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Indledning

O, at være en hane!

I 1970'erne boede der i Helsingør en digter, der blev landskendt for sine viser, som især den unge
generation tog til sit hjerte. En af viserne, et lille fordringsløst digt, blev næsten en landeplage. Digtet
begynder "O, at være en høne!" - det perspektiv må åbenbart have virket tiltrækkende på Frank Jæger - og
på hans samtid.
Nøjagtig 400 år tidligere levede i samme by en digter, der også skrev og udgav fordringsløse viser, men
af den gudelige slags, for at den opvoksende ungdom gennem rim og rytme og god poesi kunne få indøvelse
i kristendommen. Som billede og emblem på hele sin forfattervirksomhed valgte han en hane - en
kampberedt, trompetblæsende hane, med kors på ryggen. O! at være en hane! - det var det perspektiv, der
lokkede og tvang poesien frem af Hans Christensen Sthens hoved og hjerte.
Sthens morgenduelige hane er god for en vækkende morgensang som "Den mørcke Nat forgangen er,
oc Dagen rinder op saa vide..." (Hans Christensen Sthens Skrifter (SS) I 50-52), men i øvrigt trompeterer den
digterens motto som et udfordrende kykliky ud over Øresund: "Sic et non aliter!" - således og ikke
anderledes!
Med hanegal annonceredes en ædel dyst om ny salmedigtning, frembragt ved moddigtning af samtidens
elskovsviser og moraliserende viser. Fænomenet moddigtning eller kontrafaktur er velkendt i
salmedigtningen både før og efter Sthen. Kort efter reformationen fik lutherske salmedigtere travlt med at
moddigte middelalderlige Mariaviser, der ikke længere var teologisk spiselige. Men poesien i
middelalderdigtene tog man gerne med over i den unge lutherske kirke, når blot Marias navn udskiftedes
med Jesu navn. Ved at klistre skæg på Jomfru Maria blev Mariavisen "Jeg vil mig en jomfru love" ændret til
"Jeg vil mig Herren love" (Den Danske Salmebog 1953 (DDS) nr. 56).
I denne kontrafakturtradition har Sthen indskrevet sit navn med nogle af sine bedste salmer. Under
mottoet"sic et non aliter" kanaliserede han værdifulde elementer i samtidens viser ind i sine egne gudelige
viser, som han skrev på de verdslige forbilleders metrum og melodi. Resultaterne står den dag i dag at læse
i DDS, hvor Sthen er repræsenteret med i alt 16 salmer, og hvoraf "Et trofast hjerte, Herre min", DDS 585,
"Guds nåde højt jeg prise vil", DDS 462, og "Du, Herre Krist, min frelser est", DDS 46, er udprægede
kontrafakturer.

Biografi
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Biografi

Om Sthens tidligste år vides fra et selvbiografisk fødselsdagsdigt, at "I min Vngdom falt Fader oc Moder mig
fra/ Men du HErre monne trolige met mig staa" (SS I 104,21-22). Oplysninger om hans egen overgang til
lutherdommen kan muligvis gemme sig i beskrivelsen af "den vnge Theologum Job, der nu vaar afftræden
fra sine Fædris Religion, oc vaar kommen til Abrahams oc hans Sæds Hoff oc Tro" (En liden Trøstscrifft (Tr)
blad D6r, SS III). I Sthens hjemby Roskilde levede den gamle tro videre længe efter reformationen, så det er
vel tænkeligt, at Sthen har haft en katolsk barndom.
Om studietiden vides intet, da Sthen ikke ses at være indskrevet i nogen universitetsmatrikel.
Formodentlig har han studeret i København, muligvis også ved en tysk læreanstalt. Eneste vidnesbyrd om et
besøg i Tyskland findes i En Ligpredicken (Lpr) bl. C5v, SS III), som Sthen holdt den 16. maj 1602, og hvor
han fortæller:
Jeg haffuer seet paa it Benhus in Germania, disse Rim staaet paa en Taffle, met forgylte Bogstaffue: Hie ist
Gericht vnd Recht, Hie liegt Herr vnd Knecht, Trit herbey, sagt welches der beste sey.
I fødselsdagsdigtet nævnes "gode Venner baade vde oc hiemme/ Som mig til det beste skulle fordre oc
fremme" (SS I 104,33-34). Til vennerne hjemme regner Sthen formentlig de velhavende borgerfamilier, der
var hans støtter i Helsingør, og de adelige slægter Ulfstand, Sparre og Grubbe, som han plejede omgang
med i Malmøtiden.
I 1565 blev Sthen kaldet til Helsingør for at overtage den ledige stilling som rektor for latinskolen.
Formodentlig havde han da allerede gjort tjeneste som hører, dvs. underlærer et par år ved en københavnsk
skole. I alt fald kan han i fødselsdagsdigtet fra 1588 skrive, at "i sex oc tive Aar haffuer ieg arbeydet oc tient/
I Skole oc Kircke, som Gud er bekient" (SS I 106,74 f.). Allerede året efter denne kaldelse, den 12.7.1566,
ombyttedes rektorstillingen med en ansættelse som kapellan ved Skt. Olai. Med dette embede forenede han
senere igennem fire år, fra 6.11.1570 til slutningen af november 1574, sin gamle rektorstilling. I 1570
forpligtede han sig til hver lørdag efter middag "at sjunge diskant i koret til aftensang, ungdommen dermed
at øve og forbedre" (Helsingørs rådstuebog, Rørdam 1882-84, s. 310).
Da Sthen i 1567 holdt bryllup, fik brudeparret af borgmestre og rådmænd foræret en fed stud til
bryllupskost, og parret fik bolig i "S. Olai Kirkes Gaard". Ægteskabet, der varede til hustruens død i 1602, var
i 1588, if. førnævnte fødselsdagsdigt (SS I 105,38), blevet velsignet med seksten børn, men en pestepidemi i
1580 gjorde voldsomt indhug i børneflokken, og den 9. september samme år satte Sthen dette gribende
epitafium (SS I 105,42-63) over sine døde børn:
HEr ligge wi otte Christne Børn smaa,
Paa Dommedag igien skulle wi opstaa,
Vor hellige Daab haffue wi til trøst,
Ved Christi Blod oc Død forløst:
I Verden haffde wi Soet, Angest oc Nød,
Nu sidde wi glade i Christi Skød, (...)
Vore kiere Forældre wi Gud befale,
Hand dennem oc alle Bedrøffuede hussuale,
Wi skildis fra dennem her sørgelig,
Dog ville wi igien findis gladelig,
I Himmerige hoss Guds Børn allesammen,
Huo her omkring gaar, sige der til Amen.
I 1581 erhvervede Sthen magistergraden ved Københavns Universitet sammen med sin efterfølger som
rektor, Albert Hansen, senere biskop i Ålborg. En venskabelig forbindelse mellem de to antydes af, at Sthen i
En liden Haandbog indføjede Albert Hansens navn i et akrostikon, dvs. et digt, hvor linjernes
begyndelsesbogstaver danner navnet (SS II, Hb 53) og senere udgav en salme af Albert Hansen (SS I 71-73,
Vb 45).
Den 14.4.1583 kom Malmøs borgmester Jacob Fectil til Helsingør med sit byråds kaldelsesbrev på
sognepræsteembedet ved Skt. Petri i Malmø, og Sthen fulgte kaldelsen og blev tillige provst for Oxie Herred.
Helsingørs byråd gav ham det bedste skudsmål både som skolemester og sjælesørger og kaldte Gud til
vidne på, at de "alle samtlig havde jo heller ganske gjerne set og begjæret, at han fremdeles havde blevet
hos os, end her fra at skilles" (Rørdam 1882-84, s. 315).
At Sthen med ildhu er gået til sin gerning i det nye krævende embede som sognepræst og provst, er der
flere vidnesbyrd om. Med et klart blik for den slendrian, der prægede menigheden i Malmø, hvor den
evangeliske pionerånd fra 1528 var blevet gammel og havde udartet til skødesløs ligegyldighed, udformede
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han en Contract om lørdagsprædicken och om messen och altertienisten, dateret 6.12.1586, som hver
lørdag eftermiddag efter aftensangen indfører en påmindelsesprædiken for alle dem, der vil gå til
undervisning og dagen efter modtage nadveren, "paa det ved saadan underwijszning och formaning den
gamble adamiske groffhed och kødelig menniske kunde i nogen maade tuingis och driffuis til undergang"
(Weibull 1897, s. 36; Carlquist 1948, s. 26). Vi bliver her mindet om emblemet med den årvågne hane, der
kalder til kamp med fanfaren "Sic et non aliter" vel vidende, at kampen har sin pris (korset på ryggen).
Samme ildhu lægges for dagen på et møde den 7.3.1595 i borgmester Jørgen Kocks stiftelse fra 1546 - der
ifølge fundatsen daglig skulle uddele et brød til hver af byens fattige - hvor det afsløredes, at byrådet havde
gjort betydelige lån i stiftelsens midler, uden at renterne var kommet de fattige til gode. Da den nidkære
provst gjorde indsigelser, blev han "overfused for raad og ret", og fortørnet spørger han i en længere privat
optegnelse, "om det er den tack, mand skal haffue/ for erlig tro tieniste mange aar och daffue"? (Isberg
1895, s. 55 f.; Brandt 1888, s. 67 f.). Endnu et vidnesbyrd om Sthens iver i tjenesten fremgår af en
kirkegængers omtale af "den predicken, som mester Hans sogneprest haffuer prediket thil høijmesze, [hvori]
hand haffde straffit horerj och andre synder och laster paa det heftigste..." (Malmø bys domsprotokol for
19.3.1596; Weibull, s. 37).
Det er ikke at undres over, at der kunne opstå spændinger mellem den nidkære præst og en by, der
lededes af gamle selvbevidste borgerfamilier, der næppe har villet lade sig ret meget sige af en tilflytter
med roskildedialekt. I året 1600 synes striden mellem magistrat og provst at kulminere i en hyklerisk
bønskrivelse fra magistraten til kongen om at befordre deres sognepræst - som "nu med Svaghed og
Alderdom fast belades, og med Tiden vil falde hannem meget besværligt hans Præsteembede og den store
Menighed og Almue her udi Byen med tilbørlig Tjeneste at kunne forestaa" - til det netop ledige embede som
sognepræst for Tygelsø og Klagstrup uden for Malmø og således tilgodese "hans flittige, lange og tro
Tjeneste udi det hellige Prædikeembede ...". Kongen imødekom henvendelsen og bad i en skrivelse af
18.7.1600 lensmand Christian Barnekow på Malmøhus om at foreholde sognemændene i de nævnte sogne
kongens "naadigste og alvorlige Villie", så Sthen kunne blive lovlig kaldet dertil (Rørdam 1882-84, s. 317 f.).
Der har næppe i forflyttelsen ligget noget krav til Sthen om at flytte ud i landsognet, eftersom den hidtidige
sognepræst havde dispensation til at varetage sit embede fra en bolig inde i Malmø. Da der imidlertid ikke
kom noget som helst ud af kongebrevet, må vi slutte, at kongen er kommet under vejr med, at Sthen aldrig
selv har ønsket denne forflyttelse. "Alderdommens Svaghed" hos den 55-årige provst har heller ikke været
mere fremskreden, end at han to år senere, da hans første hustru døde i 1602, giftede sig igen samme år
med en datter af den lærde og ansete lundekannik magister Oluf Stisen, sognepræst i Burløv. Med hende fik
han fem børn.
I modsætning til det spændte, til tider fjendtlige forhold til de gamle etablerede borgerfamilier i Malmø
synes Sthen at have stået på god fod med sine foresatte og egnens adelige familier, der har vidst at
værdsætte ham. Familien Sparre på Svaneholm Slot lod i 1595 to nye klokker i Skurup Kirke forsyne med
lange versificerede indskrifter af Sthen (Carlquist III, s. 600). Året forinden havde han tilegnet familien Sparre
sin nye udgave af Avenarius' bønnebog (SS II). Da fru Mette Ulfstand blev begravet i Bare Kirke den
16.5.1602, blev det Sthen, der under biskop Mogens Madsens sygdom måtte holde ligprædikenen, der siden
blev udgivet efter tilskyndelse fra afdødes svigersøn Sivert Grubbe, der netop var tiltrådt som ny lensmand
på Malmøhus. Allerede måneden efter gjorde biskoppen igen brug af malmøprovsten, der på landemodet i
Lund den 29.6.1602 talte om tiggeri og fattigdom (Brandt 1888, s. 70). Ved samme lejlighed talte biskoppen
selv mod jesuitterne og advarede navnlig mod skolen i Braunsberg, hvor jesuitterne ligesom edderkopper
havde udspændt deres væv for at fange ubefæstede ynglinge fra Nordens lande! Der har næppe heri været
rettet nogen brod specielt imod Sthen, men vist er det, at Sthen i årene 1600-1605 lod sine sønner Hans,
Frans og Gabriel studere hos jesuitterne i Braunsberg. Den første var oven i købet indskrevet som pavelig
alumne! (Helk 1966, s. 301, 303 f.). Det var formodentlig en gammel interesse for pædagogik, der fik den
fhv. rektor til at gøre brug af jesuitternes højt berømmede skolevæsen til sine sønners uddannelse. Sthen
kan være blevet bevidst herom gennem sit nære forhold til den jesuitisk sindede Jens Aagesen, der i årene
1596-1605 var en særdeles respekteret rektor for latinskolen i Malmø.
Fra Sthens tid som provst i Malmø har Claus Christoffersen Lyschander i sin forfatterbiografi
karakteriseret ham som en mand, der færdedes hjemmevant både i teologien og i de verdslige videnskaber,
en lysende begavelse, der nød høj agtelse for sine folkelige prædikener, tiltalende af væsen, fornøjelig og
venlig i samtale, en glimrende taler og digter, en flittig og heldig oversætter ("Vir in divinis literis et seculari
philosophia præclare versatus, in habendis ad populum concionibus magnæ existimationis, ingenio clarus,
moribus spectabilis et conversatione festivus ac affabilis, Orator et Poëta insignis, interpres industrius et
felix"; Lyschander v. Rørdam 1868, s. 255).
Sthen blev i Malmø en holden mand. Foruden sin årsløn som sognepræst og provst oppebar han honorar
som prædikant på Malmøhus. Takket være disse gode indkomster suppleret med indtægterne fra et
efterhånden omfattende forfatterskab kunne han etablere sig, først i en gård i Rundelstræde og fra 1585
ganske fornemt i kirkens gård i Degnestræde, som han vederlagsfrit kunne disponere over som
embedsbolig, indtil han endelig i 1591 flyttede til det store gårdkompleks ved den lange Adelgade, som han i
1589 havde købt. I boopgørelsen af 13.11.1610 findes en indgående beskrivelse af det smagfulde og rigt
udstyrede hjem, hvortil også hørte et stort bibliotek, der af ejeren var vurderet til ikke mindre end 3000
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daler (Weibull, s. 33-35; Brandt, s. 74).
Kort før sin anden hustrus død indgav Sthen den 27.3.1607 til Malmø rådstueret sin afskedsbegæring,
stilet til kongen, i hvilken han beretter, at han har ladet sig bruge både i skoletjeneste og kirketjeneste nu i
fulde 44 år, også i kongens salig faders tid, som jeg "tidt haffuer predicket och giort tieneste faare. Nu er ieg
kommen til en stoer suaghed oc skrøbelighed paa min allerdom" og beder om at blive fritaget for tjeneste
"som en gammel lantzknect, der har vdtient, er vdtrælit, vdarbedit, der nu icke kand gøre fyllest mere for sin
sted, øyene kand intet se, føderne intet bere kroppen, maal, røst, hugkommelse och alting slar mig feil..."
(Weibull, s. 38 f.). Om noget fredeligt otium blev der dog ikke tale. Da Sthen i december samme år giftede
sig for tredie gang med en ung kone, der også nåede at føde ham et barn, brød der en storm løs, idet
sønnerne af hans første ægteskab og slægtninge til deres endnu umyndige halvsøskende havde håbet på at
arve udelt bo. De sidste par år af Sthens liv blev et ragnarok af gentagne boopgørelser, ophidsede
familieopgør, stævninger, anklager for arvesvig med efterfølgende klækkelige bøder, gensidige
beskyldninger og hadefulde injurier. Der blev givetvis pustet til ilden fra en magistrat, som havde en hane at
plukke med den gamle nævenyttige provst og nu mente at kunne tage en sød hævn med loven i hånden.
De voldsomme sammenstød mellem far og sønner må have været bitre for den engang så børneglade
præst, der om ægteskabet og dets frugter havde skrevet, at " Børn ere alene Guds deylig Gaffue" (SS II, AVT19). I En liden Trøstscrifft møder vi sådanne udbrud som "Ah Børn de gaar fra Hiertet, oc gaar igien til
Hiertet!" (SS III, Tr bl. B11r), og om "Naturlig Kierlighed" skriver Sthen i Saligheds Vey (SS III, SV 38):
I Naturen haffuer Gud det Plantet saa,
at Blod til Blod rinde maa,
Naturen er saa sterckt it Baand,
Hun drager dem sammen hin anden vel and [dvs. der under hinanden vel].
Sthen døde i april eller maj 1610 og blev stedt til hvile foran alteret i Skt. Petri Kirke (Weibull, s. 50), men
nogen ligsten over ham er ikke kendt endsige bevaret.

Forfatterskabet

I Helsingørs kæmnerregnskab for 1570-71 findes følgende post: "Item efter Borgmesteres og Raads Befaling
haver jeg [givet 36 Mark ud, som blev foræret til] Hr. Hans Christensen, Kapellan og Skolemester her i
Helsingør, [fordi] han haver udsat og ladet paa Tryk udgaa Bedebøger og andet nytteligt, siden han hidkom,
denne Menighed til Ære" (Rørdam 1882-84, s. 311). Denne kontante påskønnelse gælder åbenbart ikke kun
Christelige oc vdkaarne Bøner, for alle Stater, oc for allehaande Nød oc Trang (AV), der udkom i 1571, men
sigter også til andre i dag ukendte udgivelser fra Sthens hånd. Heller ikke 1. udgaven af Christelige oc
vdkaarne Bøner 1571 eksisterer længere, men vi kender denne bønnebog fra en række senere udgaver. Det
er en dygtig oversættelse af den bøhmiske teolog Johann Habermanns eller Johannes Avenarius' populære
bønnebog Christliche Gebet, für alle Not vnd Stende der gantzen Christenheit, aussgetheilet auff alle Tag inn
der Wochen zu sprechen. Sthen har til sin oversættelse gjort brug af både den tyske 1. udgave fra 1565 og
den omarbejdede 2. udgave fra 1567. Dispositionen i Avenarius' bønnebog med otte bønner til hver ugedag
er efter jesuitisk forbillede, men konceptet lod sig med stor succes overføre på en luthersk bønnebog.
Særpræget i Avenarius' bønner er deres biblicitet, idet sproget er ladet med bibelske mindelser i form af
metaforer og vendinger og skjulte citater, især fra Psalteren, men næst efter Pauli breve og evangelierne
også fra apokryfiske skrifter som Jesu Siraks Bog.
Det tillæg med toogtyve christelige Bøner, for atskillige Personer at læse, vddragne aff nogle
besynderlige Lærde Mends Bøger, oc aff fremmede Tungemaal baade Latine oc Tydske, Oc fordanskede, aff
Hans Christensen, som ledsagede Sthens 2. udgave fra 1577 af AV, kan vel tænkes at have eksisteret som
en tidlig selvstændig bønnebog og kan således sammen med AV 1571 forklare flertalsformen "Bedebøger" i
det førnævnte kæmnerregnskab.
Til borgmester Henrik Mogensens bryllup 3.2.1572 digtede Sthen en ny brudesang "Det er baade gaat oc
lader vel" (SS III) til afløsning af den gamle "Mariskjoldvise", hvormed brudefølget i den katolske tid havde
påkaldt Maria som skjold i al fare, når bruden blev sunget til sengs. Allerede Peder Palladius havde forsøgt at
komme den populære "Mariskjoldvise" til livs med en kontrafaktur, hvor Maria er udskiftet med Jesus, og
hvor omkvædet lyder: "Saa vorde io Jesus vor skiold i huerinde vaade", men hverken Palladius' eller Sthens
brudevise - med et 32 gange gentaget omkvæd "i tuct oc vdi ære" - slog an. Større held synes Sthen at have
haft, når han med sine latinskoleelever opførte "spektakler og lege", dramatiske forestillinger, til jul,
fastelavn og pinse. Scenen var enten på rådhuset eller kirkegården. Et bevaret anonymt skuespil Kort
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Vending antages at være forfattet af Sthen, idet passager herfra går ordret igen i hans læredigt Lyckens Hiul
(SS III) over samme tema: altings omskiftelighed. Stykket har sin ide og centralfigur Kort Vending fra Hans
Sachs' Bald-anderst, 1531, og udvikler i øvrigt sit tema gennem en række monologer, lagt i munden på et
galleri af tidstypiske personer.
I 1572 eller 1574 udgav Sthen if. Lyschander en nu tabt levnedsskildring om Johan Hus. Kan dette Vita
Johannis Hus måske have været blandt de "spektakler", som Sthen opførte med sine elever?
I 1578 kom En liden Haandbog, som indeholder allehonde nyttige Øffuelser vdi Gudelighed oc smucke
trøstelige Bøner oc Loffsange, som mand kand daglige bruge (Hb). En del af indholdet er oversættelser eller
egne kompilationer, bl.a. fra Avenarius' bønnebog. Af Haandbogens ti sange kendes stadig julesalmen "Nu
ville wi siunge oc vere glad" (SS II, Hb 45, jf. DDS 91). Haandbogen giver anvisninger på fromhedsøvelser,
exercitia, under den daglige husandagt og i mange af dagliglivets situationer, og også her aner man katolske
forbilleder. Sthens anliggende er at bevare en gammel folkelig fromhed i aftagende og evt. ved nytolkninger
transformere den over i den nye tros baner. Sthen har blik for, at ikke alt det gamle er ubrugeligt, men at
det stadig giver god mening at indskærpe "gammel brug oc en god christelig seduane, at ... naar mand hører
Klocken sla, da oplyffter mand sit Hoffuet, oc siger: Gud giffue oss en salig Stund oc det euige Liff etc.
Saadan en god oc gammel skick skal mand icke afflegge, forglemme eller foracte, thi det er dog den
nyttigste Bøn mand kand bede" (SS II, Hb 12). Sthens kilder til de nyere tekster i Haandbogen skønnes i vidt
omfang at være tyske skillingstryk, som Sthen formentlig har oversat og udgivet som danske skillingstryk op
gennem 1570'erne, indtil han havde stof nok til en hel bog. To lange dialoger mellem Satan og den syge (Hb
46) og Døden og manden (Hb 47) kan oprindelig have været separate tryk.
Inden udgangen af 1578 blev en af de pestepidemier, der med jævne mellemrum hjemsøgte landet,
anledning til udgivelsen af endnu en opbyggelsesbog, En Predicken Cæcilij Cypriani i en suar Pestelentz tid
faar 1321 Aar [siden] (Cypr). Den latinske kirkefaders pestprædiken var på Sthens tid overordentlig udbredt i
oversættelser på en række europæiske sprog. Sthens oversættelse bygger på superintendenten i Lübeck,
Andreas Pouchs nedertyske fra 1577. Dertil føjer han tematisk beslægtet stof af superintendenten i
Braunschweig Joachim Mörlin, den fejrede digterpræst i Freistadt Joh. Gigas, den bøhmiske reformator Joh.
Mathesius, rostockprofessoren Lucas Bacmeister m.fl. og dedicerer sit skrift til rentemester Christoffer
Valkendorf. Året efter tabet af sine otte børn udgav Sthen til sin egen og nogle venners trøst En liden
Trøstscrifft. For alle Christelige Forældre, naar deris børn bliffuer siuge eller hensoffuer i Herren (Tr). Kernen
heri er et tilsvarende skrift Trost der Eltern, 1559, af den meget produktive opbyggelsesforfatter Georg
Walther fra Halle. Det er dog i de passager, hvor Sthen slipper sit tyske forlæg og skriver med sit hjerteblod,
at hans evner som prosaist lægges for dagen. Gribende er således denne skildring (SS III, Tr bl. A4r) af en
moders omsorg for sine syge børn som kristelig metafor. Vi får dette kik ind i den sygdomshærgede
kapellanbolig i Sct. Olai Gade i sensommeren 1580:
... Huor aldelis oplader (Gud) sit Faderlige Hierte, oc lader oss see der ind lige som i en Speyel, hand fører
oss ind i Naturen, oc stiller oss vort egit Exempel faare, huorledis it Moderligt Hierte, aff metfød brendendis
Kierlighed, er til sinds mod sin Liffs fruct: At der som Barnet feil oc skader noget, da gaar Moderen frem oc
tilbage, oc løber hendis Øyen end hemelige tit offuer, lader sig offte icke end halff part mercke, at det giør
hende saa ont som det giør, sætter sig stundem hoss Barnet, varer nøye paa, huor det gaar til, løffter oc
lætter, Oc der som Barnet haffuer nogen Forstand, eller kand tale, da trøster hun det met disse oc andre
saadanne Ord, Ah, min Søn lille, min kiere Daatter lille, lig saa smuct stille, det bliffuer snart gaat, du faar
snart bedre, du skalt vere saa smuck en Dreng, saa smuck en Pige, saa bliffuer vor HErre saa kier at dig, etc.
Der offuer glemmer Barnet tit oc offte sin Siugdom oc Væ: Lige saa siger vor HERre her hoss Propheten, gaar
det hannem igennem Liff oc Leffnet, naar oss hans fattige Børn feyl oc skader noget, hand beuiss oc daglig
dags sin brendendis Kierlighed mod oss, Feil oss noget (som wi ere altid suage, ere wi icke paa Legemet, da
ere wi paa den arme Siæl) Ah, siger hand da, mit Barn lille, Saa sant som ieg leffuer, haffuer ieg ingen lyst til
en Synderis død, men at hand omuender sig oc leffuer, Hand gaar huert Øyeblick hoss oss op oc neder, Hand
lader sig i sit Guddommelige Ord høre oc fornemme, huor væ oc ont det giør hannem, naar it Menniske
skulle bliffue forlorn oc fortabt. Sætter sig fordi ned til oss, boer iblant oss, varer oc pleyer oss paa det beste,
Haffuer wi faldet, saa løffter hand oc retter oss op igien, styrer oc affuerger Dieffuelen, at hand icke skal føre
oss i Fortuilelse. Oc naar wi føler stor Smerte oc Væ, induaartis i Aanden, eller vduaartis paa Legemet, ingen
formaar eller kand stille oss tilfreds, Saa spiser hand oss met sit sande Legeme, oc skencker oss met sit dyre
rosenfarbede Blod, taler oss i sit Euangelio venlige til. Ver trøstig min Søn, Ver trøstig min Daatter, dine
Synder forladis dig, Matth. 9. Hand giffuer oss sin Fred, tilsiger oc loffuer oss alt gaat, alting skal tiene oss til
beste, vere sig enten Sundhed eller Kranckhed, Død eller Liff, Aleniste vil hand at wi skulle ligge stille, oc
anamme det met Taalmodighed, i en sand Christelig tro til Gud, huad hand oss aff Naade, oc effter sin gode
Vilie oc Velbehagelighed tilskicker.
Fra samme år 1581 stammer læredigtet Lyckens Hiul (LH), der muligvis er udkommet tidligere
(dedikation 30.11.1579). Temaet er lykkens omskiftelighed, og i 500 knittelvers skildres, hvorledes lykkens
hjul løber omkring, så (SS III; LH 4,5-14)
Den ene ophøyis, den anden tryckis ned,
Saa pleyer at vere Verdsens sed,
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Somme monne det Lyckelige gange,
Somme igien gaar det fuld bange,
Somme leffue i Fryd oc Glæde,
Baade Dag oc Nat de dantze oc quæde,
Somme sørge oc ynckelige quide,
Græde oc hyle oc ilde lide,
Somme i Verden ere rige oc geffue,
Somme monne oc armelige leffue...
Omskifteligheden eksemplificeres med personer fra Bibelen (Moses, Josef, David) og den klassiske oldtid
(Croesus, Sesostris, Polycrates og kongerne Cyros og Dionisius).
Året efter sin tiltræden i Malmø udgav Sthen Saligheds Vey (SV) i anledning af brylluppet mellem et
tidligere sognebarn fra Helsingør og en borgerdatter fra Malmø og byggede på den måde bro mellem sin
gamle og nye menighed. SV rummer en udlægning af Davids 1. salme i spørgsmål og svar. Heri rettes drøje
hug mod "den Romerske Paffue oc Wederchrist" og "hans Lemmer, oc synderlige det ny, skadelige,
forgifftige Jeswitiske Wkrud", der virker "met list, formedelst den arme Vngdoms forførelse, oc grusomme
forledelse" (SS III, SV bl. C3r og v). Den skarpe tone overrasker i betragtning af, at Sthen nogle år senere
betroede sine egne sønner i jesuitternes varetægt i Braunsberg. Men Sthen støtter sig i Saligheds Vey til den
ærkelutherske Josva Opitius, der som præst for den evangeliske menighed i Wien 1577-81 havde gjort bitre
erfaringer om jesuitterne og udmøntet disse i sin polemiske udlægning af Der erste Psalm Dauids, kurtz vnd
einfaltig durch Frage vnd Antwort erkläret, Basel 1582.
Formodentlig i begyndelsen af 1589 udkom En liden Vandrebog: Indeholdendis atskillige smucke Bøner
oc trøstelige Sange, met nogle nyttige Lifs Regle i artige Rijm befattede (Vb). Det er i denne uanselige bog,
tænkt som gudelig og opbyggelig tidsfordriv for rejsende, at hovedparten af Sthens åndelige viser findes.
Bogens opbygning ligner En liden Haandbog, men prosaen i denne er nu omsat til poesi. Sthen viser her sine
billedskabende evner. I en vise om ægteskabets indstiftelse i Paradisets have (SS I, Vb 40 str. 4-6) leverer
Sthen en vidunderlig skildring af Adams glade reaktion, da han vågner op efter sin søvn:
Der Adam opuaagnede oc sig omsaa,
Den deylige Jomfru for hannem mon staa,
Hans Hierte begynte at brende:
Aff Kierligheds ild, vden sorg oc Harm,
Hand tog sin Kieriste i sin Arm,
Hende for sin Hustru kiende.
Her er Been oc Kiød aff mit Kiød oc Been,
derfor siger ieg nu foruden meen,
Oss skal ret ingen atskille:
Min kierist Mandinde hun kaldis maa,
Effterdi Gud haffuer det skicket saa,
Alt effter sin egen Ville.
Oc Gud gaff dem til Morgengaffue,
Det beste de i Verden vilde haffue,
Velsignet dem begge tilljge:
Paradjss skulde deris Herresæde være,
Der skulde de leffuet i lyst oc ære,
Om de icke fra hannem vige.
Sthen er sandt at sige vokset nogle alen som digter, siden han sidst - ved sin digterdebut med
brudevisen i 1572 (SS III, epithalamiet str. 6-8) - behandlede det samme motiv således:
Der hand [Adam] opuaagnede oc sig omsaa,
i tuct oc vdi ære:
Hans Kiød oc been for hannem mon staa,
i tuct oc vdi ære,
Gud dem velsigne oc nære.
En Mandinde skal hun kaldis ret,
i tuct oc vdi ære:
I kierlighed deris hierte er sæt,
i tuct oc vdi ære,
Gud dem velsigne oc nære.
Gud gaff hannem hende ved haanden brat,
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i tuct oc vdi ære:
Sætte der met ind den Ectestat,
i tuct oc vdi ære,
Gud dem velsigne oc nære.
Lige så meget, som Sthen selv er til stede i skildringen af den fyrige brudgom Adam, er han også
nærværende i sin tegning af "en Person der suag oc til Alders kommen er", der kommer til orde i "En klagelig
oc dog trøstelig Sang oc Vise..." (SS I, Vb-T40), skrevet i folkeviseversemål med de lange linjers melankolske
fald og det dobbelte omkvæds monotone sørgmodighed. Man finder ikke smukkere strofer i dansk religiøs
digtning før Kingo end disse (Frandsen 107 f.; SS I 165-167):
HVem skal ieg klage mit sorgfuld Mod,
HErre Gud trøste dem som bange er,
Jeg klager for Gud, hand kand best raade Bod,
Thi at Sorrigen hun tuinger saa mange.
Stor Suaghed haffuer tilslaget mig,
HErre Gud trøste dem som bange er,
Jeg veed ræt ingen tilfluct, vden HErre til dig,
Thi at Sorrigen hun tuinger saa mange.
O HErre, ieg beder vndfald icke mig,
HErre Gud trøste dem som bange ere,
I Liff oc Død forlader ieg mig paa dig,
Thi at Sorrigen hun tuinger saa mange.
Mig rinde saa mange Tancker i hu,
HErre Gud trøste dem som bange ere,
Huad fordum tid er skeet, det mindis mig nu,
Thi at Sorrigen hun tuinger saa mange.
Det billede af Sthen, som vi allerede tidligere har mødt: et menneske, der er åbent iagttagende og
opmærksom over for signaler i tiden og følger med i den nyeste udenlandske litteratur, udkrystalliserer sig i
de poetiske arbejder. Den eskatologiske stemning i anden halvdel af 1500-tallet og især den bekymrede
forventning til Annus Mirabilis Octogesimus Octavus, det forunderlige og forskrækkelige år 1588, der var
genstand for vidt udbredte profetier, der varslede dommedag og Kristi genkomst, finder i Vandrebogen sit
evangeliske svar i den "christelige Supplicatz" (bønskrivelse) "Herre Jesu Christ, Min Frelser du est" (SS I 6668, Vb 42) og i den dermed åndsbeslægtede "O Gud effter dig mig forlenger" (SS I 68 f., Vb 43). En
middelalderlig legende om den himmelske rådslagning mellem Gud og hans fire døtre Justitia, Veritas, Pax
og Misericordia, der har fundet sin klassiske form i en af den hellige Bernhards prædikener og blev taget til
hjerte i den lutherske kirke i sidste halvdel af 1500-tallet, dukker op i Sthens episke "Vise oc Dict, om Adam
oc Eves syndige Afffald fra Gud, Oc deres annammelse igien til Naade, formedelst Christi Foorbøn oc
Lydighed" (SS I 54-59, Vb 39). At Sthen har blik for de muligheder, der ligger i samtidige populære
elskovsviser som "Sommersens tid jeg prise vil" og den tyske "Es ist auf Erden kein schwerer Leiden", i deres
henførende rytme, ordvalg og melodi, som kilde til inspiration for en ny salmedigtning, fremgår af Vbtillæggets "christeligt forandrede viser", "Guds Naade ieg altid prjse vil" (SS I 158 f., T-36) og "Et trofast
Hierte, O Herre min" (SS I 160 f., T-37) og den førnævnte Vb 42. Også samtidens gudelige viser moddigtes eksempler herpå er Vb 39-40 - efter devisen "non sic, sed aliter". Inspireret af katolske forbilleder er
morgensangen "Den mørcke Nat forgangen er" (SS I 50-52, Vb 37), en kombineret dagvise og skabelses sang
med én strofe til hver af de seks skabelsesdage, og aften- eller natsangen "Den liuse Dag forgangen er" (SS I
52 f., Vb 38), hvis stof stammer fra den latinske hymne "Christe qui lux es et dies".
Ud over de almindelige eskatologiske forventninger til det forunderlige år 1588 synes Sthen at have haft
en tro på tallet 44 som det tal, der skulle bestemme hans skæbne. Født i året (15)44 har han derfor i 1588,
hvor han den 25. november kan fejre sin 44-års-fødselsdag, en særlig grund til personlig agtpågivenhed, som
bl.a. giver sig udtryk i det lange fødselsdagsdigt Vb 61, der afslutter En liden Vandrebog, og hvori det hedder
(SS I 104,7-9):
... Denne næruærendis dag paaminder mig
Din Naade at betæncke saa mildelig,
Nu er ieg lige fire oc fyrretiffue Aar ...
Fascinationen af tallet 44 synes at have fulgt Sthen det meste af livet. Den er til stede allerede i
epithalamiet eller brudevisen fra 1572, der kendes i et smukt etbladstryk med noder. Teksten er sat med
fraktur, og det falder derfor i øjnene, at to ord i begyndelsen af visens femte strofe er sat med antikva:
DER ADAM soff oc vaar allen, i tuct oc vdi ære:
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Skabte Gud en Quinde aff hans been, i tuct oc vdi ære,
Gud dem velsigne oc nære.
Det udhævede DER ADAM må opfattes som et kryptogram, der gemmer digterens identitet. Ikke i form
af hans navn, men af hans tal, som fremkommer, når de udhævede bogstaver omsættes til bogstavernes
nummer i alfabetet. Idet vi minder om, at der ikke skelnes mellem I og J på den tid, fremkommer dette
regnestykke: 4+5+17 + 1+4+1+12 = 44.
Formentlig har troen på lykketallet 44 fulgt Sthen til det sidste. Det er ingen tilfældighed, at Sthen
opsætter sin afskedsansøgning til kongen, indtil han i marts 1607 kan skrive, at "jeg fattig mand haffuer min
tid verit en wuerdig Guds ords tienere och haffuer ladit mig bruge baade i skoletieniste oc vdj kirketieniste
nu i 44 fulde aar baade i Helschenør oc her i Malmø..." (Weibull, s. 38).
På baggrund af denne interesse for tallenes tale får det mærkelige akrostikon HANS ANNO i salmen
"Herre Jesu Christ, min Frelser du est", Vb 42, endnu en forklaring. Foruden at ANNO må formodes at spille
på det aktuelle "anno mirabile" og derfor må tillægges en prægnant betydning, hvorfor HANS ANNO skal
læses "Hans i (det forunderlige) år", kan HANS ANNO også læses specifikt om Sthens personlige skæbne: "i
hans (personlige skæbne)år". Både den nævnte salme og fødselsdagsdigtet har karakter af testamente og
understreger Vandrebogens eskatologiske karakter. Det kan synes besynderligt, at en luthersk provst har
kunnet forene sin kristne tro med troen på en forudbestemt skæbne, der lader sig diktere af tal. I den
henseende er Sthen dog barn af sin tid. Også den samtidige Henrik Rantzau var optaget af "klimakteriske år"
i et menneskes liv og opfordrer i lægebogen "De conseruanda valetudine" til at give agt på det fjerde år, der
ligesom fjerdedagen under en sygdom kan give fingerpeg om sygdommens videre forløb (Lyster i Hymn.
Medd. 1980, s. 121 f.). I det lys turde det 44. leveår, hvori indgår to firtaller, indbyde til særlig agtpågivenhed
over for fremtiden.
Fra de efterfølgende år er bevaret endnu et par småskrifter fra Sthens hånd. I 1592 kom Geistlig
Hussraad (GH), der er en udlægning af Davids 128. salme, inspireret af superintendenten i Sorau Petrus
Streubers "Ehespiegel" Leipzig 1589. Salme 128 betragtes som en bryllupssang til pris for den hellige
ægtestand. I GH har Sthen et bemærkelsesværdigt omend ikke imponerende forsøg på, i en gendigtning af
Salme 128, at leve op til de nye krav om stavelsestælling og regelret versebygning.
Sammen med GH er også trykt En god forfaren Persons trohiertige Formaning oc Sendebreff til en fin vng
Person (SB). Sendebrevet har et alment indhold, og manglen på konkrete oplysninger om adressatens
påståede genvordigheder giver mistanke om, at anledningen til brevet er fingeret og kun tjener det
pædagogiske formål at skabe opmærksomhed om den foreliggende traktat, der kan betragtes som en
lærebog for tyende. Inddelt som tolv regler beskrives ved udstrakt brug af anekdotisk stof en række laster
og dyder, som en tjener bør forholde sig til. Hele udgivelsen, dvs. både GH og SB, er en velkomsthilsen og
nytårsgave til den nye lensmand på Malmøhus, Hak Holgersen Ulfstand, krigshelt fra syvårskrigen og nu den
unge Christian IV's hovmester.
Fra Sthens hånd er fra malmøårene bevaret en række notatsamlinger, der viser hans personlige
interesse for den del af pædagogikken, der vedrører formidlingens kunst. Foruden en større
ordsprogssamling (DgO IV, Kbh. 1987) findes også en påbegyndt eksempelsamling med lystige småhistorier
(Danske Studier 1970, s. 5-23), hvoraf Sthen har hentet de fleste fra Jörg Wickrams udskældte folkebog
Rollwagenbüchlein og Heinrich Bebels Libri facetiarum. At han også gør brug af hjemligt og mundtligt
overleveret fortællestof bevidnes af notatet "Om den quinde der tackede gud at hendis søn, som bleff hengt,
kom icke for Riber ræt". Sthen har kendt dette stof som fortælling, hundrede år før Peder Syv i 1688 gjorde
brug af det i ordsprogsform (DgO VII:2 nr. 13145). Sthens interesse for den korte og knappe latinske facetie
fremgår også af notater i et eksemplar af den pavelige kancellisekretær Francesco Poggios facetiesamling,
erhvervet af Sthen i 1570'erne og nu i UB Uppsala. Sthen har sat paragraftegn ud for lystige facetier og en
rektangel ud for de frivole. Med § betegnes således fortællingen om munken, der holdt en prædiken imod
hor. For at understrege ægteskabsbruddets syndighed erklærede munken, at han personligt hellere ville
ligge hos ti jomfruer end hos en eneste gift kone. Mange i menigheden sagde, at de ville have truffet det
samme valg. En anden facetie handler om en ung læge, der blev kaldt ud for at sætte en smuk piges knæ i
led. Da han i embeds medfør greb fat om pigens bløde lår, ophidsedes han i den grad, at hans bukser blev
ham for snævre. Bagefter spurgte pigen, hvad han skulle have for sin møje. Han svarede: "Vi er kvit! Jeg har
rettet et lem ud for dig. Det samme har du gjort for mig!" Sthen noterer hertil: "lige om [dvs. for] lige"!
Andre af Sthens notatsamlinger er mere omfattende og rummer fyldige uddrag af gamle og nyere
forfatterskaber (Seneca, Melanchthon, Hemmingsen m.fl.) af filosofisk og moralsk-religiøs art. En række af
Sthens optegnelser er af formal-stilistisk karakter med prædikendispositioner, suppleret med selvstændige
refleksioner og aforismer (Frandsen 1932, s. 7-18).
Sthens sidste trykte skrift er En Ligpredicken Aff den 90 Psalme, som er skeet oc holden, vdi Bare
Sognekircke her i Skaane, den 16 dag Maij, Anno 1602 (Lpr) over fru Mette Vlffstand og tilegnet afdødes
svigersøn, den nyligt udnævnte lensmand på Malmøhus Sigvard Grubbe.
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Medens Sthens navn og livshistorie er ukendt for de fleste i dag, hører hans salmer stadig til de hyppigst
sungne i vore kirker. Det er bemærkelsesværdigt i betragtning af det vældige åremål, der ligger mellem
deres tilblivelse og vor tid.
Tonen i hans salmer er lavmælt. Det er ikke tilfældigt, at de netop ikke føres frem som salmer endsige
hymner, men som bønner, anråbelser, bekendelser, klagemål, klageviser, kristelige viser og taksigelser.
Hvad de mangler i patos og prunk, har de til gengæld i bønnens inderlighed og i fortroligheden med
menneskelivets fald og fornedrelser. Kun i gudsforholdet, i troen på Kristus, er der hjælp at hente, som kan
fri mennesket ud af angst og fortvivlelse.
Parret med et uomtvisteligt talent for poesien frembragte denne gudstro en betydelig dansk
salmedigtning allerede et århundrede inden den Kingo, som vi traditionelt regner for den tidligste af vore tre
store salmedigtere. Hvis man tør røre ved det urørlige tretal og rette det til et firtal, vil Sthen med ære kunne
indtage fjerdepladsen - eller kronologisk førstepladsen - i dette gode selskab.

Modtagelse

Samtidens syn på forfatterskabet

At dømme efter de påskønnelser i form af gaver og honorarer, som ifølge Helsingørs kæmnerregnskaber
tilflød Sthen i hans unge år for hans opførelser af "spektakel og lege" og for de "Bedebøger og andet
nytteligt", som han lod udgive, synes hans tidlige udgivelser at være faldet i god jord. Det må ses som en
anerkendelse fra biskop Poul Madsens side, at en af Sthens tidligste bønner (AV-T4) blev optaget i
Alterbogen i 1574, hvor den holdt stand indtil Hans Baggers Alterbog 1688. At også andre samtidige straks
havde blik for Sthens udgivelser, fremgår af, at bogtrykker Lorentz Benedicht et par år efter indlemmede
ikke færre end 31 bønner fra Sthens AV i sin egen samling Nogle merckelige vdkaarne Bøner, ligesom ni af
disse bønner gik videre til Jøran Gyltas Nogle deylige skøne Spraag, Kbh. 1578. Slutningen af 1570'erne
synes at have været de mest produktive år i Sthens forfatterskab, og det må ses som en anerkendelse af
denne forfattervirksomhed, at Sthen i 1581 modtog magistertitlen ved Københavns Universitet.
Hvad Sthens salmer angår, synes man i Sverige at have været hurtigere til at anerkende dem end i
Danmark. Således blev "Hiertelig monne mig glæde" (Hb 49-50) udgivet i svensk oversættelse allerede i
Några Christelighe Psalmer, Rostock 1584. En anden oversættelse af samme salme og tre andre salmer fra
Hb optræder i Någre Psalmer, Andelige Wijsor och Lofsonger, Stockholm 1619. Den poetiske morgenbøn "O
Gud skee Loff til euig Tid" (Vb 7) blev oversat af en svensk student i København i 1598, og "Herre Jesu Christ,
Min Frelser du est" (Vb 42) blev i svensk oversættelse optaget som adventssalme i Een liten PSalmbook,
Rostock 1602 (J. Lyster: "En liten Psalmbok - en svensk 1600-talstradition", i: Hymn. Medd. 1974, s. 174 f.),
elleve år før den fandt vej til nogen dansk salmebog. Det var også via den svenske oversættelse, at denne
salme i 1681 blev udgivet på tysk som "Herr Jesu Christ, Mein heyl du bist". Også bordbønnen "Herre Christ
wi dig nu prise", Vb 49, blev forsvensket. Det skete i Petrus J. Rudbecks Enchiridion, 1627.
At meningerne om Sthens åndelige viser har været delt herhjemme fremgår af det bemærkelsesværdige
digt "Bogen taler til Læseren" (Vb-T44), der afslutter de udgaver af Vb, som udkom efter Sthens død. Digtet
er formentlig forfattet af sønnen Hans Hansen Sthen (SS I 171 f.), der lader Vandrebogen fortælle om sin
hidtidige skæbne:
... Jeg vandrer flux om til Land oc Vand,
Jeg findis baade hoss Quinde oc Mand,
Etlich [dvs. nogle] tusind Exemplaria, som du seer,
Ere tryckte aff mig, baade her oc der,
Somme behager det ilde, oc somme vel,
Oc en Part der intet got vil giøre sel,
Oc ingen vil tiene vden dem selff allene,
Huad skader det, om de det spotlig met mig mene?
Oc sige: disse Viser en part met lætferdig stemme gaar,
Lige som det oc icke i Psalmebøger staar,
Etliche Psalmer der brugeligt ere,
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Oc aff Verdslige Visers stemme tagen mon være, ...
Almuen tog bogen til sig. Den blev en salgssucces og tryktes allerede i Sthens levetid i en række oplag
og i flere tusind eksemplarer. Men Sthens kontrafakturer af "letfærdige" viseforlæg vakte modstand.
Kritikken kommer fra "dem som selff ere vijse oc klog", men bogen er slet ikke skrevet til sådanne folk, "Men
for den fattige, eenfoldige, gemene Mand/ Hannem til Vilie, vnderuijssning oc forstand..." (SS I 172).

Efterliv

Som opbyggelig forfatter fik Sthen ikke kun betydning i sin egen levetid, men flere af hans bøger levede
videre i generationer.
Hans oversættelse fra 1571 af Avenarius' bønnebog (AV) blev en bestseller og kom i nye oplag i 1577,
1594, 1601, 1605, 1642 og 1643 og vist så sent som i 1663. Op gennem 1600-tallet er der en række
eksempler på stort genbrug af Sthens AV-bønner. Anders Rasmussen Gryderup optog i Merckelige Bøner og
Psalmer, 1613, 18 AV-bønner, medens Vdkaarne Bøner, Til huer Dag i Vgen at bede, Kbh. Sartor u. å. optog
22 AV-bønner, og Joachim Moltkes En skiøn oc saare Nyttelig Bønebog, Kbh. 1639, i alt 37 AV-bønner. Det
var især morgen- og aftenbønnerne til hver ugedag, der vandt indpas i mange andre samlinger op gennem
1600-tallet og i alt fald frem til 1763. Sthens ugedagsbønner blev en så stor succes, at de inspirerede andre
til at skrive alternative rækker af ugedagsbønner, som efter tohundrede år udkonkurrerede Sthens.
Hb fra 1578 blev med sin blanding af prosabønner og salmer vel modtaget og kom i nye oplag i 1584,
1589, 1592, 1609, 1610, 1616, 1625 og 1632. Her var det især salmerne, der holdt skansen. Tre af dem kom
med i Kingos salmebog 1699, men forfatteren var glemt.
Vb fra 1589, der kan betegnes som Sthens åndelige sjungekor, er den af andagtsbøgerne, der fik den
længste levetid. De elleve oplag, som kendes i dag, det sidste fra 1696, vidner om Vb's store udbredelse.
Salmerne herfra kom først for alvor ind i andre samlinger med Moltkes Aandelig Haandbog, Kbh. 1639, men
gled derefter i rigt mål ind i andre salmesamlinger.
Endelig opnåede også læredigtet Lyckens Hiul (LH) at blive trykt i nye oplag så sent som i 1709 og 1737.
Med oplysningstiden fik forfatterskabet sin bekomst, og kun "Den liuse Dag forgangen er", Vb 38, blev
optaget i Evangelisk-kristelig Psalmebog 1798, nr. 493, omdigtet til ukendelighed. Sthen og hans
forfatterskab var således ukendte størrelser, da C.J. Brandt og P.V. Jacobsen opdagede dem i 1840'erne. C.J.
Brandt og Ludvig Helweg kunne i Den Danske Psalmedigtning I, Kbh. 1846, nr. 230-267, præsentere 38 af
Sthens salmer, hvoraf mange i den følgende tid vandt indpas i en række salmebøger. Historikere i både
Danmark og Sverige leverede deres bidrag til Sthens biografi, ligesom litteraturhistorikerne har interesseret
sig for Sthen som skuespilforfatter, prosaist, prædikant, salmedigter og ordsprogssamler.
Hvis man vil fremhæve en særlig sammenhæng og kontinuitet i dansk salmetone, bør det nævnes, at
Sthen med sin morgensang "Den mørcke Nat forgangen er" er den første, der indføjer en naturlyrisk indgang
i en morgensalme. Derved blev han ophavsmand til en fornem dansk tradition, der videreføres af Kingo med
"Nu rinder solen op af østerlide", Ingemann med "I østen stiger solen op", Jakob Knudsen med "Se, nu stiger
solen" og K.L. Aastrup med "Nu gløder øst i morgenskær". Det er også gennem Sthens morgensang, at
fuglene har fået deres særlige plads i den danske morgensangstradition. Når Ingemann lader "de muntre
fugle kalde på hverandre", DDS 697, viderefører han Sthens "De Fule de siunge saa blide", idet "blide" på
dette sted netop betyder "muntert".

Tekstoplysninger

Tekst og noter og forkortelser
11 af 16 sider

Hans Christensen Sthen - Forfatterportræt skrevet af Jens Lyster
Med SS henvises til teksten i Hans Christensen Sthens Skrifter I-III, udg. af Jens Lyster under medvirken af
Jens Højgård. Heraf er bind I med En liden Vandrebog (Vb) udkommet i 1994, medens bind II med Avenarius'
bønnebog (AV) og En liden Haandbog (Hb) udkommer i 2003 og bind III med de øvrige skrifter snarest muligt.
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