Grundsætninger,
hvorefter Værket skulde fremmes. Kongen oplevede
imidlertid ikke at se Frugterne af disse Forhandlinger; han
døde Skærtorsdag 1587 paa sit Yndlingsslot Antvordskov,
og dermed lettedes Arbejdet for Kommissionen.
Man vovede nu at benytte gamle Niels Hemmingsens
Hjælp, og han alene gjennemgik og rettede hele det ny
Testamente, medens Biskop Povl Madsen gennemsaa
Mosebøgerne, den teologiske Professor Anders Lavritsen
Profeterne, Sognepræst ved Frue Kirke Disiderius Foss
Salmerne, Professor i Matematik Jørgen Dybvad og
Professor i Dialektik Peder Aagesen de øvrige Bøger af
det Gamle Testamente samt Apokryferne, saa at den ny
Bibeludgave kunde udkomme 1589, trykt af Mads
Vingaard i stor tvespaltet Folio og smukt udstyret,
ligesom den første prydet med Billeder, og deriblandt da
ogsaa foran Portrætet af den hensovede Konge, hvis
Navn den kom til at bære, skønt ikke med saa god
Adkomst som Faderens ved den forrige. Mærkeligt nok
havde man optaget Luthers Fortale til Hebræer-brevet,
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Jakobs og Judæ Breve, samt til Aabenbaringen, der dog
tidligere havde vakt saa meget Anstød. Man kunde
næsten tænke, det skulde tjene som Bevis paa, hvor renluthersk det københavnske Universitet var.
De foretagne Rettelser i denne Udgave er meget
læmpelige og indskrænke sig væsenlig til enkelte Ord og
Vendinger. Senere blev den beskyldt for at have mange
Fejl og Forseelser, og navnlig at være skødesløst
korrigeret, saa flere Steder hele Vers var sprungne over;
ja, den fik endogsaa Skyld for at bære Mærker af
katvinistiske Vildfarelser, uden at man fremlagde
bestemte Beviser derfor, og disse vil vist ogsaa være
vanskelige at finde, men Beskyldningen stammer vel
ogsaa nærmest fra, at i de strænge Ortodoksers Øjne
hvilede der Mis tanke paa de Professorer. der havde
besørget den, fordi de var N. Hemmingsens Disciple og
Venner.19)

III.
Den rene Læres Blomstring og
Løvfaldstid
i det 17de Hundredaar.
-----Kristian IV bar Kongenavn fra Barn af og næsten
gennem to Menneskealdere, men de Aar af denne lange
Række, som endnu faldt i det 16de Hundredaar, maa
betragtes som en umiddelbar Fortsættelse af Faderens
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Regeringstid, og Formynder-Regeringen under hans
Opvækst var jo ogsaa dannet af Frederik II's dygtigste
Mænd; men i det halve Hundredaar, da han selv førte
Kongespiret, faar Kirkeforholdene kendelig et forandret
Præg; i en Henseende et mattere, i en anden et skrappere.
Den prude Adelskaret der omringede hans Faders Trone,
var efterhaanden kaldt bort, og fandtes der i næste Æt led
end adskillige, der slægtede Fædrene paa, saa er det som
om Begærligheden efter at værge sine Særinteresser
vokser, og at Lysten til at sørge for sin egen Fordel hos
mange viser sig at være større end Kærligheden til det
fælles Fædreland.
Kongens personlige Dygtighed har været stærkt
fremhævet, og hans Trang til Virksomhed er i det
mindste uomtvistelig, selv om man har ondt ved at finde
Træk, der modsige, at hans aandelige Synskreds havde
temmelig snævre Grænser, og at der savnes berettiget
Grund til at kalde Kristian IV en stor Konge. Rager han
frem i sin Tid — og ved Siden af Gustav Adolf bliver han
dog lille —, da maa Grunden være, at Tiden i det hele er
lavstammet. Det mærkes ikke mindst paa det kirkelige
Omraade.
Den lutherske Ortodoksi, der arbejder sig frem under
hans Regeringstid, har nu givet Universitetet sit Præg og
udbreder derfra i det mindste sit Skin over Præsteskabet
og hele Statskirken; men den er kommen langt bort fra
den Mand, efter hvem den kalder sig, den er trangbrystet
og aandsfattig, saa Bogstavvæsenet faar Lov til at trives
paa alle Kanter. Det kommer ogsaa til at sætte sit Mærke
paa det Arbejde, der i dette Tidsrum foretoges med
Bibeloversættelsen. Man havde travlt nok med at
tilvejebringe, hvad man selv ansaa for og kaldte en bedre
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Oversættelse af vore hellige Skrifter og at gengive dem
saa nøje som muligt efter Grundteksten, men Bestræbelserne var ikke fri for at røbe en Bogstavdyrkelse, hvor
Hovedøjemedet ikke er at oplyse de troende, men snarere
at faa disse hellige Bogstaver kopierede paa vort
Modersmaal, selv om det, der i Oversættelsen skulde
gælde derfor, ikke var den Tale, som Folket førte og
havde faaet til at udtrykke sine Tanker med, men var en
knudret og kantet Lærdmands-Efterligning, som Lægfolk
havde meget ondt ved at forstaa og tidt slet ikke kunde
forstaa, saa
Følgen efterhaanden maatte blive, at de ikke læste
Skrifterne paa dette Maal. Det var ikke en saadan afgudisk
Ærbødighed for Bogstaven, der drev Luther til at
oversætte Biblen. Nej, da hans Sjæl i Munkecellen skreg
efter Frelse ,,som Hjorten af Tørst befangen” efter
Kildevand, og da han fik Smag paa Frelsen, der var ham
skænket, fandt han en vidunderlig Hjælp i de hellige
Skrifter, som han kendte paa de fremmede Tungemaal.
Det var hans egen og andres Salighedssag, der først og
sidst laa ham paa Hjærte, derfor vilde han hjælpe
Lægfolket til at finde, hvad den romerske Kirke havde
gemt i sin Mumiegrav.
Og da han saa skred til at gengive de hellige Skrifter paa
Folkenes Modersmaal, brugte han med. al Flid de
Kundskaber og Evner, som han selv og hans tro
Medarbejdere sad inde med, for at tolke, hvad de gamle
Skribenter havde villet udtrykke og betegnet med deres
Bogstaver; men fremfor alt var det ham om at gøre, at
Folk kunde forstaa Meningen og faa Lyst til at læse den
Oversættelse, han gav, for at finde Vejledning og
Oplysning i deres Salig hedssag. I de Spor gik da ogsaa
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Bibeloversætterne hos os i Reformationstiden, og da
fremfor alle Kr. Pedersen, ligesom Bibelen af 1550 satte
sin Ære i at følge Luther, og Frugten deraf var da ogsaa,
at de hellige Skrifter i den Skikkelse blev læste, for ej at
sige slugte, med Begærlighed.
Men Tiderne ændrede sig, og Forandringen kom ret til
Syne under Kristian IV's Regering i den første Halvdel af
det 17de Hundredaar, da Ortodoksien havde sin
Blomstringstid.

1. Resens Bibeloversættelse.
(1607).

Under Frederik II's Regering havde, som ovenfor
bemærket, Universitetet og Præsteskabet hos os baaret
det Præg, som Melanchtons Discipel, den europæisk
berømte Teolog Niels Hemmingsen, havde paatrykt det,
og det var kun fra Tysklands kamplystne lutheranske
Ortodokser den Beskyldning var udslynget, at de hældede
til den saakaldte Kryptokalvinisme; men da N.
Hemmingsen paa af de to Hundredaar var gaaet til Hvile,
traadte en ung, dygtig Mand frem og tilkæmpede sig
Pladsen som teologisk Bannerfirer, og han var fra den
modsatte Lejr. Hans Povelsen Resen (f, 1561) blev, 36
Aar gammel, Professor ved Universitetet og senere
Sællands Biskop efter Winstrup (1616), og han var en
ivrig ortodoks Lutheraner.
Som teologisk Forfatter kunde han ikke maale sig med
Hemmingsen og vandt ingenlunde en saa udbredt
Anseelse som denne, men han var meget lærd og paa sin
Vis et klart og skarpt Hoved, som derhos havde en fast
og stærk Vilje, der ikke skyede Vanskeligheder eller veg
53

C. J. Brandt: Vore danske Bibeloversættelser.

tilbage, før de var overvundne; endelig havde han vundet
en høj Plads i den unge Konges Yndest. Han havde
skrevee forskellige, almindelig brugte Skolebøger i flere
Fag, før han blev teologisk Professor, men fra nu af viede
han sine Kræfter udelukkende til Teologien i den strænge,
ortodokse Skikkelse, som han havde tilegnet sig, især ved
et længere Studieophold i Rostock, og længe varede det
ikke, før han kom til at gøre Tjeneste ved Bibelarbejdet,
hvor ogsaa hans teologiske Særretning kom til at sætte sit
Mærke.
Der var ikke saa sjælden ført Klage over, at den smukt
udstyrede Kirkebibel til privat Brug var for stor og
uhandelig, og dertil saa kostbar, at kun formuende Folk
evnede at skaffe sig den. Derfor ansøgte Boghandler
Hans Aalborg og en anden Mand om Tilladelse til paa
egen Bekostning at besørge en mindre, billigere Udgave;
den fik de da ogsaa i September 1603; men det gik nu
som forrige Gang, Kongen blev gjort opmærksom paa, at
den ældre Oversættelse var fuld af store Fejl og
Forseelser, og det paalagdes derfor kort efter
Universitetets Professorer at revidere, korrigere og overse
den, saa den kunde udkomme fejlfri. Det vilde
Professorerne meget nødig til; dels var det et ikke ringe
Arbejde, der blev dem paalagt, dels var det forbundet
med Fare, da de var overbeviste om, at hvis de foretog
Rettelser, vilde der strags, især af de ulærde, blive opløftet
Raab om, at de var Kalvinister, en Ytring, der er
betegnende for Stemningen, som den var.
Paa den anden Side ind rømmede de, det var en Skam, at
den danske Bibel vrimlede af Fejl, Ord og hele Sætninger
var deri oversprungne ved en skødesløs Korrektur. Man
besluttede da at udsætte Sagens Afgørelse, til Kansler Kr.
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Friis kom hjem fra Rejse, og ham bad de da om at
udvirke, at begge Rigers Biskopper alle skulde deltage i
Arbejdet, saa at Ansvaret ikke alene kom til at hvile paa
Professorernes Skuldre. Der var nemlig atter nylig vakt et
stærkt Røre i Tyskland, i Anledning af en
Bibeloversættelse, som dér var udgivet og blev beskyldt
for at være kalviniserende. Man havde desuden der ude et
skarpt Øje med Universitetet i København, og selv
Biskop Winstrup gik ikke fri for Mistanke om
Kryptokalvinisme.
Blandt denne forknytte Skare var Resen den eneste, der
havde Mod paa Arbejdet; han følte sig sikker for
Beskyldningen om Kalvinisme, grov eller fin, og efter at
der var ført en Del Snak frem og tilbage i Fakultetet,
endte det med, at han fik et Kongebrev der paalagde
ham, at anvende alle sine Kræfter paa at fuldføre Værket.
Det vil altsaa sige, at han paatog sig Arbejdet ganske alene
uden at forlange Biskoppers eller Professorers Hjælp;
men dog skulde han lade det gennemse af sine Kolleger.
Han havde vist allerede begyndt derpaa, da han fattede en
anden Plan, som han fik sin Velynder Kongen til at
bifalde, nemlig at levere en hel ny Oversættelse af
Grundteksterne. Resen berettede derefter i Konsistoriet
om sin Avdiens hos Kongen, hvem han havde forestillet,
hvor store Mangler den ældre Oversættelse led af, og
faaet sin Plan om en ny bifaldt, men da han ved den
Lejlighed havde berørt Fakultetets Frygt for at blive
mistænkt for Kalvinisme, havde Kongen sagt det har intet
paa sig, og det var sikkert ogsaa Resens Mening.
Nu tog da denne fat paa Arbejdet og allerede 1605
udkom det Ny Testamente, 1606 de fem Mosebøger og
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1607 hele Bibelen. Baade hjemme og i Udlandet fandt
man, at han fortjente Ros for Værket; men Efterslægten
har just ikke stadfæstet denne Dom. Vist var
Grundsprogene fulgte langt nøjere end i Luthers og vor
Oversættelse efter ham, men Sproget var, navnlig i de
poetiske og profetiske Skrifter, saa forpint og skruet efter
Originalerne, med et Ord saa udansk, at den menige
Mand tidt slet ikke forstod det og tabte Lysten til at læse,
hvad han stundum ingen Mening kunde finde i. Det
vovede dog ingen strags at sige den mægtige og myndige
Mand, paa en eneste Undtagelse nær, Orientalisten Ivar
Stub, der dristede sig til at fremsætte en Kritik, men ogsaa
dyrt maatte betale sin Dristighed. Resen repræsenterede
jo nemlig Tidens teologiske Smag, der var godt paa Veje
til at synke ned til Bogstav-Afguderi med Bibelen,
medens Omsorgen for Menighedens kristelige Tarv stod
paa Lavmaal ikke langt over Middelalderens. Og dog blev
dette Resenske Arbejde Kildeskriftet til vore
Bibeloversættelser i de følgende to-tre Hundredaar, om
end ikke just i helt uændret Skikkelse.20)
Med et enkelt lille Eksempel at oplyse det ejendommelige
ved den stive Resenske Bibeloversættelse lader sig ikke let
gøre, saa naar her hidsættes hans Oversættelse af 23de
Davids-Salme, da er det mere for at vise, at det er Resens
Oversættelse, der med meget faa Ændringer gentages i de
følgende reviderede Udgaver af Bibelen.
(Salme 23): „Herren er min Hyrde, mig skal ikke fattes.
Han skal lade mig ligge i skønne Græsgange, han skal
drive mig sagtelig til stilrindendes Vand. Han vil
omvende min Sjæl, vil drive mig paa Retfærdigheds Stier
for sit Navns Skyld. Naar jeg end skal vandre i Dødsens
Skugges Dal, vil jeg ikke frygte for ondt, thi du est med
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mig, din Kæp og din Stav de skulle trøste mig. Du skalt
berede et Bord for mig mod mine Fjender, du salvede
mit Hoved med Olien, min Kalk er oven fuld. Godt og
Miskundhed skulle dog forfølge mig alle mine Lives
Dage, og jeg skal blive i Herrens Hus mange Dage.”

2. Kristian IV's Kirkebibel,
(1633).

En Snes Aar efter at Resens Oversættelse var kommen
ud, føltes der Trang til en ny Udgave eller dog et nyt
Oplag af Bibelen, saa meget mere som der var Kirker i
begge Riger, der endnu ikke var bleven forsynede med de
hellige Skrifter, Forlæggerne søgte Kongen om Tilladelse
til at besørge en saadan, og denne tilskrev 1629
Professorerne, for at æske deres Erklæring om, hvilken af
de to Oversættelser, den Resenske eller den ældre i
Kristian III's og Frederik II's Folioudgaver, der helst
skulde oplægges paa ny.
De højlærde stemte for dem begge: „Den, ny for det
hebraiske og originaliske Sprogs Egenskabs Skyld, som
derudi Ord fra Ord næsten fortolkes, og af dennem, som
studeret haver med Nytte bruges; men den gammel Bibel,
efterdi den følger Lutheri tyske Version og som en
Parafrasis de hebraiske Sprogs Art og Egenskab udi Talen
saa vel som Ordene, den gemene Mand til stor
Efterretning udlægger naar der nogen faa Steder, som
Interpres ikke haver det tyske Sprog ret agtet, bliver
forandret.” Skulde der kun trykkes én af dem, foretrak de
den gamle for Folkets Skyld, naar den modtog de anførte
Rettelser. Den maatte helst trykkes i Kvart med en ren og
større Skrift end Resens, hvori der var anvendt saa smaa
Typer, at gamle Folk havde ondt ved at læse dem, og
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endelig skulde den ligesom denne forsynes med
Versinddeling.
Forslaget blev billiget, men da der var rejst Mistanke mod
de Rettelser, der var gjorte i Frederik II's Oplag, blev det
befalet, at det ældre (Kristian III's) skulde lægges til
Grund, hvad der dog siden igen blev frafaldet og Frederik
II's brugt. Der gik nogle Aars Tid hen og Forlæggerne
synes at have trukket sig tilbage. Men da Professorerne
ikke dristede sig til at overtage Trykningen, „blev det
bestemt, at Rigernes Kirker, ligesom ved Kristian III's,
skulde yde Forskud, som de dog fik Løfte om at faa
tilbagebetalt. Endelig i Sommeren 1631 toges der kraftig
fat paa Arbejdet, og i Marts 1633 var Værket sluttet.
Denne Udgave er i et endnu større Folioformat end de to
ældre, og ligesom disse smykket med Billeder og Kongens
Portræt, Den har til Titel: „Biblia, det er den ganske
hellige Skrift paa Danske, igen overset og prentet efter
vor allernaadigste Herre og Konges, Kong Kristian IV's
Befaling. Med Register, alle Dr. Luthers Fortaler, hans
Udlægning i Bredden og Viti Theodori Summarier. Cum
gratia et privilegio. København 1633," 21)
Oplagets Størrelse blev bestemt til 2000 og Prisen til 7
Rdl., der dog siden blev nedsat til 6 og tilsidst til 4.
Gennemsynet, hvorved der blev foretaget enkelte
Rettelser i Frederik II's Udgave, blev besørget af Biskop
Resen, der ved Siden af forberedede en ny Udgave af sin
egen Oversættelse, og det siges, at han havde sluttet ogsaa
dette Arbejde inden sin Død 1638.
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3. Den Svaningske Bibeludgave.
(1647).

Resen fik til Efterfølger paa Sællands Bispestol en Mand,
der vel endnu bedre end han fyldte Pladsen ud ved
Kristian IV's Side som Kirkens Primas og Kongens
fortrolige Ven og Raadgiver; det var den djærve Jesper
Brochmand. Han var kun en lille Mand,22) men der var
Kraft i det lille Legeme, saa han ligesom N. Hemmingsen
erhvervede sig evropæisk Berømmelse, navnlig ved sit
teologiske ,,Systema", der gennem lange Tider. hævdede
sin Plads som den lutherske Ortodoksis bedste
Dogmatik, og dertil vandt han ved sin Huspostille en
Navnkundighed, der baade i Danmark og Norge har
holdt sig lige til vore Dage.
Skønt der intet berettes om hans umiddelbare Deltagelse i
Bibelarbejdet, var det dog sikkert efter Biskoppens Raad,
at det ved et Kongebrev 1639 blev overdraget
Professoren i Hebraisk, Hans Svane eller Svaning, at
besørge det reviderede Oplag af Resens Oversættelse
trykt; derved blev hans Navn knyttet til denne Udgave af
Bibelen, men det er jo iøvrigt bleven mest bekendt ved
hans nidkære Virksomhed for Enevældens Indførelse, der
skaffede ham Titel af Ærkebiskop. Efter faa Aars Forløb,
og med to Mellem mænd (H. H. Resen. og L. M.
Scavenius), som hurtig døde, blev han 1655 Jesper
Brochmands Efterfølger paa Sællands Bispestol. Hvor
liden eller megen Del Professor H. Svane havde i dette
Arbejde er ikke tilstrække lig oplyst; som Medhjælpere
nævnes hans to Kolleger H. H. Resen og P. Winstrup,
senere Biskopper i Sælland og Skaane. Det er ikke mange
og mest stilistiske Rettelser, der er foretagne, skønt der
gik otte Aar, inden Værket udkom, og der endda blev ført
Klage over den ringe Grad af Omhu, hvormed det var
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besørget, trods de gode Løfter, som Titelen gav; den hed
nemlig: „Biblia paa Dansk, det er den ganske hellige
Skrifts Bøger, paa ny igennemsete med Flid efter den
ebraiske og grækiske Tekst, det meste muligt var, og
forbedrede med ny Summarier, fuldkommeligere
Konkordanser og korte Antegnelser udi Bredden
anlangendes de mørke Ord og Maader at tale med osv."
København 1647.
Bogen blev trykt baade i Kvart og Oktav, i fire Bind med
Kongens Portræt, og udkom altsaa Aaret før hans Død.
Ligesom den første Udgave af Resens Oversættelse
holdtes særlig brugbar for lærde Folk, saaledes ogsaa
denne anden reviderede. Det ser man af. at den fynske
Biskop, Lavr. Jacobsen, paalagde Præsterne, at de ved
deres Prædikener skulde bruge den gamle danske
Oversættelse, som fandtes i Kristian IV's store Bibel. Han
føjede til, at den Befaling havde han fåaet af Kansler
Kristen Th. Sehested, den Gang han skulde holde Ligtale
over Kristian IV og hans Søn Prins Kristian; „thi den ny
Oversættelse, der gengiver Grundteksten, var for dem,
der ikke ganske forstod denne".23)

4. Frederik III's og Kristian V's Planer.
Samtiden var godt opmærksom paa, hvilket Fortrin hver
af de to Bibler, man havde, var i Besiddelse af, at den ene
var mere nøjagtig, men paa sine Steder uforstaaelig, den
anden let læselig men mindre nøjagtig, og det stod som et
godt Maal, om det maatte lykkes at forene begges Dyder
og undgaa deres Lyder. Frederik III's Regering havde
været saa optaget af Politiken, saa de aandelige Interesser
og da navnlig de kirkelige, traadte mere i Baggrunden.
Der var først Krigen med Sverig, hvor det en Stund
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truede
med
Rigets
Undergang,
saa
kom
Regeringsforandringen 1660, hvor man havde alle
Hænder fulde for at faa Forholdene ordnede efter den
nye Forfatning, og endelig stadig den trykkende
Pengenød for at skaffe de Midler tilveje der skulde bøde
paa, hvad Krigen havde kostet, saa det er intet Under, at
der i Frederik III's Tid kun er lidt at melde om hvad der
blev gjort for at faa det, der dog stadig blev talt om, en ny
og bedre Bibeloversættelse.
Da det lakkede ad Enden med denne Konges Regering,
bestemte han sig dog til at foretage et Skridt i den
Retning. Om det skulde staa i Forbindelse med, at
Ærkebiskop Svane, som havde besørget den sidste
Udgave, mod hvilken man nu havde rejst en hel Del
Anker, var død i Sommeren 1668, det kan vel ikke siges
med Sikkerhed; men i alt Fald udgik der strags i
Begyndelsen af næste Aar til Rigets Biskopper følgende
Brev: ,,Eftersom vi naadigst ere til Sinds, at lade en dansk
Bibel paa ny til Trykken forfærdige, saaledes at Versionen
rigtig og akkurat efter fontes og dog paa god Dansk
vorden forfattet med notis marginalibus, og hvis heller til
saadant berømmeligt Værks Fuldkommelighed behøves,
saasom til sligt vidtløftigt Arbejde mangens Hjælp
fornøden gøres: er vores Vilje og Befaling, at du en rigtig
Fortegnelse og Designation med det allerførste i vort
Kancelli indskikker, hvem udi Stiftet, Præster,
Skolebetjente eller andre lærde Personer kunne findes
dygtige og bekvemme til noget tilbørligt herudi at
præstere, om saa skete at bemeldte Værk mellem dem
skulde deles, at det des snarere til Endelighed kunde
befordres."
Men Planen fandt ikke synderlig Genklang; i det mindste
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fortæller J. Birkerod i sine Dagbøger, at Biskoppen i
Odense, Dr. Niels Bang, kort efter at han havde
modtaget Kongebrevet, forsamlede Byens Præster paa
Konsistoriet og foreholdt dem den kongelige Befaling
angaaende det store opus biblicum, som skulde
udarbejdes, for at prøve om nogen af dem vilde være med
til at indlade sig paa det Arbejde.
Svarene, der faldt, var ikke meget opmuntrende. En
sagde: ,,denne Bibel kommer aldrig ud" en anden citerede
det berømte Horatsiske Vers: parturiunt montes
(Bjærgene komme i Barnsnød); en tredje bemærkede, at
denne store Bibeloversættelse vilde vist komme til .. at
ligne den trojanske Krig, ,;fordi nogle mener? at den
varede ti Aar, men det sandsynligste er, at den aldrig
fandt Sted". Kongens Plan kom dog slet ikke til
Udførelse, da han døde Aaret efter; derimod udkom den
gamle Kirkebibel paa ny i en Oktavudgave og fik Navnet:
Frederik III's Hus- og Rejsebibel, efter Udgaverne 1589
og 1633, og nye Oplag af denne blev flere Gange trykte
inden Hundredaarets Udløb.24)
Imidlertid blev Faderens Plan optaget af Sønnen.
Lovgiveren Kristian V's Regeringstid bærer det Mærke,. at
man pas alle Omraader søgte at slaa fast, hvad der var
kommet frem i de forløbne Tider. Det var som
Udviklingen nu var afsluttet; man ventede ikke, der vilde
komme mere, men fik saa travlt med at indbjærge
Høsten. Dette gælder nu særlig paa det kirkelige
Omraade. Der havde de, to kraftige Biskopper, Resen og
Brochmand, i den første Halvdel af Hundredaaret hævdet
og udviklet den lutherske Ortodoksi, og særlig havde den
sidstnævnte i sit berømte „Systema" lagt alting til rette og
saa at sige anvist hvert sin Plads baade i Himlen og paa
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Jorden. Nu gjaldt det om, at den rene Lære kunde sætte
sit Præg paa Gudstjenesten og det kirkelige Liv, og det
blev besluttet, at udarbejde og forordne et nyt Kirkeritual,
en ny Salmebog og en ny Bibeloversættelse.
Det første kom i Stand ved Biskop Hans Bagger, den
næste efter en Del Bryderi ved Biskop Th. Kingo, men
den tredje kom aldrig, skønt der blev taget stærke Tilløb
dertil. Faa Dage efter at „Danske Lov" var udstedt 1683,
udgik nemlig et i Tidens Smag affattet, temmelig
pompøst Kongebrev til Biskop Bagger og det teologiske
Fakultet, der begynder saaledes: „Vi tilskikke eder her-hos
indlagt vores allernaadigste Privilegium paa en ny Bibel at
lade trykke, som skal kaldes Christiani Quinti Bibel, og er
det vores allernaadigste Vilje og Befaling, at I samme
Værk strags for eder tager, og efter hos følgende
Specimen i alle Maader saaledes indretter. at Versionen,
saa vidt mest muligt er, efter Grundteksten nøje forfattes,
dog at Meningen klarlig udsættes, og den danske
idiotismes tilbørlig iagttages.”
Den Omhu, hvormed det i Kongebrevet strags slaas fast,
at den ny Bibel skal hedde Christiani Quinti er i høj Grad
betegnende for den forfængelige Samtid. I øvrigt befales
det, at forklarende og udfyldende Ord, som kunde
behøves, skulde sættes med mindre Bogstaver, men ikke
som hos Resen i Parentes. Korte Summarier og
Paralelsteder skulde tilføjes, men Marginen holdes aldeles
ren og fri for noget Tryk. Arbejdet overdroges Biskoppen
og de teologiske Professorer, Krist. Nold, der havde,
vundet et Navn som Orientalist og Jens Birkerod (den
ældre).25) Disse tre Mænd, som altsaa blev stillede i
Spidsen for den ny Oversættelse, henvendte sig nu til
forskellige Lærde omkring i Landet med Anmodning om
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at staa dem bi; Biskop J. Birkerod i Aalborg skriver i sin
Dagbog, at H. Bagger i et Brev havde underrettet Dr.
Jakob Birkerod i Odense om, at „Hs. kgl. Majestæt havde
behaget at gøre Anordning til en ny dansk Bibel at
oplægge efter en Metode som hosføjede Specimen
udviser, hvilket i en Hast blev saaledes udkastet i
Fakultetet”, og opfordrede nu Brevets Modtager til at
tage Del i Arbejdet. „Kongen saa gerne den første Del
noget snart til Ende”, uden Tvivl ogsaa for at se, hvor
kønt Christiani Quinti vilde tage sig ud paa Titelbladet.
Jakob Birkerod gik ind paa Forslaget, saa vidt Sygdom og
Svaghed og „denne græsselige, uformodenlige Vinters
store Ulejlighed" ikke skulde hindre ham.— En lignende
Opfordring havde G. Seerup faaet, som den Gang var
Hører og senere blev Rektor ved Ribe Skole; han var
ligeledes villig, men hans Ønske gik rigtignok i den
Retning at gøre vor Bibel endnu mere hebraisk end Resen
havde gjort den.
Et tredje Brev er bevaret,26) hvori Bagger anviser
Præsterne Niels Olivarius i Ørslev og Bjerre og hans
Nabo Mat. Drachart i Egesløvmagle hver sit Stykke nogle Kapitler af Genesis og Josva Bog til at oversætte.
Arbejdet var saaledes kommen i Gang og én af Lederne,
Prof. J. Birkerod skriver Aaret efter til sin Broder i
Odense: „vi sætter Teksten først ud paa det pureste og
reneste Danske vi kunne, saa at Originalens idiotismi.
observeres mest mulig er og ingen Ord gaas forbi, som jo
med et dansk bekvemt Ord udføres; og sættes intet i
Parentes uden det, som er endelig fornødent".
Udgaven skulde være i stor Kvart og rigt udstyret men
samtidig udkomme i Folio. Titel-. og Prøveblade af denne
blev trykte og er bevarede i Hjelmstjernes Bogsamling.
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Baade med Hensyn til Tryk og Kobbere skulde det blive
et Pragtværk, som ikke hidtil havde haft sin Mage her i
Landet. Oversættelsen slutter sig nærmest til Resens og
Noterne. i Folioudgaven optager de to Tredjedele af
Siden, med historiske, dogmatiske og eksegetiske
Oplysninger og Vink.
Papiret til Værket var allerede forskrevet fra Udlandet,
Penge var indkrævede af Kirkerne, 5 Rdl. af hver i tre
Aar, imod at faa ét Eksemplar i Folio med Noter og ét i
Kvart uden Noter, Kort sagt, alt syntes at være rede, paa
nær Oversættelsen selv, men paa denne blev der ogsaa
med Iver arbejdet. Da faldt pludselig Værket sammen;
Prof. Kr. Nold, som skulde have været Hovedmanden,
var allerede død 1693, og tre Aar efter fulgte Prof. Jens
Birkerod ham i Graven. Nogle faa Aar efter ansaas
Værket som opgivet og de indkomne Penge anvendtes i
andre Øjemed; og saaledes kom hverken Frederik III's
eller Kristian V's Planer til Udførelse.

IV
Følelses-Kristendom
og Forstands-Kristendom
i det 18de Hundredaar.
-----Statskirkedømmet havde gennem det 17de Hundredaar
arbejdet sig frem og naaede under Kristian V at sætte
Slutstenen paa sin Bygning; men den lutherske
Ortodoksi, som havde skabt det og været med til at
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udforme det, havde nu ogsaa udtømt sine Kræfter og
naar Lovgivnings-Arbejderne under den nævnte Konges
Regering kan betragtes som Frugter, den havde afsat, saa
manglede der heller ikke paa gule Blade og vissent Løv,
som tydede paa, at det var sent i Høst. Samtidig dermed
sporedes det saa dog tillige, at der var et nyt Tidsafsnit i
Frembrud. Man var saa inderlig ked af det stive
Lærddomsvæsen, hvori det kristelige Liv truede med at
størkne, og den nye kraftige Bevægelse i Tyskland, der
sattes i Gang af Filip Spener og hans Disciple H. Francke
og Brødrene Schade, var en berettiget Protest mod den
døde Ortodoksi; den fandt derfor ogsaa Genklang i vide
Kredse bande i Nordtyskland og Skandinavien. Ind til os
naaede den først i Slutningen af Frederik IV's Regering
og gjorde sig først ret gældende under hans Søn. Som
Virkning fra den Kant maa det dog vel allerede betragtes,
at man 1714 fik oprettet et Missions kollegium; men især
Stiftelsen af Vajsenhuset 1727, som en Efterligning af det
berømte i Halle. Begge disse kom til at spille en ikke
ubetydelig Rolle i. vor Bibeloversættelses Historie.

1. Missionskollegiet og Vajsenhuset.
Efter de under de to forrige Konger strandede Forsøg
paa at skaffe en ny Oversættelse, der kunde afhjælpede to
gamles Mangler, laa Sagen hen nogle Aar, indtil
Universitets-Bogtrykker Lavrentsen 1708 tilbød at trykke
Bibelen først i Folio, derefter i Kvart og Oktav imod at
der skulde tilstaas ham 30 Aars Eneret. Kongen indhentede det teologiske Fakultets Betænkning om dette
Andragende og i denne fraraadede Fakultetet bestemt at
tænke paa en ny Oversættelse, som baade vilde være et
møjsomt Arbejde og let blive udsat for at vække
Forargelse. Man anbefalede derfor at optrykke den
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Svaningske Redaktion (ogsaa kaldt Kristian IV's Bibel) af
1647, hvilken Udgave var helt udsolgt. Med dette Paalæg
fik Boghandleren sit Privilegium, dog kun paa 20 Aar, og
saa skulde Professorerne i Teologi og Hebraisk rense
Teksten for de Trykfejl og Udeladelser, som deri fandtes,
samt forbedre dens Noter, Summarier og Paralelsteder.
Da dette Monopol standsede al anden Virksomhed med
at udgive bibelske Bøger, blev det derved i Gerningen
slaaet fast, at den Svaningske Oversættelse skulde gælde
for den normale, der herefter skulde bruges baade i
Kirken og Hjemmet. Men Lavrentsen misligholdt sin
Forpligtelse, og da Arbejdet gik i Langdrag, gled det over
i andre Hænder. Det 1714 oprettede Missionskollegium,
der var bestemt til at virke i Hedninge-Missionens
Tjeneste, udvidede sin Virksomhed ogsaa i Retning af en
indre Mission, og alle Vegne fra fik det da Klager over, at
det var ikke muligt at skaffe sig en Bibel, da de gamle
Oplag var for længe siden opbrugte, og ingen ny Udgaver
blev besørgede.
Kollegiet ansøgte da Regeringen om og fik dens Tilladelse
til at lade hele Bibelen eller Dele af den trykke, og nu
begyndte der en Konkurrence imellem dette og den
nævnte Bogtrykker, der sad inde med sit Privilegium, saa
at der i Tidsrummet 1717-28 udkom ikke færre end 6
Udgaver af Bibelen; men begge Konkurrenter lagde den
Svaningske Oversættelse til Grund for deres Udgaver.
Da Vajsenhuset 1727 var bleven stiftet og underlagt
Missionskol1egiet, overførtes snart Bibeltrykningen paa
det, der efter sit tyske Mønster blev udrustet med et
Bogtrykker-, Bogbinder- og Boghandler-Privilegium, og
fra 1728 udsendte det da det ene Oplag efter det andet,
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Dets Udgaver blev imidlertid ikke altid uanfægtede, og
navnlig blev der i den skarpe Strid mellem Ortodokserne
og Pietisterne draget frem, at Præsten Enevold Ewald,
som var Sjælen i Vajsenhusets Virksomhed, havde 1732
besørget en Udgave i Lighed med den Halleske af
Francke, hvor der var tilføjet Parallelsteder. Ewald maatte
selv indrømme, at der i den var indløbet mange Fejl, fordi
han ikke havde slaaet Parallelstederne efter; men hans
Modstandere paastod tillige, at de ikke blot var
unøjagtige, men at han igennem dem havde villet
indsmugle Pietisternes Yndlingstanker. Dette gav
Anledning til, at det blev overdraget det teologiske
Fakultet at gennemse og rette Udgaven og det saaledes
rettede Oplag udkom da 1736,
Imidlertid havde Kristian VI 1731 besteget sin Faders
Trone, og nu kom Pietismen til Hoffet og til Højbords.
General-Kirke-Inspektions-Kollegiet blev oprettet, og det
varede ikke længe, inden dette henvendte sin
Opmærksomhed paa Bibeloversættelsen, 1739 blev der
nedsat en Kommission, bestaaende af de teologiske
Professorer H. Stenbuch, Markus Wøldike og J. Fr.
Reuss, den lærde Græker og Historiker Hans Gram og
Professoren i østerlandske Sprog J. Ch. Kall.
Det meget udførlige Kongebrev foreskrev i det enkelte,
hvorledes Kommissionen skulde arbejde. Til Grund
skulde lægges den sidst rettede Udgave, som nærmere
skulde gennemgaas og om fornødent ændres. Enhver af
Medlemmerne maatte til Hjælp tage en Præst, inden eller
uden Byen, som han havde Tillid til, og en „habil
Studiosus", der til Løn blev lovet snarlig Befordring;
derhos skulde Præsten ved Vajsenhuset Enevold Ewald
alle Tider overvære Kommissionens Fællesmøder, af
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Hensyn til hans „med den trykte Version hafte Arbejde
og om den Grund havende Videnskab”. GeneralKirkeinspektions Kollegiet skulde have Overtilsynet med
Arbejdet, for at faa vor danske Bibelversion bragt til den
Fuldkommenhed, at den paa godt og forstaaeligt Dansk
udtrykker Grundtekstens rette Mening og emphasis.
Der blev givet Kommissionen tre Aar til at fuldføre
Værket, og Hensigten var da, at denne Udgave skulde
avtoriseres til eneste Brug i Kirken og Skolen. Men det
gik ikke efter Ønske; efter at de tre Aar var forløbne,
udkom „de fire Evangelier og Apostlenes Historie" og
mere af Kommissionens Arbejde oplevede Kristian VI
ikke at se fuldført. Først 1748 kom den øvrige Del af det
Ny Testamente, og 1752 de fem Mosebøger, men dermed
gik Værket ogsaa i Staa.
Kommissionen havde bestaaet af altfor mange
Medlemmer, og H. Gram klager i sine private Breve tidt
over dens Langsomhed og de smaalige Disputer,
hvormed de spildte Tiden, naar de kom sammen. Hvad
der blev udgivet som Prøve, vandt heller ikke Bifald; man
fandt, der var forandret for meget i det gamle, uden at det
dog kunde kaldes en ny Støbning, hvad der skulde
erstatte det, og man ansaa det ligefrem for et Held, at
Kristian VI var bleven kaldt bort, førend han havde faaet
den ny Redaktion slaaet fast som den avtoriserede.
Kommissionens Medlemmer var efterhaanden døde bort,
og dens Arbejde fik ingen Betydning.
Man vedblev at optrykke Bibelen efter den en Gang
gængse Svaningske Redaktion med de lempelige
Ændringer, der sidst var foretagne og Trykningen af
Bibelen var allerede gleden over i Vajsenhusets Hænder,
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inden det 1740 fik den Eneret, det til den Dag i Dag er i
Besiddelse af.
Ved kgl. Resolution fik det udelukkende Ret til at trykke
danske Bibeler og Ny Testamenter med alle Slags Skrifter
og i alle Slags Formater „saa at ingen anden maa
understag sig, enten selv at eftertrykke eller anden Steds
eftertrykte at indføre og faldholde”. Skønt den
Svaningske Tekst, som Vajsenhuset lagde til Grund for
sine Oplag, egenlig aldrig var bleven avtoriseret, fik den i
Tidens Løb et officielt Præg; men Forkærligheden for den
gamle Oversættelse var ingenlunde uddød i Folket. Ikke
alene i Sønderjylland men ogsaa anden Steds holdt man
trofast ved den, og ligesom flere Udgaver efter
Kirkebibelen tidligere var udi komne, bestemte
Vajsenhusets Bestyrelse sig ogsaa til at optrykke den.
Anledningen var uden Tvivl den, at en Købmand i Hobro
L. Kr. Stistrup og hans Hustru i deres Testamente 1749
havde bestemt en Sum til Anskaffelse af Bibler, som
skulde skænkes til Fattigfolk og havde gjort den
udtrykkelige Bestemmelse, at Missions-Kollegiet til dette
Brug først skulde besørge en ny Udgave af Kristian IV's
Kirkebibel, der senere flere Gange var optrykt som
Kongernes Hus- og Rejse-Bibel, „fordi, hedder det, den
er tydeligst og forstaaeligst for den gemene Mand, og af
dem hidtil mest brugt" siden blev denne optrykt flere
Gange og benyttes endnu til en aarlig Uddeling fra
Vajsenhuset.27)

2. Private Bibeloversættelser.
Ved Kristian VI's Død, (1746) kom ikke alene en ny
Konge, men ogsaa en ny Tidsaand paa Tronen. Den
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sprang vel ingenlunde som Atene fuldt rustet ud den
Gang, men havde lidt efter lidt arbejdet sig frem og blev
kun holdt tilbage, da Pietismen sad ved Roret. Det var
den Forstandsretning, som havde sin navnkundigste
Repræsentant i Holberg, og siden i Pagt med Vantroen,
der hos os ligesom i Udlandet mere og mere gjorde sig
gældende, paa det teologiske Omraade affødte
Rationalismen. Det var denne Forstands-Kristendom, der
i Slutningen af det 18de og et Stykke ind i 19de
Hundredaar gav Tonen an, selv om baade den ældre
Ortodoksi og den yngre Pietisme vedblev at have sine
Talsmænd, og hvad den sidste angaar, i Almuen sin ikke
ubetydelige Virkekreds.
Den kølige Tidsaande satte ogsaa sit Mærke paa
Bibelarbejdet og Bibellæsningen, som - en yngre Forfatter
(J. Møller) skriver: „I Frederik V's Tid begyndte
Indifferentismen at udbrede sig i Danmark, Bibelen fandt
færre Læsere, og imod Slutningen af det 18de
Aarhuudrede ophørte næsten ganske Vajsenhusets Udsalg
af Bibler. Da Bibelselskabet oprettedes 1814, erfarede
man paa Bogladen, at der i flere Aar næppe var solgt en
Snes Bibeler."
Da Vajsenhuset havde faaet sit Monopol paa at lade
Bibelen trykke, ophørte al Udgivelse af enkelte Bøger, der
tidligere havde været temmelig hyppig. Med Undtagelse
af et Par Udgaver af Davids Salmer holdt man sig til hele
Bibler og Nytestamenter. Og med samme Monopol
afsluttedes Regeringens Omsorg for Bibeloversættelsens
Forbedring, der med større eller mindre Varme under de
foregaaende Konger havde lagt sig for Dagen. Alle
Forsøg i den Retning blev overladt private Bestræbelser,
og det fattedes da heller ikke paa saadanne i Slutningen af
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Hundredaaret. De mærkeligste bliver hver paa sin Vis
Bastholms og Høegh-Guldbergs Oversættelser af det Ny
Testamente.
En Forgænger, kan man gærne sige, havde de haft i Nik.
Edinger Balle, der 1772, efter i flere Aar at have studeret i
Udlandet, blev kaldet til Universitetet som teologisk
Professor og udgav som saadan til Brug ved sine
Forelæsninger 1777 en Oversættelse af Pavli Breve til
Galater, Efeser og Filipenser-Menighederne, der syv Aar
senere udkom forøget med Kolossenser og
TessalonikerBrevene, under Titel „Pavli mindre Breve";
og hvad der her næsten har større Betydning, var, at han
udgav sine Bibellæsninger over Mattæos Evangelium og
Apostlenes Gerninger, hver han vel lægger Vajsenhusets
reviderede Oversættelse til Grund, men i de Forklaringer,
han føjer til, giver ypperlige Anvisninger til en bedre, der
paa én Gang vidner om grundigt Kendskab til de gamle
Sprog og et godt Øre for Modersmaalets Renhed og
Velklang.
Kristian Bastholm, hvem Grundtvig i sin lille
Verdenskrønike af 1812 kaldte én af ,,Øernes
Fuldmægtige”, blev Tidens kirkelige Mærkesmand i
Slutningen af det 18de Hundredaar. Han var det klareste
Udtryk for Tidens Smag i denne Retning og fik som
frugtbar Skribent og gejstlig Taler stor Indflydelse paa at
danne denne Smag. Hans Formaal var at forsvare
Kristendommen, men han vilde gøre sig dette Forsvar
muligt ved at fjærne alt det, der kunde støde den dannede
og oplyste Samtid, saa hvad der blev tilbage, var rigtignok
en temmelig tør Moral og det er meget betegnende sagt
om ham, at han begyndte med en Lovtale over Messias,
men endte med en Anbefaling af den stoiske Visdom.
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Indenfor hans omfattende Skribent-Virksomhed faldt da
ogsaa en Oversættelse af det Ny Testamente (1780) og et
Udvalg af det Gamle Testamentes Skrifter (1792). Begge
er rigelig forsynede med forklarende Anmærkninger, der
med overflødig Tydelighed viser hans og den dannede
Samtids religiøse Standpunkt. Allerede Tilskriften i det
Ny Testamente ,,Til Kongen” er karakteristisk. Den er
stilet til den sløve, man maa vel sige vanvittige, Kristian
VII, og til ham skriver hans Konfessionarius
„Stormægtigste, allernaadigste Arve-Herre og Konge. Det
er Deres Majestæt, som Forsynet satte til at være ikke
alene Statens men Religionens Beskytter; det er under
Deres Majestæts aarvaagne Varetægt, at begge Dele
opholdes og blomstre” osv. Da Religionen er Statens
sikreste Grundvold, og det Ny Testamentes Bøger igen er
Religionens Grundvold, saa maa der skaffes en forstaaelig
Oversættelse af disse, og det er nu dette Forfatteren vil
bestræbe sig for, ved at levere en selvstændig
Oversættelse, uafhængig af alle tidligere danske og
fremmede.”
Det var altsaa Kr. Bastholm, der nu vilde lægge den solide
Grundvold, hvorpaa Religion og Stat hvilede. Saadan Tale
stødte ikke Samtiden, men man kan forstaa den
Forfærdelse, hvori Grundtvig vaagnede op, da han fik
Øje paa, hvilket Uføre den gængse Skrift teologi havde
ført Tidens Tankegang udi; og nu fristes vi til at sige, det
var ikke alene Kongen. der var vanvittig, men hele Folket
var det, eller i alt Fald dets Ordførere.
Bastholm var jo en lærd Mand og hans Oversættelse kan
vel i adskillige Enkeltheder have sine Fortrin for den
gængse, hvorhos de fortløbende Anmærkninger give flere
gode, historiske Oplysninger men om det end ikke er
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Forfatterens bevidste Hensigt, saa gaar det for en stor
Del ud paa at udvande og afmatte Tekstens Mening.
Næsten endnu mere karakteristiske er de „Udvalgte
Stykker af det Gamle Testamente, oversatte efter
Grundsproget og oplyste med Anmærkninger”, som „Dr.
i Teologien. Hs. kgl. Majestæts Konfessionarius og første
Hofprædikant” tolv Aar efter lod følge. De indledes med
en udførlig Tilskrift til Læserne, der begynder:
„Nærværende Skrift viser, at jeg er ikke af deres Mening,
hvilke anse det Gl. Testamentes Bøger for overflødige og
unyttige for Kristne. Jeg vil gærne tilstaa, at den kristne
Religion tabte intet af sin guddommelige Anseelse, intet
af den Kraft, hvormed den virker til Forstandens
Oplysning, Viljens Forbedrelse og Hjærtets Roliggørelse,
om vi end ikke havde én eneste af Jødernes hellige
Bøger.” Derefter fremhæves forskellige Grunde, hvorfor
disse dog ikke er helt overflødige, men kan være til
adskillig Gavn for de Kristne; dog er de ikke alle lige
vigtige og Forfatteren tror, at gøre kristne Læsere en ikke
ganske ubetydelig Tjeneste, ved at have udvalgt de Steder,
der har en frugtbar Indflydelse paa Forstanden og
Hjærtet.
I Mosebøgerne og de øvrige historiske finder han kun
lidet, der kan være af Betydning for de Kristne; det
samme gælder om det „høje, gejstlige Digt” Jobs Bog.
Davids Salmer er vel helt igennem en fortræffelig
Samling, men de kan dog ikke alle synges med
Opbyggelse af Kristne og Forfatteren gør derfor et lille
Udvalg, med Undskyldning for, hvad der muligvis kunde
støde deri. I de profetiske Bøger angaar det meste alene
Jøderne, men han hævder dog, at der findes Messianske
Spaadomme, som har Betydning for os, og navnlig atten,
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„flere kan jeg ikke finde”. Kan andre bevise, der er flere,
vil han med Fornøjelse antage dem, og kan nogen vise, at
der blandt de atten er uægte, vil han ,,med samme
Fornøjelse udslette dem” i en ny Udgave af sit Værk.
Af Salomons Skrifter har han forbigaaet Højsangen, men
optaget Ordsprogene og Prædikeren fuldstændig, saa de
udgør en Tredjedel af hele Bogen, fordi de er „helt
igennem moralske af deres Indhold og vigtige ikke
mindre for Kristne end for Jøder”. Den antydede 2den
Udgave blev der imidlertid ikke Brug for. Bastholms
Skrifter fandt vel altid en vid Læserkreds i den dannede
Samtid, men dennes Trang til at bruge vore hellige
Skrifter, var ikke stor, og hvem der følte den, følte sig
ikke tilfredsstillet ved hans Oversættelse.
Af en helt anden Betydning var Ove Høegh Guldbergs
Arbejde. Han var selv en troende Kristen, og naar han
stundum talte Tidens Tungemaal, (f. E. i Fortalen til den
,,aabenbarede Teologi”: ,,jeg har søgt at vise den yndige
Overensstemmelse mellem Fornuft og Skrift”) da betød
en saadan Talemaade i hans saavel som i Balles Mund,
hvor den ogsaa kan forekomme, ikke det samme som i
Bastholms eller deres, der tænkte som han; thi naar det
kom til Stykket, vilde de første dog have, at Fornuften
skulde bøje sig under Troens Lydighed, medens de sidste
egenlig ikke undte Troen mere end det afgnavede Ben,
som Fornuften tilkastede den.
Guldbergs Oversættelse af det Ny Testamente var et
modent Arbejde, hvorpaa han havde anvendt en
Menneskealder, og da han var udtraadt af Statsstyrelsen,
fik han i Aarhus Lejlighed til at lægge sidste Haand paa
Værket, saa at det, efter at han i de tre sidste Aar alene
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havde rettet og filet paa Sproget, kunde udkomme 1794.
Han var nemlig ikke alene en lærd Teolog, der var godt
hjemme i Grundsproget og gjorde sig den største Flid for
at faa de græske Ord og Vendinger rettelig udtrykte, men
det laa ham ikke mindre paa Hjærte, at Moders maalet
kom til sin Ret, saa det ikke slavisk fulgte det fremmede,
men paa sin ejendommelige Maade gengav Meningen.
Frugten af denne nidkære Flid er da ogsaa bleven, at
skønt Guldbergs Oversættelse af det Ny Testamente,
efter 100 Aars Forløb, ikke kan tilfredsstille alle vore
Krav, saa har den beholdt sin store Værdi og vil til alle
Tider i det enkelte kunne yde samvittighedsfulde
Oversættere en god Vejledning.

V
Vækkelsen og Fornyelsen
i det 19de Hundredaar.
-----Det var kendeligt, at ved Overgangen til det 19de
Hundredaar var Vurderingen af vore hellige Skrifter
sunket til et meget lavt Standpunkt. Den umiddelbare
Aarsag hertil var nu vel ikke just den Maade, hvorpaa
Rationalisterne omtalte og behandlede dem, da denne
snarere var Virkning end Aarsag; men den tjente dog
mere til at sænke end til at løfte denne Vurdering. Den
smidige Bastholm var en god Repræsentant for den
rationalistiske Brug af Skriften; men ved hans Side i
samme Lejr stod jo mere alvorlige Mænd, som f. E. den
senere Stiftsprovst H. G. Clausen, og den Del, de kunde
bruge af Bibelen, satte de ogsaa Pris paa. Men udenfor
denne snævrere teologiske Kreds havde i Forbindelse
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med den store Omvæltning i Tidens Tankegang, som
kom til Udbrud i den franske Revolution, Vantroen rejst
en Storm imod al Kristendom, og udsendt en Strøm af
Had og Forhaanelse imod de Kristnes hellige Skrifter,
som Grundtvig sang ved F. V. Reinhards Grav:
To Hundredaar hinanden jog,
og daglig blev det værre;
de Bibelfjenders Tal tiltog
og Vennerne blev færre.

Imidlertid havde Revolutionens Rædselsgerninger og de
paafølgende blodige Krigsaar rystet mange op af den
sløve Ligegyldighed, og man begyndte at se sig om efter
Midler for at raade Bod paa de Ulykker, som man følte,
nærmest var udsprungne af Tidens Vantro og
Fornægtelse af alt aandeligt. Ligesom denne havde samlet
sig i fnysende Had og Spot mod Bibelen, er det ret
betegnende, at de, der vilde raade Bed paa Skaden ogsaa
henvendte deres Opmærksomhed paa den, for at søge det
rette Lægemiddel, idet de stolede paa, at jo mere udbredte
og bekendte vore hellige Skrifter blev, des bedre Bolværk
vilde de danne imod Vantroens frembrydende Strøm
Det var i England, man i Begyndelsen af Hundredaaret
fattede den Tanke at stifte et Selskab, der satte sig til
Opgave at udbrede de hellige Skrifter, og dette saakaldte
Bibelselskab fandt hurtig Genklang og havde i 10 Aar
været i fuld Virksomhed trindt om paa Fastlandet, inden
det naaede her til os.
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1. Bibelselskabet og Revisionen af det Ny
Testamente.
(1814-19).

Den der gav Stødet til, at der ogsaa blev oprettet et dansk
Bibelselskab, var en engelsk Præst Henderson, der
opholdt sig et Par Aar i København for at besørge en
islandsk Bibel, og hans Iver vandt Genklang hos
formaaende Mænd; der udgik en Indbydelse til
Københavns Borgere underskreven af Biskop Munter og
flere ansete Mænd, hvoriblandt de teologiske Professorer
og Præsten J. P. Mynster, og i. Foraaret 1814 blev
Selskabet stiftet og fik kongelig Stadfæstelse. Det blev
strags vedtaget som ufravigelig Regel, at Selskabet kun
skulde uddele den gængse Bibeloversættelse uden alle
Anmærkninger eller Forklaringer, for ikke at vække Splid.
Men nu rejste det Spørgsmaal sig snart, om der dog ikke
først maatte sørges for en bedre Oversættelse, og man
foreløbig maatte nøjes med at give et Udtog af det Gl.
Testamente. Hvad det første Punkt angik, udvirkede man
en Kommission nedsat, der fik kgl. Bemyndigelse til at
gennemse og foretage fornødne Rettelser i den
sædvanlige Tekst, hvor der fandtes aabenbare Fejl.
Kommissionen kom til at bestaa af Biskoppen, den lærde
Kirkehistoriker
Fr.
Munter,
Gehejmearkivaren,
Islænderen Thorkelin, de tre teologiske Professorer, Peter
Erasmus Müller:, Münters Eftermand paa Bispestolen,
Filologen Børge Thorlacius, der nogle Aar var optaget i
det teologiske Fakultet, og den frugtbare kirkehistoriske
Forfatter Jens Møller. samt den berømte Arkæolog P.O.
Brøndsted, og den opgaaende Stjærne, Præsten fra
Spjellerup, Jakob Peter Mynster, der kort i Forvejen var
kaldt ind til København som Kapellan ved Frue Kirke,
men allerede indtog en anselig Stilling, ligesom han ogsaa
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fik en overvejende Indflydelse paa Revisionen af det Ny
Testamente. Arbejdet blev fuldført 1819 og approberet,
saa fra nu af optoges denne reviderede Oversættelse i
Vajsenhusets Udgaver af Bibelen.
Det havde været Tanken, at det Gl. Testamente skulde
underkastes et lignende Gennemsyn, men da dette stødte
paa for mange Vanskeligheder, blev Planen opgivet, og
det blev overladt private Mænds Arbejde. Præsten i
Købeløv, Dr. teol Rasmus Møller, Digteren Povl Møllers
Fader, hidtil bekendt som en lærd og smagfuld
Oversætter af latinske Klassikere, og Professor Jens
Møller søgte i Forening at raade Bod paa det Savn, der
føltes ved den gængse Oversættelse af det Gl.
Testamente, og som gjorde, at dets Læsning næsten var
umulig for Lægfolk.
De udgav da det Gl. Testamentes poetiske og profetiske
Skrifter, hvoraf de første (Jobs Bog og Davids Salmer)
blev besørgede af J. Møller, (1828), og de sidste af R.
Møller (1829), De havde lagt de Wette's Udgave af den
hele tyske Bibel til Grund, og man fandt, at om det end
ikke var noget særdeles udmærket Arbejde, saa var det
dog brugbart, især for Præster, men uden for deres Kreds
fandt det vist heller ikke megen Udbredelse.

2. Lindbergs Bibeloversættelse.
(1836.)

Større Opmærksomhed vakte det, da Mag. J. Kr.
Lindberg ved Reformationens Jubelaar 1836 anmeldte og
Aaret efter begyndte at udgive en ny Oversættelse af hele
Bibelen. Dette Foretagende hilstes med oprigtig Glæde af
hans Vennekreds, men denne var just ikke meget stor.
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Lindberg havde fra ung af særlig lagt sig efter de
orientalske Sprog og vundet saa godt et Navn paa dette
Omraade, at ingen tvivlede om, han maatte være
Professor Æmnet, naar Pladsen blev ledig ved
Universitetet, men 1825 brød Kirkekampen løs, og da
den unge Adjunkt ved Metropolitanskolen med sin
skarpe Pen og sin sønderlemmende Kritik saa afgjort
stillede sig paa Grundtvigs Side, blev han en Umulighed
som kgl. Embedsmand.
Som Privatmand fortsatte han sin literære Polemik og sad
i en stor Virksomhed som trofast Ven og Vejleder for „de
opvakte” trindt omkring i Landet, der paa adskillige
Steder var Genstand for Embedsstandens Forfølgelse.
Men derfor glemte Lindberg ikke sit Yndlingsstudium
eller de Sidegrene, som kunde knyttes dertil, og den
modne Frugt af hans Flid blev Oversættelsen af det
Gamle Testamente. Det var hans Plan at udgive hele
Bibelen med udførlige Anmærkninger og Oplysninger, og
der er ingen Tvivl om, at det rige Lærddomsfond, der
stod til hans Raadighed, vilde have givet disse en ganske
særdeles Betydning. Saa vidt naaede han imidlertid ikke.
Det Gamle Testamente fik han fuldført (1837-1853) og
senere fulgte ogsaa det Ny (1856), men paa en Tid, da
hans Kræfter begyndte at svækkes. Anmærkningerne og
Oplysningerne udeblev desto værre.
Denne Oversættelse, som var tilegnet „Herrens nidkære
Tjener Nik. Fred. Sev. Grundtvig, Ordets frivillige
Forkynder, Aandens Ypperstepræst i Norden, og med
ham alle mine Trosbrødre af den danske Tunge”, blev
modtaget med Tak i de kristelige Kredse, der ikke var
bange for Lindbergs Navn, saa at Sønnen, Niels
Lindberg, allerede 1866 maatte besørge en ny Udgave.
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Efterhaanden vandt denne Oversættelse ogsaa større og
større Anerkendelse i videre Kredse, og en lærd
Orientalist udtalte (1858) „at dette Værk vel lader en Del i
Nøjagtighed tilbage at ønske, men at det dog, hvad Stilens
Kraft og Livlighed angaar, er for Øjeblikket den bedste
danske Bibeloversættelse, der vistnok vil bidrage meget til
den hellige Skrifts Udbredelse som Folkebog, og i al Fald
fortjener at lægges til Grund og i mange Henseender
tages til Mønster for en mulig tilkommende
Oversættelse”.28)
Men Lindbergs Pen var kommen altfor stærkt paa Kant
med, hvad der var gængse og gældende i Statskirken og
den literære Verden, til at den ikke skulde ægge Kritiken,
og denne havde heller ikke vanskeligt ved at finde
forskellige Særheder i Stilen, som den kunde kaste sig
over, f. E. den berømte „Rødgrød", for hvilken Esav
solgte sin Førstefødselsret.
Men man følte ogsaa Trang til med mere positive Skridt
at svække den ny Oversættelses: Betydning. Den livlige
Biskop, Nik. Faber, i Odense foreslog saaledes
Regeringen at lade foranstalte en ny Oversættelse af det
Gamle Testamente, der skulde udgaa fra hele den danske
Gejstlighed, saaledes at det blev delt i visse Afsnit, og
hvert Stifts Præsteskab fik sin Del at bearbejde. Forslaget
var noget vindigt, og blev da ogsaa til Vind.
Ligeledes stod det vist ogsaa i umiddelbar Forbindelse
med at Lindberg bebudede sin Oversættelse, da det
teologiske Fakultet indgav et Andragende til Regeringen,
hvori Hohlenberg og Engelstoft ,tilbød at besørge en
revideret Oversættelse af det Gamle Testamente, og 1837
blev der ogsaa i det Øjemed nedsat en Kommission, som
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bestod af Biskop Mynster og de fire teologiske
Professorer, foruden de to ovennævnte, tillige H. N.
Clausen og C. E. Scharling.

3. Officielle og private Bidrag til en ny
Bibeloversættelse.
Den nedsatte Kommissions Virksomhed indskrænkede
sig til efter 8 Aars Forløb (1845) at udgive ,,Prøver af en
ny dansk Oversættelse af det Gamle Testamente", som
indeholdt de første 14 Kapitler af Jobs Bog, et Udvalg
(27) af Davids Salmer og Profeten Amos oversatte af
Hohlenberg, Profeterne Joel, Mika og Haggai af
Engelstoft, og Visdommens Bog oversat af Scharling.
Samme Aar begyndte et privat Foretagende, der gik
raskere fra Haanden end baade Lindbergs og RegeringsKommissionens, saa i Løbet af to Aar forelaa hele
Bibelen i ny Oversættelse. En jødisk Forlægger havde
nemlig opfordret Dr. Chr. Kalkar, til at besørge en
Pragtbibel, der skulde smykkes med Billeder. Denne gik
ind paa Forslaget og valgte til Medarbejdere: Præsten Fr.
Helveg, der oversatte det Gl. Testamentes historiske
Bøger fra Dommerne, Salmerne, de 12 mindre Profeter,
Pavli Breve og Johannes' Aabenbaring; Professor C.
Hermansen, der oversatte de to Profeter Esekiel og
Daniel, og Kand. C. Levinsen., senere Præst ved Trinitatis
Kirke, som oversatte de fire Evangelier, Apostlernes
Gerninger og Johannes' Breve. Resten besørgede
Udgiveren selv, og som sagt i Løbet af et Par Aar var
Pragtbibelen færdig; men denne ny Oversættelse fandt
ikke megen Paaskønnelse og er gaaet temmelig sporløst
forbi.29)
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Regerings-Kommissionen hørte man intet videre, til, og
da Bibelselskabet fandt, det trak i Langdrag med at faa en
ny Bibeloversættelse, foreslog det Kultusministeriet, at
overdrage Arbejdet til en enkelt Mand, Professor
Hermansen, der som Prøve skulde udgive Salmerne og
Esaias. Ministeriet gik ind paa Forslaget og ophævede
Regerings-Kommissionen 1850. De paatænkte Prøver
udkom ogsaa, Salmerne 1862 og Esaias 1865. Men førend
den sidste saa Lyset, havde en anden Orientalist givet
Prøver af det Gl. Testamentes poetiske og profetiske
Skrifter.
Da det Monradske Ministerium 1864 var bleven opløst,
fik dets Chef atter den lange Dag til Raadighed og ved at
gennemgaa sine Papirer, stødte han paa en Oversættelse
af de første 100 Salmer, som han havde udarbejdet for
13-14 Aar siden i Nykøbing Bispegaard. Dette Arbejde
interesserede ham, og uden egenlig at have besluttet det,
sad han midt inde i den Oversættelse, hvis
Offentliggørelse begyndte med Profeten Esaias. Saaledes
beretter D. G. Monrad selv i Forordet til denne Bog, og
nævner derhos med Tak blandt tidligere Oversættelser
„Biskop R. Møllers værdifulde Arbejde, samt Lindbergs,
der har vundet saa almindelig Anerkendelse”, og endelig
Hermansens ny Oversættelse, hvoraf han havde haft
Korrektur-Arkene til Afbenyttelse: Inden Aarets Slutning
fulgte Job og Salmerne, men Forfatterens Haab om, i det
mindste at faa det Gl. Testamentes poetiske og profetiske
Skrifter færdige, blev ikke opfyldt, da han kort efter
forlod sit Fædreland og ved sin Hjemkomst savnede
Lejlighed eller Lyst til at offentliggøre Fortsættelsen, der
synes at have ligget færdig. Værket er i alle Maader smukt
udstyret og efter kyndiges Dom en nøjagtig og smagfuld
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Oversættelse, der gengiver saa vel Profeten som de to
poetiske Skrifter i bunden Stil, d.v.s. i rytmisk Recitativ,
der kan tiltale et æstetisk dannet Øre, men uden Tvivl gør
Bogen mindre skikket til opbyggelig Læsning for jævne
Lægfolk.
Den paatænkte Revision af det Gl. Testamente blev
fortsat ved, at Arbejdet overdroges til Lic. C. Rothe og
Dr. Kalkar, under Tilsyn af Biskop Martensen og
Professor Hermansen, og under de to nidkære og
ihærdige Mænds Hænder skred det saa godt frem, at
Revisionen var fuldført 1871, og Vajsenhuset kunde fra
den Tid i sine Udgaver optage ogsaa det Gl. Testamente i
revideret Skikkelse. Om det Ny Testamente blev der ikke
Tale, da man fandt Revisionen fra 1819 tilfredsstillende,
og Biskop Mynsters ansete Navn bidrog vel sit til, at man
her foreløbig ikke kunde tænke sig nogen Forbedring.
Det var imidlertid dog ikke alle, der var tilfredse med
denne Revision, og der fremkom ikke sjælden ny Anker
over de Fejl og Unøjagtigheder, der findes i den. Dette
har, ført til, at der atter sidder en Kommission, under
Biskop Fogs Forsæde, bestaaende af Stiftsprovst Rothe,
to teologiske Professorer P. Madsen og Sthyr, senere
Biskop, samt Filologen Professor J. L. Ussing, som har
faaet den Opgave at underkaste ogsaa det Ny Testamente
et omhyggeligt Gennemsyn,
Dr. Skat Rørdam har ikke villet oppebie Udbyttet af
Kommissionens Arbejde, men har foretrukket at gaa sin
egen Vej. Paa denne har han begyndt og næsten fuldført
sin Oversættelse af det Ny Testamente efter
Grundteksten, ledsaget af korte og klare Anmærkninger
til at oplyse samme, og der er sikkert mange, der glæde sig
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til at se dette Værk fuldført.
Naar man har gennemgaaet vor Bibeloversættelses
Historie og lagt Mærke til de Bestræbelser, der til de
forskellige Tider har gjort sig gældende og som i det
mindste var dem, den enkelte Tidsalder særlig lagde Vind
paa, da ser man, at der kendelig har været tre
Hovedformaal oppe, som har præget de forskellige Tider
og deres Tankegang. Først var det Oversætterne om at
gøre, fremfor alt, at Lægfolket ret skulde kunne forstaa og
drage Nytte af, hvad de hellige Skribenter havde sagt paa
de gamle, os fjærntliggende Sprog; derefter gjorde
Oversætterne sig særlig Flid for at gengive disse Sprogs
Ord og Vendinger saa nær som muligt, selv om de løb
Fare for at voldføre Modersmaalet og lade det blive
dunkelt, stundum uforstaaeligt for Menigmand; endelig
kom en Tid, hvor det syntes at være bleven
Hovedbestræbelsen at faa de hellige Skrifter udbredte i
det størst mulige Antal Eksemplarer, enten saa
Oversættelsen var god eller daarlig, læselig eller ulæselig.
Denne Tid ligger tæt op til vor og er ikke endnu afsluttet,
men dog maa det siges til dennes Ros, at de to første
Formaal er med Styrke vaagnet op, og med de i
Sammenligning med Fortiden rigere Midler der nu staa de
Skriftlærde til Raadighed, er der gjort værdifulde Forsøg
paa at forene dem begge, baade at give en tro
Oversættelse af Grundteksterne, og at give dem paa en
Maade, der lader Modersmaalet komme til sin Ret, saa det
beholder sit hjemlige Tonefald.
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