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FORORD
Det første tilløb til »Dansk salmehistorie« var et arbejde til brug for det sønderjydske salmebogsudvalg 1933-43. De derved indsamlede oplysninger om den
danske salmeskat blev gennemprøvet og suppleret i salmebogskommissionen
1946-52. Efter specialundersøgelser og studierejser er alt gennemgaaet paany og
bragt i en saadan form, at det kan læses ogsaa af den, der ikke har andre tekster
ved haanden end Den danske salmebog. For saa vidt er det blevet den bog, man
havde haft brug for ved udarbejdelsen af salmebogen.
Nu kan den forhaabentlig komme til at gøre tjeneste paa anden maade. Vi har
ikke tidligere haft en grundbog for salmestudiet. De fortrinlige udgaver, vi har
faaet af Kingos, Brorsons og Grundtvigs salmer, har afhjulpet et dybt savn; men
ingen af dem følger salmeteksterne gennem de skiftende salmebøger til nutiden.
Den, som har villet studere vore salmers historie, har maattet famle sig frem i en
urskov af spredte oplysninger i bøger, tidsskrifter og aviser med det resultat, at
han fandt meget om faa salmer og intet om mange. Her følger nu alle de salmer,
som findes i Den danske salmebog, Salmebog for Kirke og Hjem og Den sønderjydske Salmebog. Det er mit haab, at værket kan fortsættes med udgivelsen af et
par bind med salmedigternes biografier og afsluttes med et bind om salmebøgerne,
altsaa en sammenhængende kronologisk fremstilling af dansk salmehistorie fra
reformationstiden til vore dage.
For mange læsere vil bogen da være en haardt tiltrængt og fuldt tilstrækkelig
haandbog. Og for den, som vil gaa dybere ind paa salmestudiet, vil den være et
foreløbigt grundlag, hvortil der efterhaanden kan komme rettelser og tilføjelser.
Den er paa ingen maade at betragte som det sidste ord, naturligvis heller ikke som
det første ord, det vidner litteraturhenvisningerne om; men det vilde glæde mig,
om den kom til at tjene som en opfordring til at gaa videre med et systematisk
salmehistorisk arbejde i Danmark. Vi trænger til mange specialundersøgelser.
Jeg har ikke set det som min opgave at give en teologisk vurdering af salme
tekster og varianter. Men naar teksterne nu er lagt frem, vil det være naturligt
for andre at gaa dybere ind paa dogmatiske, etiske, religionspsykologiske eller
rent litterære problemer og vurderinger, end jeg har kunnet.
Idet jeg saaledes fremlægger næsten 3oaars arbejde for offentligheden, takkerjeg
de mange fonds og privatpersoner, som har ydet tilskud til arbejdet og udgivelsen.

Til studierejser og andre udgifter har jeg i nogle aar faaet støtte paa finansloven
og af tipsmidlerne, senere af Carlsen-Langes Legatstiftelse og J. Oskar Andersens Legat.
Kirkeministeriet bevilgede støtte til udsendelsen af et prøvehefte. Fabrikant Mads
Clausen, Danfoss, tilføjede, at et saadant prøvehefte burde være det første normale
hefte, saa det ikke gik i papirkurven som en almindelig reklametryksag, og bidrog
til at heftet kunde udsendes i stort oplag til alle interesserede.
Til den fortsatte udgivelse har jeg modtaget støtte fra
Vognmand Emil Petersens og Hustru Oline Petersen, født Olsens Legat

(ved overretssagfører Jakob Jakobsen),
Bikuben,
Overretssagfører L. £euthens Mindelegat,
Den Raben-Levetzau'ske Fond,
Tuborgfondet,
Augustinusfonden,
Den sønderjydske Menighedsraadsforening,

og igen Kirkeministeriet ved en bevilling paa finansloven.
Jeg bringer ogsaa forlaget og de mange subskribenter, som har modtaget de
første hefter saa venligt, en hjertelig tak.
Brøns præstegaard, 10. januar 1962
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FA:

Annekset: Annekset, en Menighedssangbog, ud
givet af P. Helweg-Larsen, Axel Malm
strøm og Thomas Mollerup. Køb. 1935.

Salmebog, samlet og udgivet af flere Valg
menigheder. Aarhus 1918.

FK:

Salmebog for Kirke og Hjem. Kolding
(1892; udarbejdet af Jakob Knudsen og
Vald. Briicker).

FN:

Salmebog for Nordjyllands Frimenighe
der, 1924.

FV:

Fest-Salmer. N. F. S. Grundtvigs KirkeSalmebog med Tillæg i ændret og øget
Udgave ved De københavnske Valgme
nigheder 1927.

Gb:

Psalme-Bog eller en Samling af Gamle og
nye Psalmer etc. Kiøb. 1778. (Guldbergs
salmebog, udarbejdet af L. Harboe og O.
Hoegh Guldberg) (brugt udgave 1783).

GF:

Dansk Salmebog. .. samlet og redigeret
af det grundtvigske Salmebogs udvalg.
Odense 1944.

Askov: Askov Valgmenigheds Tillæg til »Psalmebog for Kirke og Hjem«, Kolding 1927.
BH:

BT:

Den Danske Psalmedigtning samlet og
ordnet af Carl J. Brandt og Ludvig Helweg, I-II, Kjøb. 1846-7.
Tillæg til Salmebog for Kirke og Hjem.
Et Udvalg især af Grundtvigs Salmesang.
Samlet og læmpelig tilpasset af Th. Bugge.
Hjørring 1903.

Christiania- Tillaget: Tillæg til den evangelisk-christelige Psalmebog. Besørget af en Menigheds-Committee i Christiania. Chra. 1853.
D:

Den danske salmebog, 1953.

DKT: Samfundet Dansk Kirkesang. Tillæg til
Psalmebog for Kirke og Hjem. Køb. 1928.
DMS: Dansk Missions-Sangbog for Hedningeog Israels-Missionen. (T. Løgstrup). Køb.
1910.
DT:

Tillæg til Salmebog for Kirke og Hjem.
Udarbejdet af Aage Dahl. Horsens 1936.

DuS: De unges Sangbog, forskellige udgaver.
E:

Evangelisk-christelig Psalmebog, 1798
(brugt en udgave fra 1852).

Engeli: Psalmebog til Opbyggelse i Kirken, Sko
len og Hjemmet, samlet, bearbeidet og
ordnet af N. E. Engell. Flensborg 1856.
ET:

Tillæg til den evangelisk-christelige Psal
mebog. Kiøb. 1845. (Mynsters tillæg)
(brugt udgave 1853).

Harpen: Harpen, en Psalme-Bog. Christiania
1829. (N. J. Holm).
Hauge: Psalmebog for Kirke og Hus. Samlet af A.
Hauge. Christiania 1873.
H. A. & M: Hymns Ancient and Modern. (for
skellige udgaver).
Hjemlandstoner i8gg: Hjemlandstoner. En Sam
fundssangbog for Guds Folk i Danmark.
Kjøb. 1895.
Hjemlandstoner 1953: Hjemlandstoner. Udgivet af
Kirkelig forening for den indre mission i
Danmark. Køb. 1953.
HT:

Tillæg til Salmebog for Kirke og Hjem.
Udg. af Hospitalsmenigheden i Odense.
Tredie Udg. 1928.

ETF: Tillæg til evangelisk-christelig Psalmebog.
Kjøb. 1857. (P. A. Fengers tillæg; billede
afVor Frelsers kirke; brugt 2. oplag 1859).

IMS: Sangbog udgivet af Kirkelig Forening for
den indre Mission i Danmark. Køb. 1910.

ETR: Psalmer. Kjøb. 1856. (P. Rørdams tillæg
til E; billede af Lyngby kirke).

Jessen: Tillæg til Salmebog for Kirke og Hjem.
Ved Olaf Jessen og Jens Markvorsen. Sil
keborg u. a.

F:

Fest-Psalmer. (Grundtvigs; forskellige op
lag).

KH:

Salmebog for Kirke og Hjem, 1897.

VIII

KHF1885, 1888, i8gs: Salmebog for Kirke og
Hjem. Et Forslag.

Nynorsk: Nynorsk salmebok for kyrkja og heim
og møte. Bjørgvin 1925.

KHT: Tillæg til Psalmebog for Kirke og Hjem.
Udarbejdet af Præsterne S. Widding, P.
Severinsen og Chr. Ludwigs. Køb. 1913.

P:

KST: Tillæg til Salmebog for Kirke og Hjem.
Samlet af det grundtvigske Konvent i Kø
benhavn. Udg. af »Kirkeligt Samfund af
1898«, 1916 og senere opl.
Kulp: Liederkunde. Handbuch zum Deutschen
Evangelischen Gesangbuch nebst dem
Rheinisch-Westfålischen Sondergut. 1.
Band. Die Texte, Bearbeitet von Johan
nes Kulp. Dortmund (1931).
KulpBF: Die Lieder unserer Kirche. Eine Handreichung zum Evangelischen Kirchengesangbuch von Johannes Kulp. Bearbeitet
und hrsg. von Arno Biichner und Sieg
fried Forna^on (Handbuch z. Evang.
Kirchengesangbuch. Sonderband. Got
tingen 1958).
La:

Kirkesalmebog, efter offentlig Foranstalt
ning samlet og udarbejdet ved M. B.
Landstad, Kristiania 1869.

La rev: M. B. Landstads Kirkesalmebog, revidert
og forøket av stiftsprost Gustav Jensen
med bistand av en Komité. Oslo 1924.
Mau: Psalmer og aandelige Sange til hver Dag
i Aaret, samlede og udgivne af E. Mau.
Kjøb. 1858.
MB:

Psalmebog samlet og bearbeidet af C. W.
Meyer og U. S. Boesen, Haderslev 1844
(og senere udgaver).

MF:

Forslag til Salmebog, udarbejdet af Midtjydsk Salmekonvent. Odense 1947.

Monrad: Evangelisk-christelig Psalmebog. Ny ud
gave. Et Forslag af D. G. Monrad. Kjøb.
1854.
Monrad Circultcre: (et cirkulære, som Monrad ud
sendte til præsterne i stiftet), Kjøb. 1852.
MSS: Missions- Salmer og Sange, udgivne af
det danske Missionsselskab. Kjøb. 1889
(og senere oplag).
N:

Evangelisk-luthersk Psalmebog for de
dansktalende Menigheder i Slesvig. Schles
wig 1889. (Den gamle sønderjydske salme
bog).

Den Nye Psalme-Bog, Udi hvilken findes
ey allene de Psalmer, som udi den forord
nede Kirke-Psalme-Bog af Doet. Kingo
have været samlede. Men endogsaa Man
ge Andre Nye, etc. Kiøb. 1740. (Fra 1794
skifter den navn: Den Pontoppidanske
Psalme-Bog).

Prøveheftet: Kirke-Psalmer udgivne til Prøve af
Kjøbenhavns geistlige Convents PsalmeComitee. Kjøb. 1845.
Prøvesalmebogen: Den danske salmebog. Forslag
udarbejdet af det ved kgl. resolution af
29. maj 1946 nedsatte udvalg. Køb. 1951.
Ps:

Davids salmer.

PV:

Den Pontoppidanske Psalme-Bog. Ny re
videret Udgave. Slesvig 1876. (ved C. A.
Valentiner).

R:

Psalmebog til Kirke- og Huus-Andagt.
Kjøb. 1855. (Roskilde Konvents salme
bog).

RF1850: Psalmebog. Samlet og udgivet af Roskilde-Konvents Psalmekomite. Kjøb.
1850. (første forslag til R).
RF1852: Psalmebog, udgivet af Roskilde-Præstekonvent. Kjøb. 1852. (andet forarbejde
til R).
RT1: Tillæg til Psalmebog for Kirke- og HuusAndagt, 1873.
RT2: Nyt Tillæg til Psalmebog for Kirke- og
Hus-Andagt. Kjøb. 1890.
S:

Salmer. Valgmenigheder og Frimenigheder- JØSS-

Sang-V<erk: Sang-Værk til den Danske Kirke
samlet og læmpet af Nik. Fred. Sev.
Grundtvig. 1837. (originaludgave).
Sangværk gi. udg. (Herved betegnes bd. I og II,
4. udg. 1883; bd. III, Kirke-Aarct i Sal
me-Sang, 1873; bd. IV, Kristen-Livet i
Salmesang, 1875; bd. V, Efterslæt, 1881).
Sangværk: Grundtvigs Sang-Værk, I-VI, 1944 flg.
(iøvrigt bruges betegnelsen Sangværk i
almindelighed, naar stedet ikke nærmere
skal præciseres).
SF:

Det sønderjydske Forslag til Den danske
Salmebog, et Forarbejde. Haderslev 1943.

IX
Schrader: Vollståndiges Gesang-Buch, in einer
Sammlung Alter und Neuer Geistreichen
Lieder etc., Tondern 1731.
SS:

Den sønderjydske Salmebog, 1925.

ST:

Salmetillæg af 1938. (Odense).

Sv:

Den svenska Psalmboken. Av Konungen
gillad och stadfast år 1937.

STM: Sangbog for ydre Mission. Udgivet af
Dansk Missionsraad. Køb. 1925.
Sønderborg: Tillæg til Psalmebog for Kirke og
Hjem. Udg. af Sønderborg Menighedsraad. Sønderborg 1928.
Thuner: O. E. Thuner: Dansk Salme-Leksikon:
Haandbog i dansk Salmesang. Køb. 1930.
Tusindogti: En Ny og Fuldkommen Dansk Psalme-Boog/ indeholdendes 1010. Psalmer
etc. Kiøb. 1709. (Johannes Laverentsen).
TT:

Tillæg til Salmebogen, udgivet af en
Kreds af Præster. Tidehvervs Forlag 1934.

Tiimpel: Das deutsche evangelische Kirchenlied
des siebzehnten Jahrhunderts. Von D.
Albert Fischer. Nach dessen Tode vollendet und herausgegeben von W. Tiimpel.
I-VI. Giitersloh 1904-16.
Wa:

Den Swenska Psalm-Boken. Af Konungen
Gillad och Stadfastad, År 181 g. (J. O.
Wallin).

Wackernagel: Das deutsche Kirchenlied von der
åltesten Zeit bis zu Anfang des XVII.
Jahrhunderts. Von Philipp Wackernagel.
I-V. Leipzig 1864-77.
Æ:

En Nye Psalme-Bog etc. Flensborg 1717.
(B. C. Ægidius).

sættere af Salmer i Roskilde Konvents
Salmebog og dennes Tillæg. Kjøb. 1886.
Beckman: Den Nya Swenska Psalmboken, fremstålld uti Forsdk till Swensk Psalmhistoria
af Johan Wilhelm Beckman. Stockholm
1845.
Blom Svendsen: Norsk salmesang I-III. Biblio
theca Norvegiæ sacra VIII-X, Bergen
1935. JØSS. Oslo 1955.
Borup: Johan Borup: Grundtvigs Stjerne. Kjøb.
1912.
Brederek: Geschichte der schleswig-holsteinischen
Gesangbiicher I-II. (Schriften d. Verein
fur schleswigholst. Kirschengeschichte).
Kiel 1919, 1922.
Bricka: Dansk biografisk Lexikon, tillige omfat
tende Norge for Tidsrummet 1537-1814.
Udg. af C. F. Bricka. I-XIX. Kjøb. 1887>9°5Brix: Tonen fra Himlen. Billeder af den kriste
lige Lyrik. Køb. 1912.
Brochmann: 40 Latinske Salmer med Oversættelse
samt Oplysninger og Musikbilag, udg. af
J. H. H. Brochmann. Christiania 1901.
Bruun: Psalmebøger fra Reformationstiden. Udg.
af Chr. Bruun. I-II. Kjøb. 1865-66.
BSS:

Hans Adolph Brorson: Samlede Skrifter.
Ved L. J. Koch. Udg. af Det danske
Sprog- og Litteraturselskab. Under Til
syn af Paul Diderichsen og Ejnar Thom
sen. I-III. Køb. 1951-56.

Dahl og Engelstoft: Dansk biografisk Haandleksikon, red. af Svend Dahl og P. Engelstoft.
I-III. Køb. 1922-26.
Daniel: Herm. Adalbert Daniel: Thesaurus hymnologicus I-V. Lipsiae 1855.

II. Tallene er sidetal.
Oskar Andersen: Thomas Kingos Aandelige Siunge-Koor. Indledning af Prof. Dr. theol.
J. Oskar Andersen. Udg. af Apoteker A.
E. Sibbernsen. Køb. 1931.
Arrebo:\. Mester Anders Christensen Arrebos
Levnet. II. Mester Anders Christensen
Arrebos Skrifter i Udvalg ved Holger Fr.
Rørdam. Kjøb. 1857.
Bang: Vilhelm Bang: Biografiske Oplysninger
om danske og norske Forfattere og Over

Danske Messebøger: Danske messebøger fra refor
mationstiden. Udg. i facsimile af Univer
sitets-Jubilæets danske Samfund med en
liturgihistorisk redegørelse af S. H. Poul
sen. Køb. 1959.
DBL: Dansk biografisk Leksikon. Grundlagt af
C. F. Bricka. Red. af Povl Engelstoft un
der Medvirkning af Svend Dahl. Køb.
1933-44. I-XXVII.
Guido Maria Dreves: Die Kirche der
Lateiner in Liedern. (Sammlung Kosel).
1908.

X
Dreves og Blume: Ein Jahrtausend Lateinischer
Hymnendichtung . .. von G. M. Dreves
... revidiert von Clemens Blume. I-II.
Lpz. 1909.
Ehrencron-Muller: H. Ehrencron-Muller: Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge
og Island indtil 1814. I-XII. Køb. 1924-

1935Elvius: Sofus Elvius: Danmarks Præstehistorie i
Aarene 1869-1884. Personalhistoriske Un
dersøgelser. Kjøb. 1885-87.
Erslew: Almindeligt Forfatter-Lexicon for Konge
riget Danmark med tilhørende Bilande,
fra 1814 til 1840 etc. I-III. Kjøb. 1843-

53Erslew Suppl.: Supplement til »Almindeligt For
fatter-Lexicon for Kongeriget Danmark
med tilhørende Bilande« indtil Udgangen
af Aaret 1853. I-III. Kjøb. 1858-68.
Fibiger: 55 Bordbønner. Samlede af A. Fibiger.
3. udg. Køb. 1928.
Fischer: Kirchenlieder-Lexicon. Hymnologischliterarische Nachweisungen viber ca. 4500
der wichtigsten und verbreitesten Kirchenlieder aller Zeiten etc. Von A. F. W.
Fischer. I-II. Gotha 1878-9.
Friedlander: A. E. Friedlander: Den kyrkliga
Digtningen. I-IV. Stockholm, Goteborg
1900-26.
Geismar: Den evige Sang, Køb. 1925. (I).
Den evige Sang. Ny Samling. Køb. 1929.
(II).
Grohshennig: Danmarks Præstehistorie 1884-1911
ved Max Grohshennig og Th. HauchFausbøll. I-II. Kjøb. 1914-32.
Grundtvigs breve: Breve fra og til N. F. S. Grundt
vig. I (1807-1820). II (1821-1872). Udg.
af Georg Christensen og Steener Grundt
vig. Køb. 1924-26.
Hagelin: Gosta Hagelin: Månniskooden i psalmboken. 3. uppl. I-III. Uppsala 1944-46.
Halvorsen: Norsk Forfatter-Lexikon 1814-1880
... samlet, redigeret og udgivet ... af
J. B. Halvorsen. Kria. 1885-1908.
Haeussler: Armin Haeussler: The Story of Our
Hymns. The Handbook to the Hymnal
of the Evangelical and Reformed Church.
Saint Louis, Missouri, 1952. Third Edi
tion 1954.

Handbuch: Handbuch zum evangelischen Kirchen-Gesangbuch. II, 1. Lebensbilder der
Liederdichter und Melodisten, von Otto
Michaelis u. Wilhelm Lueken. Gottingen

1957John Hansen: Hans Adolf Brorson og hans Brødre.
»Det rare Kløverblad fra Randrup.« Livs
skildringer og bidrag til et Tidsbillede.
Odense 1894.
Uffe Hansen: Uffe Hansen: Grundtvigs Salme
digtning. Dens Historie og Indhold. I:
1810-1837. Odense 1937. II: 1837-1850.
Køb. 1951.
Hejselbjerg: Hejselbjerg Paulsen: Sønderjydsk
Psalmesang 1717-1740. Fra Ægidius til
Pontoppidan. Christiansfeld 1962.
Helander: Dick Helander: Svensk Psalmhistoria.
Stockholm 1946.
Hymnal 1940: The Hymnal 1940 Companion.
Protestant Episcopal Church in U.S.A.
(3. ed.) New York 1958.
Jahrbuch: Jahrbuch fiir Liturgik und Hymnologie. Herausg. von Konrad Ameln, Christhard Mahrenholz, Karl Ferdinand Mul
ler. Kassel. 1955, 1956, 1957.
Julian: A dictionary of hymnology. Setting forth
the Origin and History of Christian
Hymns of all Ages and Nations. Edited
by John Julian. Sec. rev. ed. w. New
Suppl. 1907. (uændret amerikansk optryk
New York 1957).
Kirkehist. Saml.: Kirkehistoriske Samlinger (an
føres række, bind, side).
Koch: Eduard Emil Koch: Geschichte des Kirchenlieds und Kirchengesangs der christlichen, insbesondere der deutschen evan
gelischen Kirche. 3. umgearbeitete, durchaus vermehrte aufl. I-VIII. Stuttgart
1866-76.
L. J. Koch I: L. J. Koch: Hans Adolf Brorson og
hans Psalmer. Køb. 1918.
L. J. Koch II: L. J. Koch: Salmedigteren Bror
son. En Mindebog til Tohundredaaret
for hans Julesalmer. Køb. 1931.
L. J. Koch ///: J. J. Koch: Brorson-Studier. Køb.
1936.
KSS:

Thomas Kingo: Samlede Skrifter, udg. af
Hans Brix, Paul Diderichsen, F. J. Billeskov Jansen. I-V. Køb. 1939-45.

XI
Kulp: Luther: Johannes Kulp: Luthers Leben im
Spiegel seiner Lieder. (Welt des Gesangbuchs, heft 3). Lpz. u. Hamburg (1935).
Liedgren: Emil Liedgren: Svensk Psalm och and
lig visa. Olaus Petri-forelåsningar i Upp
sala mars 1924. Stockholm 1926.
Ludwigs I: Chr. Ludwigs: Salme og Sang. Andet
Opl. Køb. 1923.
Ludwigs II: Chr. Ludwigs: Af Menighedens
Sang (Salme og Sang II). Køb. 1918.
Ludwigs III: Chr. Ludwigs: Strængen er af Guld
(Salme og Sang III). Køb. 1927.
Ludwigs IV: Chr. Ludwigs: Børn og Salmer.
Køb. 1924.
Lovgren: Oscar Lovgren: Våra Psalm- och Sångdiktare. En historisk framstållning. I-III.
Stockholm 1935-39.
Martin: Hugh Martin: They wrote our Hymns.
London 1961.
Malmøsalmebøgerne: se Bruun.

Nutzhorn: Den danske Menigheds Salmesang i
Reformationstiden. Dens Ord og Toner.
En historisk Skildring af H. Nutzhorn.
I-II. Køb. 1913-18.
Parry: Companion to Congregational Praise. Ed.
by K. L. Parry. With notes on the music
by Erik Routley. London 1953.
Patrick: Handbook to the Church Hymnary.
Revised Edition with Supplement. Ed.
by James Moffat and Millar Patrick.
London 1951.
Petrich: Herman Petrich: Unser geistliches Volkslied. Geschichte und Wiirdigung lieber
alter Lieder. Gutersloh 1920.
Plum: Niels Munk Plum: Danmark i Psalmebogen. Køb. 1942.
Poulsen I: P. Poulsen: Kendte Sange og deres
Forfattere. Køb. 1939.
Poulsen II: P. Poulsen: Menneskeskæbner i Sal
mebogen. Køb. 1953.

Messeembedet: se Danske Messebøger.

Poulsen III: P. Poulsen: Salmebogen fortæller.
Køb. 1954.

Monatschrift: Monatschrift fur Gottesdienst und
kirchliche Kunst. Begrundet von Fr.
Spitta und Jul. Smend. Gottingen.

Poulsen IV: P. Poulsen: Salmebogen fortæller. 2.
Samling. Køb. 1955.

J. Th. Muller: Hymnologisches Handbuch zum
Gesangbuch der Briidergemeine von D.
Joseph Th. Muller. Herrnhut 1916.
Miels Møller SS: Niels Møller: Salmesprog og
Salmetyper. En psykologisk Undersøgelse
af Reformationsaarhundredets danske Me
nighedssang til og med Hans Thomissøns
Salmebog. Køb. 1923.
Niels Møller SP: Niels Møller: Salmebogen i
Præstens Haand. Kjøb. 1941.
Nedergaard: Personalhistoriske, sognehistoriske og
statistiske bidrag til en dansk prteste- og
sognehistorie (Kirkelig geografi) 18491949. Samlet og udgivet af Paul Neder
gaard. Køb. 1949-.
Nelle: Wilhelm Nelle: Geschichte des deutschen
evangelischen Kirchenliedes (Schloessmann’s Biicherei fur das christliche Haus,
Bd. III). Hamburg 1904.
Fr. Nielsen: Fredrik Nielsen: Bidrag til den
evangelisk-kristelige Psalmebogs Historie
(Indbydelsesskr. til Kjøb. Universitets
Aarsfest), Kjøb. 1895.

Poulsen V: P. Poulsen: Salmebogen fortæller. 3.
Samling. Køb. 1956.
Poulsen VI: P. Poulsen: Åndelig sang gennem
too år. Historisk, folkelig fremstilling af
danske sange og deres forfattere. Køb.
1961.
Raid: N. J. Raid: Vore Salmer (i Haandbog for
Kristendomskundskab Bd. VI, Køb. 1943).
Rambach: August Jakob Rambach: Antologie
christlicher Gesånge aus allen Jahrhunderten der Kirche. Nach der Zeitfolge
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A
AF DIENDES OG SPÆDES MUND
Mel. Enhver som troer og bliver døbt.
1. Af Diendes og Spædes Mund,
For Ordet: Fred med Eder!
Sig Lovsang Gud i allen Stund
Ved Barnedaab bereder;
De Spæde aabenbarer Han
Hvad Verdens Viisdom og Forstand
Forgiæves efter! ed er!
2. Han gaaer med dem i Naadepagt
Om Himlens Arv og Eie,
Han skiænker dem sin Englevagt
Paa alle deres Veie,
Og Jesus-Navnet yndig Klang
Hver Aften faaer i Vuggesang
Ved deres Barne-Leie!
3. Vi døbe dem i Jesu Navn,
Trods hvem det vil forhindre.
Vi lægge dem i Jesu Favn,
De kan ei blive mindre;
Gud! lad dem voxe ved hans Bryst!
Gud! lad dem frydes ved hans Røst,
Saa deres Øine tindre!
N. F. S. Grundtvig 1843.
Prøveheftet 1845, nr. 5.
Her efter 6. opl. af Festsalmer, nr. 695.
Salmen er skrevet til Grundtvigs utrykte Salme
blade 1843, hvor vers 2 lyder:
Thi ofre vi dig Lov og Pris,
Vor Herres Jesu Fader!
Som for de smaa dit Paradis
Saa uforskyldt oplader!
Ved Daaben du med Naadens Ord
Til Gjæster ved dit Kongebord
Dem i din Aande leder.
I »Trykte Salmeblade« nærmer teksten i v. 2 sig
den endelige; kun lin. 5-7 lyder endnu således:
Han drager dem til Sønnens Favn,
Han lærer dem i Jesu Navn
At smile og at neje.

I den endelige form blev salmen optaget i Prøve
heftet 1845 og i 3. opl. af Festsalmer 1851 og
Sangv. IV, 103 (ny udg. IV, 36). Heller ikke de
officielle salmebøger har pillet ved teksten. Den
blev optaget i RTi, 708, KH 347 og SS 626 for
uden naturligvis i de grundtvigske salmebøger.
Det bibelske udgangspunkt er Ps. 8,3 og
Math. 21,16. 1, 5-7 hentyder til Math. 11,25.
I sine forelæsninger fremhævede prof. I. P.
Bang linjen »de kan ej blive mindre«. Jvf. føl
gende udtalelse i hans dogmatik »Troen og
Livet« III, s. 97: »Netop den, der intet har, er i
Kraft af Guds Naade værdig til at modtage
Livet i hans Menighed. Derfor lader vi Børnene
døbe, de, som intet har, ikke gør Fordring paa at
være noget, og ikke spørger om, hvor store Krav
der maa tilfredsstilles, for at Gud vil tage dem til
Naade. Saaledes cr Barnedaaben den ideelle
Daab, og enhver Voksendaab kun ret, naar den
efter sit Væsen er en Barnedaab«.
AF DYBSENS NØD, O GUD, TIL DIG
1. Aus tieffer not schrey ich zu dyr,
Herr Gott erhor meyn ruffen.
Deyn gnedig oren ker zu myr
und meyner bitt sie offen.
Denn so du willt das sehen an,
was sund und unrecht ist gethan,
wer kan Herr fur dyr bleyben?
2. Bey dyr gillt nichts den gnad und gonst
die sunden zu vergeben.
Es ist doch unser thun umb sonst
auch ynn dem besten leben.
Fyr dyr niemant sich rhumen kan,
des mus dich furchten yderman
Und deyner gnaden leben.
3. Darumb auff Gott will hoffen ich,
auff meyn verdienst nicht bawen,
Auff yhn meyn hertz sol lassen sich
und seyner guete trawen,
Die myr zu sagt seyn werdes wort,
das ist meyn trost und trewer hort,
Des will ich allzeyt barren.
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4. Und ob es wert bis ynn die nacht
und widder an den morgen,
Doch sol meyn hertz an Gottes macht
verzweyfeln nicht noch sorgen.
So thu Israel rechter art,
der aus dem geyst erzeuget ward
Und seynes Gotts erharre.
5. Ob bey uns ist der sunden viel,
bey Gott ist viel mehr gnaden,
Seyn hand zu helffen hat keyn ziel,
wie gros auch sey der schaden.
Er ist alleyn der gute hirt,
der Israel erlosen wirt
Aus seynen sunden allen.
Martin Luther:
»Geystliche gesangk Buchleyn«, Wittemberg 1524.
Her efter Weimarudg., s. 419.
Den her anførte tekst er taget fra den korsalme
bog, som Luther og Johann Walther udgav i
Wittenberg 1524; det staar derfor aldeles fast, at
det er denne tekst, som har Luthers godkendelse,
og det var da ogsaa den, som slog igennem alle
vegne, da den var kommet frem, undtagen i
Strassburg. Men spørgsmaalet er, om det er den
oprindelige tekst. Salmen findes nemlig i en
kortere form med kun 4 vers, og denne kortere
form findes offentliggjort tre steder, før den læn
gere form blev trykt. Den lyder:
Der cxxix Psalm. De profundis.
1. AVs tieffer not schrey ich zu dir,
herr Gott, erhor mein ruffen.
Dein gnedig oren ker zu mir
vnd meyner bit sye offen.
Den so du wilt das sehen an,
wie manche sund ich hab gethan,
wer kan, herr, fur dir bleiben.
2. Es steht bey deyner macht allein,
die sunden zu vergeben,
Das dich forcht beide, gros vnd kleyn,
auch yn dem besten leben.
Darumb auff Got wil hoffen ich,
meyn hertz auff yhn sol lassen sych,
ich wil seins worts erharren.
3. Vnd ob es wert bys yn die nacht
vnd widder an den morgen,
Doch sol mein hertz an Gottes macht
vertzweyffeln nicht noch sorgen.
So thu Israels rechter art
der auss dem geyst erzeuget wart,
vnd seynes Gotts erharre.

4. Ob bey vns ist der sunden viel,
bey Gott ist vil mer gnaden.
Sein hant zu helffen hat keyn ziel,
wy gross auch sey der schaden.
Er ist allein der gute hyrtt,
der Israel erlosen wirt
aus seynen sunden allen.
»Eyn Enchiridion . . .«, Erfurt 1524.
Her efter Wackernagel 111,5.
Saaledes blev salmen først trykt i »Etlich cristlich
lider, Lobgesang vnd Psalm. . ., wittenberg
1524«, den saakaldte Achtliederbuch, der udkom
i januar 1524. Det er det ældste lutherske salme
hefte, men Luther har ikke, som man før har
ment, haft med udgivelsen at gøre. Det er heller
ikke trykt i Wittenberg, som titlen synes at anty
de, men i Niirnberg hos Jobst Gutknecht, som
maaske har faaet teksterne gennem en niirnbergerstudent, som i Wittenberg har været med til
at indøve dem til korsang.
Dernæst blev denne og mange andre af
Luthers salmer trykt nogle maaneder senere i
Erfurt i to samlinger, som meget ligner hinanden.
Den ene af dem »Enchiridion Oder eyn Handbuchlein . . . Gedruckt zu Erffort zcum Schwartzen Hornn, bey der Kremer brucken« er nu
brændt, men bevaret i faksimile. Den anden »Eyn
Enchiridion oder Handbuchlein . . . Gedruckt zu
Erffurd, yn der Permentergassen, zum Ferbefass«
bringer den foranstaaende tekst, som Wackernagel
har aftrykt. Den første af disse bøger kaldes
Malers Enchiridion, den anden Trutebuls eller
Loersfelds Enchiridion efter bogtrykkerne, men
man benævner dem ogsaa efter de angivne
adresser.
Altsaa baade Achtliederbogen og de to Erfurtenchiridier har den korte tekst, og først det
fjerde tryk har fem vers. Det ligger nær at slutte,
at den korte tekst er den ældste, og at Luther i
foraaret eller sommeren 1524 har udvidet salmen.
Men forskellene tyder paa noget andet. I den korte
form synes 1,6 at være ulogisk i sammenhængen
og 2,4 synes at forudsætte den lange form, hvor
linjen kommer logisk i forbindelse med den foregaaende.
For at klare dette tekstproblem og tillige belyse
hele situationen vil det være nødvendigt først at
undersøge et brev, som Luther ved nytaarstid
1524 (desværre ikke dateret) skrev til sin ven
Georg Spalatin, der var præst, opdrager og raadgiver hos kurfyrst Frederik den Vise:
»Naade og Fred! Jeg tænker paa efter Profe
ters og Kirkefædres Exempel at skabe tyske Sal-
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mer for Folket, d.e. aandelige Sange, for at Guds
Ord kan blive i Folket ogsaa ved Sangens Hjælp.
Derfor søger vi efter Digtere allevegne. Men da
Du har fyldigt og smukt Herredømme over det
tyske Sprog og megen Øvelse i dets Brug, saa
beder jeg om, at Du sammen med os vil arbejde
for denne Sag og forsøge at omsætte en af Sal
merne til Sangbrug, saaledes som Du ser det af
medfølgende Exempel [»sicut hie babes meum
exemplum«]. Men jeg ønsker, at hofmæssige og
uvante Ord bliver undgaaet, for at Folket maa
synge saa enfoldige og almenfattelige Ord som
muligt, men rene og passende; dernæst skulde
Meningen gengives klart og saa nær op som
muligt til Salmerne selv. Derfor skal man gaa
frit til Værks og med Bibeholdelse af Meningen,
opgive Ordlyden og erstatte dem med andre pas
sende Udtryk. Mig er det ikke givet at udføre
det saaledes, som jeg gerne vilde. Derfor vil jeg
prøve, om Du kunde blive en Heman eller Asaf
eller Jeduthun. Det samme vilde jeg anmode
Johan Dolzig om, der ligeledes behersker Modersmaalet let og smukt, dersom Du ikke har Stun
der, hvad jeg formoder ikke for Tiden er Tilfæl
det. Du har mine syv Bodssalmer og deres Udlæg
ning, og deraf kan Du se Salmernes Mening;
eller hvis Du hellere vil have en enkelt opgivet,
saa nævner jeg den første af dem: »Herre, straf
mig ikke i din Vrede« [Ps. 6], eller den syvende:
»Herre, hør min Bøn« [Ps. 143]. For Johan Dolzig
angiver jeg den anden: »Salig den, hvis Over
trædelser er forladt« [Ps. 32]. Thi »Af det Dybe,
raaber jeg. Herre« [Ps. 130] har jeg selv omdig
tet; og »Gud være naadig« [Ps. 51] er allerede
bestemt for en anden. Eller dersom disse er for
vanskelige, saa tag de to følgende: »Jeg vil altid
love Herren« og »Fryder Eder i Herren, I ret
færdige«, d.e. Ps. 34 og 33, eller Ps. 101: »Lov
Herren, min Sjæl!« Men svar mig i hvert Fald,
hvad vi tør haabe af Dig. Lev vel i Herren!«
(»Udvalgte Breve af Dr. Martin Luther. Ved
Dr. theol. A. S. Poulsen« I, 278).
Et par maaneder i forvejen har Luther i
»Formula missae« talt om ønskeligheden af en
gudstjeneste med salmesang paa modersmaalet,
»men vi mangler Digtere«, og derpaa synes det
at strande. Nu saa kort tid efter opridses der et
helt program, og Luther er i vældig aktivitet for at
faa det gennemført snarest. Anledningen til dette
stemningsskifte har maaske været, at sværmeren
Thomas Miinzer allerede var i færd med at gen
nemføre salmesang paa modersmaalet, og han
skulle nødigt ødelægge en god sag ved at komme
først. Programmet gaar foreløbigt ud paa at gen
digte en række Davidspsalmer, saa de kunde
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synges af menigheden ved gudstjenesten, for
trinsvis som introitus.
Det fremgaar af brevet til Spalatin, at Luther
har vedlagt en prøve. Navnlig af grundteksten
(»meum exemplum«) faar man det indtryk, at
prøven er et forsøg af Luther selv. Naar han tillige
senere siger, at han selv har gendigtet Ps. 130,
ligger det nær at antage, at prøven netop har
været salmen »Aus tiefer Not«. Men hvilken af
de to tekster. Det kan godt have været den lange.
I saa fald gengiver den første strofe v. 1-3, den
anden v. 4, den tredie v. 5, den fjerde v. 6-7,
den femte v. 7-8. Men der staar alligevel noget
mere i Luthers gendigtning end i grundteksten.
Han har særligt fordybet sig i tanken om synder
nes forladelse, og hans sjælekamp i klosteret
skinner tydeligt igennem. Derved bliver salmen
beslægtet med »Nun freut euch lieben Christen
gemein« (se nærmere under »Nu fryde sig hver
kristen Mand«), og de er formentlig ogsaa om
trent samtidige. Men mens »Nun freut euch« vel
oprindelig er digtet uden henblik på menigheds
sang, er »Aus tiefer Not« maaske den første salme,
som Luther har skrevet med direkte henblik på
kirkeligt brug.
Mange har tidligere ment, at den kortere form
var den ældste, fordi den var først trykt, og at det
altsaa skulle være den, som var vedlagt brevet til
Spalatin. Det sidste mener Spitta ogsaa, men af
en anden grund.
Han har i sin betydningsfulde bog »Ein feste
Burg ist unser Gott«, 1905, gjort grundigt op
med de gamle overleveringer om Luthers salmer
og deres affattelsestid. Han mener, at flere af
Luthers salmer, og især de mest friske, stammer
fra en tidligere periode, da Luther lige havde
»opdaget« evangeliet og digtede løs af hjertets
trang uden henblik paa gudstjenstlig brug. I en
saadan periode, maaske o. 1517, skulde Luther
have digtet denne salme med fem vers; den lange
form er jo saa langt den bedste.
Dernæst har Spitta en særlig fortolkning af visse
enkeltheder i brevet til Spalatin. Han lægger
vægt paa, at gendigtningen stemmer ogsaa med
ordlyden af den bibelske tekst, og kun hvor denne
overensstemmelse maatte blive meget ubekvem
eller gøre meningen dunkel, skulde det være til
ladt at bruge andre ord. Luther skulde da have
fundet, at hans salme fjernede sig for meget fra
den bibelske; derfor har han sammendraget v. 2
og 3 til ét, men ikke taget sig i agt for, at 2,4
i den nye form kom til at forudsætte en linje,
der var slettet. Han giver da ogsaa udtryk for en
følelse af øjeblikkelig evneløshed, og i en saadan
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stemning vilde han ikke have kunnet skrive det
mesterværk, som den længere tekst er.
Spittas bog fremkaldte en stor diskussion i
Tyskland. Man har nu forladt eller gendrevet de
fleste af de resultater, han kom til, ogsaa angaaende
denne salme, skønt han just her fik flere menings
fæller end ellers. Men han har givet stødet til
mange nye studier og mange nye begrundelser,
saaledes ogsaa her. Det er blevet understreget, at
den kortere form er ulogisk i 1,6. Man har peget
paa, at Luther ikke ofte har rørt ved Ps. 130 i
sine prædikener, men pludselig dukker den op
1 o. jan. 1524, endda paa et saa mærkeligt sted som
en prædiken om den tolvaarige Jesus i templet.
Men navnlig har det betydet noget, at man ikke
mere betragter Achtliederbogen, og de to Erfurtenchiridier som paalidelige kildeskrifter, der
stammer fra Luther selv.
Den kortere form af salmen har derfor ikke
længere nogen autoritet. Men hvorledes kan
man da forklare dens opstaaen? Ganske simpelt
ved en skødesløs gengivelse. Den førnævnte
eventuelle niirnbergerstudent, som har sendt
teksten til Jobst Gutknecht og Achtliederbogen
har husket fejl i 1,6 og har blandet v. 2 og 3
sammen, begge dele temmelig tankeløst. Der
efter har Erfurt-enchiridierne taget denne tekst
efter Achtliederbogen eller dog paa dennes auto
ritet. Saaledes mener W. Lucke, som i Weimarudgaven har gjort grundigt op med alle disse
spørgsmaal.
Den lange form sejrede da ogsaa fuldstændigt,
da den var blevet offentliggjort af Luther selv.
Omkring midten af 1524 blev den bestemt til at
bruges som begravelsessang, og saaledes blev den
tidligt brugt, f. eks. ved kurfyrstens begravelse
fra slotskirken i Wittenberg 1525 og senere ved
Luthers egen begravelse.
I nogle af de ældre salmebøger føjede man en
doxologi til salmen som slutningsvers, i Augsburg
og Strassburg f. eks. følgende:
Ehr sey dem Vater und dem Sun
und auch dem Heyligen geyste.
Als es im anfang was und nun,
der uns seyn gnade leyste.
Das wir wandeln in seynem pfad,
das uns die sund der seel nit schad,
wer des begert sprech Amen.
Salmen fløj hurtigt ud over landet. Netop ved
denne salme har vi et vidnesbyrd om, hvordan
det gik til. Den 6. maj 1524 stod der en gammel
fattig væver paa torvet i Magdeburg ved kejser
Ottos billedstøtte og sang denne salme og solgte

den til folk sammen med nogle andre af Luthers,
som »Es wollt uns Goit genådig sein«. Borgmester
Hans Rubin kom i det samme fra fromesse i
Johanneskirken, og da han gik forbi, spurgte han
sin tjener, hvad der var paa færde. Tjeneren kom
tilbage og svarede, at det var en omstrejfer, som
sang og solgte Luthers kætterske sange, hvorefter
borgmesteren lod væveren kaste i fængsel. Men
det gav et stort oprør i staden; to hundrede
borgere gik i procession til raadhuset, og deres
ordfører Johann Eckstadt forlangte væveren fri
givet og tjeneren straffet. Borgmesteren maatte
give efter, og kort efter erklærede menighederne i
St. Ulrich og St. Johannes: »Vi vil alene tage vor
tilflugt til den evige Herre og Biskop, Jesus
Christus, som er stadfæstet med guddommelig
ed. Han er vor høvedsmand, og med ham vil vi
ridderlig fægte.« To maaneder efter begivenheden
paa torvet var reformationen gennemført i byen.
En saadan salme har en mangfoldig historie.
Luther selv har trøstet sig ved den i de svære dage
paa Coburg 1530, hvor han flere gange faldt i af
magt under sine anfægtelser. Engang kaldte han
paa sin tjener og lod ham forelæse noget af
Galaterbrevet, hvorefter han faldt i en god søvn.
Da han vaagnede frisk, raabte han: »Kom, vi vil
trodse djævelen ved at synge »De profundis« fir
stemmigt og dermed love og prise Gud«. Her kan
det dog godt være den latinske tekst, det drejer
sig om. - Da Luthers lig den 20. febr. 1546
undervejs fra Eisleben til Wittenberg naaede til
Halle, hvor det skulle staa i kirken natten over,
trængte skarerne sig om baaren og sang »Af
dybsens nød«.
Den tyske præst Huber ved St. Petri kirke i
København laa i februar 1765 paa sit yderste, og
en ven fandt ham en aften meget nedtrykt og
uimodtagelig for trøst. Men den næste morgen
fandt vennen ham glad og frimodig, og Huber
fortalte da, at han havde søgt noget hos sig selv,
som kunne anbefale ham hos Gud, men han
fandt intet. Da var han kommet til at tænke paa
det vers: »Bey dyr giilt nichts den gnad und
gonst die sunden zu vergeben«, og saa var han
blevet glad igen.
Katolikkerne var ikke glade ved Luthers salmer
og bekæmpede dem ofte voldsomt. Men i dette
tilfælde har man en katolsk gengivelse af Ps. 130,
der tydeligt er paavirket af Luthers tekst, »Auss
hertzens grundt schrey ich zu dir, Herr Gott,
erhor mein stymme«. Den er ligesom Luthers
salme uden polemik. Ps. 130 er ogsaa omdigtet af
Michael Weise i de bøhmiske brødres salmebog
1531: »Aus tieffer not last vnns zu got von
gantzem hertzen schreien«, som ogsaa er oversat
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til dansk hos Hans Thomissøn: »Af dybiste nød
lader oss til Gud«.
En dansk oversættelse af Luthers salme frem
kom i Claus Mortensens »Thet hellige Euangeliske Messe embede« 1528, den første af Malmøsalmebøgerne. Her er den anbragt som introitus,
som det ses af overskriften:
Nu begioender l) choredh eller christen forsam
ling ath syunge introitum til messzen.
Officium
Deprofundis
1. Aff dybhedszens nøedh roeber iegh tiil tigh2/
herre gudh wil thu3 migh høere
Thin naadszens øreen wænth thw3 tiil migh/
myn røest iegh nw framfører
Giffuer thw paa wor gierningh acth/
ath hæflfne synden mz4 thin magth
O herre hwo kandh thz5 taallee
2. Hoess tigh allene giælder naadhe och gwnst/
til synden ath forladhe
Naar wy tig noeghen tidth haffue myst8/
wy viddhe oss ey ath raaedhe/
For tigh ingen sigh berøemme kand/
thy maa tig frøecthe alle mand
och trøesthe thennom paa thin naadhe
3. Til gudh staaer al myn haab och trøest/
myn gierningh kand mig ey baadhe
I thz thu ene haffwer mig forløesth/
aflf thin wsigheligh naadhe
Thine ord the ere en dyrebar schat/
som thw oss haffuer effter ladt
thennom wille wy gierne høre
4. Sckulle thz wære fraa maarghen stundh/
och intil affthens endhe
Tha schulle myt hierte ingelund/
fortuile eller fraa tigh wændis
Saa bør ath wære rett Israels arth/
ath haabe och thro aff hierthz snarth
Och naadhe aff hannum begiære
5. Toegh7 synden hoess oss er manghefwldh/
hoess gud er meghz meer naadhe
Ath hielpe oss er han vel huld
aff nøedh och alskens woedhe
Handh er forwist then rethe tolck/
som haffuer forløst allt israels folck
aff saarrigh och synder alle
Claus Mortensen(?), 1528.
Her efter »Danske Messeboger«.
1. begynder. 2. dig. 3. du. 4. med. 5. det. 6. mistet,
maattet undvære. 7. Dog, endskønt.
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Severinsen mener, at der er nogen sandsynlighed
for, at det er Claus Mortensen selv, der har fore
taget denne oversættelse. Han har ikke benyttet
en oversættelse, som i forvejen var almindelig
kendt; thi havde der været en saadan, vilde Arvid
Pedersøn ikke have oversat salmen omtrent paa
samme tid. Denne sidste tekst, som fremkom
1529 i en ny udgave af Malmøsalmebøgerne, har
en længere overskrift, som man ikke kender fra
tysk, hvilket kunne tyde paa, at den først er ud
kommet som et særtryk: »Then cxxix. Psalme,
De profundis, wdi hwilken een bedrøffuit aand
rober til Gud, bekendendis syn synd oc ondskab,
oc all menniskens krafft vduelig att wære: thy
setter hun sitt haab oc tro allene til Guds mis
kundhed oc naade sigendis:
Till teg rober ieg aff hiertens grund,
O Herre Gud tw hør myn røst. . .«
Denne oversættelse er paa 6 vers, idet Arvid
Pedersøn har tilføjet en doxologi som slutnings
vers, ikke just den tidligere anførte tyske, men
paa lignende maade. Man ser allerede af begyn
delsen, at denne oversættelse ikke er bedre end
Claus Mortensens. Den gik da ogsaa kun videre
til Tv 56, hvorefter den første blev eneraadende
i salmebøgerne.
Den blev optaget i Tv 97 og Th 178, det sidste
sted med følgende ændringer: 1,1: dybsens.
1,5: gierninger. 2,7: dem. 3,1: mit. 3,7: dem.
Men dertil kommer, at Arvid Pedersøns doxologi
er optaget som slutningsvers:
6. Gud Fader Søn oc den hellig Aand
Hannem ville wi prise oc ære/
Thi oss haffuer ingen frelst vden hand/
Som wi aff Scrifften lære.
Thi bør hannem loff oc tack allen
Til euig tid foruden meen/
Der til sige wi nu Amen.
Med disse seks vers gik den videre til K, som
ændrede et par smaating: 2,7: sig. 3,5: den dyre
bare. 4,1: end vare. 4,3: dog. 4,4: vende. 6,1:
og Hellig.
Saaledes blev den ogsaa optaget i P 236 og Gb
167, sidste sted dog med begyndelsen: Af dybeste
Nød.
Baade KH, Nutzhorn og Thuner siger, at den
er optaget i E, men det er vist ikke rigtigt; man
har vist forvekslet den med »I dybest Nød vil jeg
til Gud Af ganske Hierte raabe«, E 262, som
imidlertid er en bearbejdelse af Michael Weisses
førnævnte salme.
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I P. Hjorts »Gamle og Nye Psalmer« 1843,
fremkom en ny oversættelse. Registret siger blot
»Efter M. Luther«; maaske er det da Hjort selv,
som har foretaget den:
1. Af Dybsens Nød, o Gud, til dig,
Mit bange Raab sig vender;
Bøj naadig Øret ned til mig,
Hør Bønnen, jeg opsender!
Thi vilde du mig lade skee
Kun efter min Fortjeneste,
Da maatte jeg fortabes.
2. Hos dig kan gjælde Naade kun.
Hvormed du Synd tilgiver;
Thi reen og hellig i sin Grund
Vor Gjerning aldrig bliver;
Nej, ingen kan for dig bestaae,
For Dommen alle skjælve maa,
Og tye hen under Naaden.
3. Derfor paa Gud, og ej paa mig,
Jeg alt mit Haab vil bygge.
Mit Hjerte skal forlyste sig
Ret i hans Naades Skygge;
Den blev mig tilsagt ved hans Ord,
Det er min Trøst, paa det jeg troer,
Deri mig intet rokker.
4. Ja, varer det fra Morgenstund
Og indtil Aftens Ende,
Mit Hjerte skal dog ingenlund
Forsagt fra ham sig vende;
Men som det rette Israel,
Der lædsket blev af Aandens Væld,
Jeg bier paa min Herre.
5. Og er vort Syndemaal end stort.
Dog større er Guds Naade;
Hans stærke Haand, som alt har gjort.
Kan vel os frie for Vaade!
Han er den gode Hyrde, som
Sit Israel fra Død og Dom
I Naade vil forløse.
P. Hjort: »Gamle og Nye Psalmer«, 1843.

Denne oversættelse blev optaget i R 423 med
følgende ændringer: 2,1-2: jo Naade gjelder kun,
Af den du. 2,5-6: Hvo kan, o Gud, for dig
bestaa? Enhver for Dommen skjælve maa.
3,3: husvale sig. 3,4: Udi hans. 5,6: Sin Hjord
fra Synd, fra.

Saaledes gik salmen videre til KH 466, blot
med endnu en lille ændring i 1,2: jeg vender.
Derved forbigik man en række andre bearbej
delser: P. A. Fengers »Af Dybsens Nød raaber,
jeg til dig« i ETF 984, Brandts »Af Dybsens
Nød, o Gud! paa dig« i KHF 1885, 424, og
F. L. Mynsters i »Luthers Psalmer« 1862.
Ogsaa i Sønderjylland er der i Tidens løb
fremkommet nye oversættelser og bearbejdelser.
Ægidius foretog i 1717 en ny oversættelse, »Af
dybsens nød raab’r jeg til dig«, Æ 214, hvis
6. vers er en oversættelse af den tidligere nævnte
tyske doxologi.
MB 337, »Af Dybsens Nød mit Raab til dig«,
er en ganske god og tro bearbejdelse af den
gamle danske tekst, som baade er blevet regel
mæssig i versemaalet og er ført nærmere til
originalen. Her er slutningsverset Arvid Pedersøns danske doxologi.
Teksten i Engelis »Psalmebog«, Flensborg
1856, nr. 597, og Valentiners reviderede udgave
af Pontoppidan 1876, PVal 236, begge med
samme begyndelse som MB, er blandingsformer
mellem MB og R, hist og her ændret af udgi
verne.
Ogsaa N 299, »Af Dybsens Nød mit Raab
til dig«, bygger paa MB i de tre første vers,
som kun er lidt ændrede, men søger i de to sidste
vers støtte i R og hos Landstad. Den saaledes
sammenstykkede tekst kom til at lyde:
1. Af Dybsens Nød mit Raab til dig
Vil jeg, o Gud, fremføre,
Bøi naadig Øret ned til mig,
Min Gud, du mig bønhøre!
Har du paa al min Gjerning Agt
At straffe Synden med din Magt,
Hvo, Herre, kan det taale!
2. At du vor Synd forlade vil,
Det volder kun din Naade,
Vil du os den ei vende til,
Veed vi os ei at raade:
For dig sig Ingen rose kan.
Thi maae dig frygte alle Mand
Og trøste paa din Naade.
3. Til dig staaer alt mit Haab, min Trøst;
Min Gjerning kan ei baade,
Thi ene du mig har forløst
Af Miskundhed og Naade;
Dit Ord det er den dyre Skat,
Som du os haver efterladt,
Det vil vi gjerne høre.
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4. Ja, varer det fra Morgenstund
Og indtil Aftens Ende,
Mit Hj'erte skal dog ingenlund
Forsagt fra Gud sig vende;
Saa Israels den rette Art
Bør haabe, troe af Hjertet snart
Og bie paa Guds Naade.
5. Og er vor Synd end stor og svar,
Langt større er Guds Naade,
Den Hjælp, som han i Hænde har,
Er uden Maal og Maade;
Han ene er den Hyrde god,
Som fri’r sit Folk og raader Bod
Paa Sorg og Synder alle!
N 299.

D 437 har i det væsentlige fulgt den kongerigske
tradition, altsaa Hjorts tekst med de senere
ændringer. Men for at komme Luther nærmere
har man i 1,5-7 °S i 4,1-4 optaget ændringer,
som var foreslaaet i MF 433.
Om det sidste sted, vers 4, skriver Skaar,
sikkert uden at ville være morsom, at mange
fromme kvinder har trøstet sig ved det, naar
de var i barnsnød; det vil med den nye ændring
endnu bedre kunne lade sig gøre.
I Norge har Wexels i »Christelige Psalmer«
en lille bearbejdelse af Ps. 130 paa 3 vers,
»Af dybest Nød, o Gud, til dig«, men man kan
egentlig ikke sige, at det er Luthers salme, som
her er gengivet. Derimod har Landstad fore
taget en ny oversættelse af Luthers tekst, »Af
Dybsens Nød jeg raabe maa«, La 273. Den er
gaaet videre til La rev 43, dog med visse moder
niseringer, »Av dypest nød jeg rope må«. Hauge
gik en anden vej, omtrent som Fenger i Dan
mark; han restaurerede den gamle danske tekst
med bibeholdelse af det løse versemaal, og for
at gøre uregelmæssigheden regelmæssig, blev
hver linje paa flere stavelser: »Af Dybsens Nød
raaber jeg til dig. Herre Gud, du ville mig høre
osv.«. Nynorsk 201 har optaget en oversættelse
af Blix, »Or djupsens naud eg ropa maa«, som
allerede kom frem i »Nokre Salmar«. Det er
Landstads tekst, han har oversat, skønt der staar
»efter Luther«.
(Koch VIII, 211-16. Kulp 140. Kulp: Luther 18-20.
Spitta 16-28; 42-51. Weimarudg. 97-1 og. »Udvalgte
Breve af Dr. Martin Luther«, ved A. S. Poulsen, Kjøb.
1921, I, 278. Skaar I, 635-8. Severinsen 12, 13, 19,
30, 53, 54. Nutzhorn I, 42-48. Widding II, 34. Niels
Møller SS. II, 98).

AF HJERTENS GRUND HAR JEG DIG
KÆR.
1. HErtzlich lieb hab ich dich, o Herr!
ich bit, wolst sein von mir nicht ferr
mit deiner giit vnd gnaden!
Die gantze welt nit frewet mich,
nach himel vnd erd nit frag ich,
wenn ich dich nur kan haben.
Vnd wenn mir gleich mein hertz zerbricht,
so bist doch du mein zuuersicht,
mein theil vnd meines hertzen trost,
der mich durch sein blut hat erlost.
Herr Jesu Christ, mein Gott vnd Herr,
in schanden lass mich nimmermehr.
2. Es ist ja, Herr, dein gschenck vnd gab
mein leib vnd Seel vnd was ich hab
inn disem armen leben:
Damit ichs brauch zum lobe dein,
zu nutz vnd dienst des nechsten mein,
wolst mir dein gnade geben!
Behiit mich, Herr, vor falscher lehr,
des Sathans mord vnd lugen wehr,
inn allem creutz erhalte mich,
auff das ichs trag gedultigklich!
Herr Jesu Christ, mein Gott vnd Herr,
inn schanden lass mich nimmermehr!
3. Ach Herr, lass dein lieb Engelein
an meinem end mein Seelelein
inn Abrahams schos tragen,
Der leib in seim schlaffkemmerlein
gar sanflft on einige qual vnd pein
ruhe biss an Jungsten tage.
Als dann vom tode erwecke mich,
das meine augen sehen dich
in aller freud, o Gottes Son,
mein heiland vnd mein gnadenthron!
Herr Jesu Christ, erhore mich,
ich will dich preisen ewigklich!
Martin Schalling, 1567.
Kurtze vnd sonderliche Newe Symbola etlicher
Fiirsten etc., Ntimberg 1571.
Her efter Wackernagel IV, 1174.
Denne salme skal være skrevet 1567, mens for
fatteren var diakon i Amberg i Oberpfalz; dens
ældste findested er ovennævnte Nvirnberg-salmebog, hvori den bærer overskriften »M. S.«. Den
henter en del af sit stof fra Ps. 18 og 73.
Den har i sin tid staaet i overordentlig an
seelse i Tyskland. Spener sluttede hver Søndag
sin aftenandagt med den, og Gellert siger med
særligt henblik paa det andet vers: »Hvem kan
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synge eller læse det uden bevægelse, uden at
han føler, at hans sj'æl bliver gennemtrængt af
tak og ydmyghed? Det er mere værd end hele
bøger fulde af nye sange, der ikke har andet
fortrin end de ulastelige versefødder.« Hertug
August af Braunschweig og Luneburg, som
blandt alle lærde fyrster skal have været den
frommeste og blandt alle fromme den lærdeste,
havde en saadan kristelig ydmyghed, at han dag
lig knælede ned og bad dette vers. Desuden er
salmen blevet kendt og kær gennem J. S. Bachs
Johannespassion.
Den blev 1609 optaget i Basilius Fbrtsch:
»Geistliche Wasserquelle« og med denne bog
oversat til dansk af Hans Ravn (Rauffn):
En Aandelig Psalme.
1. HIertlig Kier/ haffuer ieg dig O HErr/
Vig ey fra mig/ men ver mig nær/
Met din godhed oc gaffue:
Den gantske verden kand mig ey glæde
Effter Himmel oc Jord ieg vil ey læde
Naar ieg ickon dig maa haffue.
Oc om mig skønt Vansmecter min Siæl.
Du est mit haab oc Hielper mig vel/
Min deel ocsaa min Hiertens trøst/
Som met dit Blod haffuer mig forløst/
HErre JEsu Christ/ min Gud oc HErre/
Lad mig aldrig beskemmit Være.
2. Det er O HErre din skenck oc gaffue/
Baad’ Liff oc siæl/ alt hues1 ieg mon hafue
I dette elendige Liff:
At Jeg det bruger til æren din/
Min næste til tieniste oc gevin/
Der til mig Naade giff.
Bevar mig HErre fra falsker lære/
Oc Sathans mord oc Løgn affverge/
I all mit Kaarss oppeholde mig/
At ieg det bær taalmodelig/
HErre JEsu Christ min Gud oc HErre/
Lad mig ret aldrig beskemmit være.
3. O HErre lad Kieriste Engle din/
Min Siæl i yderste tiden min/
I Abrahams skiød hen føre:
Mit Legem vdi sit Soffuekammer/
Maa huile i fred/ vden Pine oc jammer/
Indtil den Christi Røst maa høre.
Paa domme dag opvecke mig/
At mine Øyen maa skue dig/
Met ære oc glæde/ O du Guds Søn/
1. hvad.

1

Som er min freisser oc Naadsens thron/
HErr JEsu Christ bønhøre mig/
Saa vil ieg prijse dig æviglig.
Amen.
Hans Rauffn. 1615.
Her efter Siælens Aandelige Vandkilde, Kiøb.
1620. S. 37.
Første udg. af »Aandelige Vandkilde« udkom
antagelig 1615, men er nu forsvundet. 2. udg.,
som ovenfor citeres, samt 4. udg. fra 1645 an
fører salmen i Hans Ravns oversættelse, men
det var ikke den, som gik ind i de kommende
salmebøger, som man paa grund af en ufor
klarlig fejltagelse i BH 1,297 hidtil har ment.
Skaar (11,405) siger dog i en fodnote, at det ikke
er Ravns oversættelse, der er optaget i K, men
da han ikke har gjort rede for sagen, har man
overset hans indsigelse. Optaget i salmebøgerne
blev derimod den følgende, der hos BH anføres,
som om den stammede fra Aandelig Vandkilde:

En Trøstelig Vise i stor Nød.
1. HIertelig kier haffuer jeg dig HERR/
Jeg beder altid hos mig vær/
Alt med din Hielp oc Naade:
All Verden kand ey fryde mig/
Ey Himmel/Jord eller nogit sligt/
Naar jeg kun dig kand haffue
Oc om skiønt Hiertet søndergaar/
Saa est du dog min Tillid stor/
Min Salighed min Hiertens trøst/
Som mig med dit Blod haffuer forløst/
HERRE JEsu Christe Frelser Rig/
Fra skam oc skendtzel vocte mig.
2. Det er jo din Skenck HERRE god/
Siæl Legem Hierte Sind oc Mod/
Alt hvad her er i Lifve:
At jeg det bruger til din Loff/
Oc min Næstis Gaffn oc behoff/
Vilt du mig Naaden giffve.
Bevocte mig fra falsk Lærdom/
Lad Sathans Løgn faa ingen rom/
I all Kaars trolig hielp du mig/
at jeg det bær taalmodelig/
HERR JEsu Christ min HERR oc Gud/
Annam min Siæl naar den far ud.
3. O HERRE dine Engle biud/
Min Siæl strax til Abrahams Skiød/
Paa sidste ende føre:
Lad Legemet til Dommedag/
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I Jorden sofifve uden klag/
Oc ingen Pine røre.
Oc aff Døden opvecke mig/
Lad mine Øyen see paa dig/
I Fryd oc Glæde O Guds Søn/
Min Frelsermand oc Naadsens Thron/
HERRE JEsu Christ Bønhør du nu mig
Jeg vil dig prise ævindelig.
Ukendt oversætter.
Her efter Cassube 1661, s. 621.
Denne oversættelse har, takket være fejltagelsen
i BH, hidtil gaaet under Ravns navn, men det
er let at se, at det er en ny selvstændig oversæt
telse og ikke blot en bearbejdelse af Ravns.
Den blev optaget i K med følgende smaa æn
dringer: 1,7: om endskiønt. 2,6: naade. 2,n:
Herre. 3,11: Du mig.
Derfra gik den videre til P 308, men blev
ikke optaget i Gb eller de senere kongerigske
salmebøger.
I Norge foretog W. A. Wexels i »Christelige
Psalmer« 1840 en bearbejdelse af teksten fra
K; det fik ingen indflydelse paa de nyere norske
salmebøger, hvor salmen ikke er optaget, men
derimod for Sønderjylland, hvorfor denne be
arbejdelse anføres her:
1. Af Hjertet haver jeg dig kjær;
O milde Gud, o bliv mig nær,
Alt med din Hjælp og Naade!
Al verden kan ei fryde mig,
Ogjord og Himmel uden dig
Er mig til ingen Baade.
Forsmægtede end Kjød og Sjel,
O Herre, du er dog min Deel,
Mit Hjertes Klippe og min Trøst,
Som ved dit Blod mig har forløst.
O Jesu Christ, min Frelsermand, Min
Frelsermand!
Alene du mig glæde kan.
2. Alt er din Gave, Herre god!
Sjel, Legem, Hjerte, Sind og Mod;
Du Priis derfor skal bære.
Giv Naade da, at i dit Navn
Jeg bruger det til Næstens Gavn
Og dig til Lov og Ære!
Fra Lærdom falsk bevar mig vel.
Al Satans Løgn hold fra min Sjel!
I Korset trøst mig naaderig.
At jeg det bær taalmodelig!
O Jesu Christ, ak, for din Død, Ak for din Død
Trøst du min Sjel i al dens Nød!

3. Ak Herre, dine Engle lad
Ved Livets Ende Sjelen glad
Til Paradiset føre!
Giv Legemet til Dommens Stund
I Jordens Skjød en stille Blund,
Lad intet Ondt det røre!
Og naar du kommer, væk da mig,
Og lad mit Øie skue dig,
Gud Faders Søn, min Frelser blid,
I Herlighed til evig Tid.
O Jesu Christ, bønhør du mig, Bønhør du mig!
Evindelig jeg priser dig.
W. A. Wexels: Christelige Psalmer, 1840.
Her efter 3. udg. 1859.
Denne oversættelse blev i Danmark af E. Mau
optaget i hans »Psalmer og aandelige Sange til
hver Dag i Aaret«, 1858, nr. 357, og derefter i
Sønderjylland i N 367 med følgende ændringer:
1,1: Af Hjertens Grund har jeg dig kjær. 1,10:
har mig. 3,5: et.
Maaske har de sønderjydske menigheder ikke
kunnet magte melodien; salmen blev i hvert
fald ikke meget brugt og derfor efter genforenin
gen udeladt i SS, hvor dens nummer staar
blankt.
I nyere tid har der været gjort nogle forsøg
paa at genoplive den. Saaledes har Henry
Ussing i 1894 oversat sidste vers »O Herre, i
min sidste Kvæld«, slutningskoralen i Bachs
Johannespassion, til brug i Jesuskirken i Valby.
Harald Vilstrup har i 1937 bearbejdet første
og sidste vers til en »Bøn om en salig Død«:
»Af Hjertet haver jeg dig kær«. Man har dog
ikke ment at kunne optage salmen i D.
(Koch II, 282 ff. VIII, 265-71).
AF HØJHEDEN OPRUNDEN ER.
Ein Geistlich Braut-Lied
der glåubigen Seelen, von Jesu Christo
jrem himmlischen Bråutgam.
Gestellet vber den 45. Psalm dess Propheten
Dauids.
1. WIe schon leuchtet der Morgenstern
voll Gnad vnd Warheit von dem HERRN,
die susse Wurtzel Jesse!
Du Sohn Dauid auss Jacobs Stamm,
mein Konig vnd mein Bråutigam,
hast mir mein Hertz besessen.
Lieblich, freundtlich,
schon vnd herrlich, gross vnd ehrlich,
reich von Gaben,
hoch vnd sehr pråchtig erhaben.

IO

2. Ey mein Perle, du werthe Kron,
wahr Gottes vnd Marien Sohn,
ein hochgeborner Konig:
Mein Hertz heisst dich ein lilium,
dein susses Evangelium
ist lauter Milch vnd Honig:
Ey mein Bliimlein,
Hosianna, himmlisch Manna
das wir essen,
deiner kan ich nicht vergessen.
3. Geuss sehr tiefF in mein Hertz hineyn,
du heller Jaspis vnd Rubin,
die Flamme deiner Liebe,
Vnd erfreuw mich, dass ich doch bleib
an deinem ausserwehlten Leib
ein lebendige Rippe.
Nach dir ist mir
gratiosa coeli rosa,
kranck, vnd gliimmet
mein Hertz, durch Liebe verwundet.
4. Von Gott kompt mir ein Frewdenschein,
wenn du mit deinen Eugelein
mich freundtlich thust anblicken:
O HERR Jesu, mein trawtes Gut,
dein Wort, dein Geist, dein Leib vnd Blut
mich innerlich erquicken.
Nimm mich freundtlich
in dein Arme, dass ich warme
werd von Gnaden:
auff dein Wort komm ich geladen.
5. HERR Gott Vatter, mein starcker Heldt,
du hast mich ewig fur der Welt
in deinem Sohn geliebet;
Dein Sohn hat mich jhm selbst vertrawt,
er ist mein Schatz, ich bin sein Braut,
sehr hoch in j’hm erfreuwet.
Eya, Eya!
himmlich Leben wirdt er geben
mir dort oben:
ewig soli mein Hertz jhn loben.
6. Zwingt die Sayten in Cythara,
vnd lasst die siisse Musica
gantz frewdenreich erschallen,
Dass ich mbge mit Jesulein,
dem wunder schonen Bråutgam mein,
in stater Liebe wallen.
Singet, springet,
jubilieret, triumphieret,
danckt dem HERREN:
gross ist der Konig der Ehren.
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7. Wie bin ich doch so hertzlich fro,
dass mein Schatz ist das A vnd O,
der Anfang vnd das Ende:
Er wirdt mich doch zu seinem Preyss
auffnemmen in das Paradeiss,
dess klopff ich in die Hånde.
Amen, Amen!
Komm, du schone Frewden Krone,
bleib nicht lange:
deiner wart ich mit Verlangen.
Philipp Nicolai. (1597?)
Frewden-Spiegel dess ewigen Lebens, Frankfurt
1599Her efter Wackernagel V, 394.

Muligvis har denne salme først været trykt sam
men med »Wachet auff, rufft vns die Stimme«
i et særtryk til ære for Philipp Nicolais elev,
den unge greve Wilhelm Ernst til Waldeck.
Begge salmer er acrostica, idet begyndelsesbog
staverne i versene her siger »Wilhelm Ernst
Graf Vnd Herr Zu Waldeck«, i den anden
»Graf Zu Waldeck«, ganske vist bagfra. I hvert
fald findes begge salmer trykt i slutningen af
Nicolais »Frewden-Spiegel dess ewigen Lebens,
das ist griindliche Beschreibung dess herrlichen
Wesens im ewigen Leben etc.«, Frankfurt a. M.
1599> en trøstebog, som blev skrevet, mens Nico
lai var præst i Unna, i anledning af en forfærde
lig pest, som 1597 bortrev 1300 mennesker af
hans menighed, hvoriblandt ogsaa nogle af hans
nærmeste. Salmen kan være skrevet tidligere til
ære for grev Wilhelm Ernst, og altsaa uden hen
syn til pesten, men det er ogsaa muligt, at den
er blevet til saaledes, som Arkularius fortæller
i fortalen til sin udgave af Nicolais »Theoria
vitæ æternæ« 1707. En dag, da han sad meget
nedbøjet i sit studereværelse, svang han sig i
aanden ud af den nød og død, som omringede
ham. Med brændende kærlighed omfavnede han
sin Herre og genløser, og da fremvældede i hans
indre denne Jesuskærlighedens og himmelglæ
dens sang. Han var saa hensunket i salig be
gejstring, at han glemte alt omkring sig og ikke
lod sig forstyrre af, at man kaldte ham til mid
dag. Først da salmen var sunget til ende, kom
han kl. 3 om eftermiddagen usædvanlig glad
og oprømt ind til sin familie. Skaar synes ikke,
at denne fortælling om salmens tilblivelse er
helt troværdig, fordi den maade, hvorpaa grev
Wilhelm Ernst’ navn er indflettet mere tyder
paa refleksion end paa henrykkelse. Men det
er dog et faktum, ikke blot at grevens navn er
indflettet, men ogsaa, at salmen bærer umis-
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kendelige spor af henrykkelse; den er fuld af
kærlighedens tungetale. Den har til udgangs
punkt ikke blot Ps. 45, som det angives i over
skriften, men ogsaa Aab. 22,16, og selve gløden
synes den at have hentet fra Højsangen.
Den formodning har ogsaa været fremsat,
af Carl von Winterfeld, at Nicolais salme er en
omdigtning af en verdslig elskovsvise »Wie
schdn leuchten die Åugelein Der Schonen und
der Zarten mein etc.«, som findes i »Tugendhafter Jungfrauen und Junggesellen Zeitvertrieb«, samlet af Hilarius Lustig von Freudenthal,
men det hænger sikkert saadan sammen, som
Wackernagel af indre grunde har godtgjort
(Visebogen er trykt senere end salmen, men
visen kunde jo være ældre), at kærlighedsvisen
blot er en fræk travesti af salmen. Dette med
fører konsekvenser med hensyn til melodien.
Dersom teksten var en omdigtning af en verds
lig tekst, der har ganske samme versemaal og
melodi, kan Ph. Nicolai ikke selv have kompo
neret denne. Dersom derimod en hr. »Lustig
v. Freudenthal« er saa fræk at lave salmen om
til en elskovsvise, vil han naturligvis heller ikke
vige tilbage for at lade visen gaa paa salmens
melodi. Men det spørgsmaal rejser sig jo, om
Ph. Nicolai kan have ikke blot skrevet denne
fine lyriske tekst, men ogsaa komponeret denne
melodi, der er blevet kaldt »koralernes dron
ning«. Hertil maa man svare, at der ikke fra
nogen side er blevet næret tvivl om Nicolais
forfatterskab til baade tekst og melodi til
»Wachet auf, ruft uns die Stimme«, som man
har kaldt »koralernes konge«. Har Nicolai lavet
kongen, kan han ogsaa have lavet dronningen.
Det er dog muligt, som Koch mener, at en
gammel marialovsang »Ave Morgensterne erleucht uns mildelich« fra det 12. aarh. ligger
til grund.
Salmen fik hurtigt i Tyskland en overordent
lig anseelse. Den har trøstet mangfoldige paa
dødslejet, især det sidste vers; den har beredt
mange til nadveren, især vers 4. Og den hørte i
den grad til ved bryllup, at man ikke kunde
regne sig for rigtig viet, hvis denne salme ikke
havde lydt. Albert Knapp siger om den, at det
er den herligste og sødeste af alle tyske salmer
og indtager den samme stilling blandt salmerne,
som Johs. 17. indtager blandt kapitlerne i
skriften.
Her skal kun gengives en enkelt af de mang
foldige fortællinger om salmens brug. Den sven
ske feltpræst Laurentius Hagen fortæller om
den livlandske adelsmand og russiske general
Patkul, som ved August den stærkes ordbrud

var blevet udleveret til svenskerne og skulde
henrettes ved radbrækning. Da dødsdagen brød
frem, den 10. okt. 1707, sagde den dødsdømte:
»Du er min bryllupsdag! Jeg havde ganske
vist tænkt mig at holde en anden bryllupsdag
paa denne tid. Men denne bryllupsdag er sa
ligere, thi i dag bliver min sjæl ført ind i den
himmelske bryllupssal af sin brudgom Kristus.«
Derpaa sang han det 7. vers: Wie bin ich doch
so hertzlich froh.
Ogsaa til de nordiske lande kom salmen meget
hurtigt. Den foreligger i Sverige ligesom i Dan
mark 1610. Biskop Svedberg fortæller, at en
fattig enke i Skara stift skal have hørt denne
salme blive sunget i luften af overnaturlige
stemmer, saa hun derved havde lært den uden
ad. Det skulde være o. 1700. Saadanne legender
vidner i hvert fald om folkets kærlighed.
Den ældste danske oversættelse lyder:
Den troende Sielis Aandelige Brudsang/
om JEsu Christo hendis Himmelske Brudgom.
1. AF Høyheden oprunden er/
En Morgenstiern saa klar oc nær/
Fuld aff Sandhed oc Naade:
Du Davids Søn aff Jacobs Stam/
Min Konning god oc min Brudgom/
Fryder mig offuer maade:
Liflig/ venlig/
Skøn oc herlig/ Stor oc hederlig/
Rijg paa Gaffuer/
Liuss oc Liffjeg i dig haflfuer.
2. Du lille Barn/ deylig oc skøn/
Gud Faders oc Mariæ Søn/
O du høybaarne Konning:
Du est mit Hiertis Lilium/
Dit hellig Euangelium/
Er sød som Melck oc Honning:
Kiere/ HErre/
Hosianna/ Himmels Manna/
Dig til Ære/
Glad i Aanden vil jeg være.
3. Du skinnende Jaspis oc Rubin/
Indleg vdi mit Hiertens Skrjn/
Til dig Kierligheds Brynde:
At jeg maa dig aff Hiertens grund/
Elske oc Ære i allen stund/
Oc faa hos dig god Ynde:
Dig skee/ Christe/
Brudgam kiere/ Prijss oc Ære/
Som monn’ ville/
Mig fra Synd oc Sorrig skille.

AF HØJHEDEN OPRUNDEN ER

12

4. Min Siel i Gud da fryder sig/
Naar du til mig seer mildelig/
Met din Miskundheds Øye:
O JEsu Christ min Frelser god/
Dit Ord met Aand/ Legem oc Blod
Mig Salighed tilføye:
Tag mig/ venlig/
Vdi din Arm/ At jeg bliffuer varm/
Vdaff din Naade/
Paa dig vil jeg mig forlade.
5. O Gud Fader/ O HErre blid/
I din Søn du aff evig Tid/
Saa inderlig mig elskte:
Din Søn haffuer troloffuet mig/
Jeg er hans Brud saa inderlig/
Hand mig til Liffuet frelste:
Eya/ Eya/
Hand det giffuer/ at jeg bliffuer/
I stor Glæde
Hos dig i Herligheds Sæde.
6. Frisk op met Instrumenters Liud/
Zitter oc Lut met Lyst oc Fryd/
Lader eder nu høre:
At jeg met dig O JEsu Kier/
Min Brudgam skøn i Tuet oc Ær/
Kand mig ræt lystig giøre:
Siunger/ Springer/
Jubilerer/ Triumpherer/
HErren prjser/
Som oss slig Ære bevjser.
7. Jeg er nu glad oc meget fro/
Min Frelser er Alpha oc O/
Begyndelse oc Ende:
Som mig fører met Loff oc Prijss/
Til Himmerig til Paradiss/
Fra jammer oc Elende:
Amen/ Amen/
Kom O milde/ JEsu lille/
Tøff ey længe/
Lyst til dig mit Hierte mon trænge.
Hans Christensen S then:
»En liden Vandrebog«, tillæg o. 1600.
Her efter Skoklostereksemplaret, blad Hhij.

Teksten er her gengivet efter det ældste beva
rede eksemplar af Vandrebogen, som kan da
teres til aarene 1611-1644. Allerede tidligt op
stod der dog mindre ændringer, f. eks. 1,2:
»skær«, som findes i »Vdkaarne Psalmer« 1620,
i »Aandelig Vandkilde« 1645 og i selve Vandre

bogen 1659, men endnu ikke 1656. »Vdkaarne
Psalmer« har i 3,2: Indgyd. Ændringen i 3,9:
»At du vilde« findes ikke blot i »Vdkaarne
Psalmer«, men allerede i Anna Gyldenstjernes
haandskrift før 1611.
Skaar udtaler nogen tvivl om, at Sthen kan
være salmens oversætter, fordi den først udkom
i Tyskland 1599, og Sthen døde 1605, og der
tales i et brev fra 1600 om hans svaghed og alder
dom. »Kan man antage, at han dengang mag
tede at levere et saadant oversættelsesarbejde?«
Hertil svarer Brandt, at salmen muligvis er
digtet allerede 1588, og den kan som nævnt
være udkommet i et særtryk. Endvidere døde
Sthen ikke 1605, men 1610. Hans svaghed var
ikke større, end at han giftede sig 1602 og 1607
og fik fem børn i disse to ægteskaber. Vandre
bogen udkom sandsynligvis 1589, men dens
tillæg af salmer er tilføjet i en senere udgave,
efter al sandsynlighed af Sthen selv. Hertil
kommer, at salmen allerede inden 1611 var
vandret helt til Vestjylland, hvor Anna Gyl
denstjerne skriver den op i denne oversættelse.
Ogsaa indre grunde taler for Sthens forfatter
skab. Gryderups omtrent samtidige oversæt
telse er i poetisk henseende betydeligt ringere,
ligesaa Sten Billes.
Sthens oversættelse blev optaget i en senere
udgave af Hans Thomissøns salmebog og mange
andre steder. I K er den optaget med følgende
ændringer: 1,2 skier. 3,2: Indgyd. 3,9: At du
vilde. - Ligesaa P 37.
Ægidius 358 har en række ændringer, som
tilsigter at komme originalen nærmere, men
ikke er gavnlige for poesien, f. eks. 1,10: Højhed,
pragt du stedse haver. 2,1: Du min perl’ og
min krone skiøn. 2,9-10: Som vi æde, Dig jeg
aldrig kand forgiæde.
Af Gb og E blev salmen udeladt, men i
Sønderjylland blev den optaget i MB 672 (dog
ikke i 1. udg. 1844) i en selvstændig bearbejdelse
paa 5 vers, idet 4a + 3b er sammenarbejdet
til eet, ligeledes 5a og 6b.
Med Grundtvigs arbejde indledes der et nyt
kapitel i salmens historie. 14. sept. 1835 tilbød
Gunni Busck ham et forskud paa 2-300 rdl.
af de 1000, som han havde lovet ham til »salmeaaret«. Næste dag svarer Grundtvig og tager
taknemligt mod tilbudet, og da han havde faaet
pengene, skriver han atter d. 26. sept.: »Da
fandt jeg mig ogsaa stemt til, hvad jeg længe
har tænkt lidt paa: at bruge Basun-Tonen af
»Af Høiheden oprunden«, der nu saa længe
kun er misbrugt til at blæse i Basun for ingen
Ting, og da den gamle Psalme dog er aldeles
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ubrugelig, var en ny Støbning af den uforbe
derlige Malm nødvendig, saa det giælder kun
om, hvorvidt den er lykkedes. Endnu synes jeg,
det gaaer nok an, men Tingen er endnu for
ny til, at jeg kan være upartisk, og jeg afskriver
den kun, fordi, hvis den kan tiltale Dig, er
Ingen nærmere til den.«
Grundtvig har ret i, at den gamle salme har
basuntone. Han har ogsaa ret i, at denne tone
længe har været brugt til ingenting. Salmen var
ikke optaget i E, men der var optaget en mængde
betydningsløse salmer paa det samme versemaal.
Han har derimod ikke ret i sin vurdering af
den gamle salme og sin egen omdigtning, som
han i brevet afskrev til Gunni Busck, og som
siden blev trykt i Nordisk Kirketidende 1836,
nr. 5, og som nu kan læses i Sangv. III, 125.
Han arbejdede imidlertid videre med sin om
digtning, som i en ny skikkelse og med en ny
begyndelse »Stolkongen over Himlens Hær«
blev optaget i Sangv. 1,117. Men samtidig op
tog han i Sangv. I, 116 en ny bearbejdelse, om
hvilken han skriver i en fodnote: »Den Gamle
forandret saa lidt som mueligt«. Dette var dog
ikke saa ganske lidt. Denne sidste bearbejdelse
benyttede han i Festsalmer 626 (1. opl. 1850),
forkortet til v. 1,2, 3, 7, og saaledes gik salmen
videre til flere af de grundtvigske salmebøger.
R 153 optog den med fire vers, 1, 2, 4, 7,
men lagde den gamle tekst til grund og lempede
selvstændigt hist og her; et enkelt sted benyt
tede man dog Grundtvigs ændringer:
1.

2.

Af Høiheden oprunden er
En Morgenstjerne klar og skjær,
Af Sandhed og af Naade;
Du Jakobsstammens nye Skud,
Du Davids Søn, min Konning prud,
Mig fryder overmaade!
Liflig, venlig,
Høi og prægtig, stor og mægtig,
Rig paa Gaver,
Liv og Lys ved dig jeg haver.
Du lille Barn, saa favr og skjøn.
Gud Faders og Mariæ Søn,
Hil dig, høibaarne Konning!
Du Lilie i mit Hjerterum,
Dit Trøstens Evangelium
Er sødt som Melk og Honning!
Kjære Herre,
Himlens Manna, Hosianna!
Dig til Ære
Glad i Aanden vil jeg være.

>3

3 (4). Min Sjæl i Herren fryder sig,
Naar mildelig du seer til mig
Med Miskundhedens Øie;
O Jesu Christ, min Frelser god,
Dit Ord, dit Legem og dit Blod
Jeg evig vil ophøie!
Tag mig, favn mig,
Gyd i Barmen Himmelvarmen,
At din Naade
Ved dit Ord maa ene raade!
4 (7). Hvor saligt er mit Hjerte nu!
Mit Eet og Alt er, Jesu, du,
Den første og den sidste;
Du henter mig til Lov og Friis
I Himmeriges Paradis,
Naar Øiet her vil briste!
Amen, Amen,
Kom du milde Jesu lille.
Tøv ei længer,
Længselen mit Hjerte trænger!
R ‘53-

Senere optog RTi,8i6 som selvstændigt slut
ningsvers, det sidste vers af Grundtvigs bear
bejdelse, Sangv. 1,116, uden ændringer:
O Gud skee Lov! jeg skal ei døe!
Min Frelsermand er A og 0,
Begyndelse og Ende,
Han fører mig paa Brudgomsviis
Til Himmerig, til Paradis,
Fra Jammer og Elende!
Amen! Amen! kom, du Milde,
Ei for silde!
Kom, du Kjære!
Kun hos dig er godt at være.
RT 1, 816. Grundtvig.
Paa dette grundlag arbejder Brandt videre i
KHF 1885,88. De to første vers ændres saale
des: 1,6-10: Liflig, venlig, stor og herlig,
Hjærtenskjærlig, Rig paa Gaver, Lys og Liv
osv. 2,3: O du højbaarne. 2,5: Dit Riges. 2,7:
Herre kjære. Derefter indskydes Grundtvigs
vers 3:
Du Sol, som smelter Hjærtets Is,
Lad Livets Flod nu til din Pris
I Brystet mit udspringe,
Saa, Jesus, dig i allen Stund
Jeg elsker ret af Hjærtens Grund,
Din Kjærlighed mig tvinge,

I
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Saa dig evig jeg maa bære
Tak og Ære,
For du vilde
Læske mig af Livets Kilde!
Som v. 4 optages R v. 3, ændret 1: i Gud da.
6: Mig Salighed tilføje. Slutningsverset i R om
byttes med Grundtvigs før anførte slutningsvers.
dog ændret 4-5: Han fører mig til Lov og Pris
I Himmerig, i Paradis. 8-9: Jesus lille, Herre
kjære!
Denne bearbejdelse blev optaget i RT2,865
blot med ændring af slutningen 5,9-10: Tøv
ej længe, Lyst til dig mon Hjertet trænge!
Derfra gik den videre til KH 132, som dog
udelod Grundtvigs v. 3 paany, men ellers ikke
ændrede noget.
I Sønderjylland blev den optaget i N 87
med alle vers, men teksten er et samlearbejde.
Man har ved første gennemgang af stoffet be
sluttet at optage salmen med 5 vers, væsentlig
efter R og KHF 1885, men ved anden gennem
gang leverede pastor Prahl en ny redaktion af
v. 5 og 6, som derved ogsaa blev optaget. Re
sultatet blev:
1. som R 1, dog 8: Skjøn og prægtig. 10: Lys og
Liv.
2. som R 2, dog 5: Dit Riges.
3. som Grundtvigs v. 3, dog 7: At dig.
4. som R 3.
5. Gud Fader min i Himmerig,
Før Verden var, du elskte mig
Udi din Søn, den kjære!
Nu seer i ham jeg Naaden din,
Jeg er nu hans, han er nu min,
Mit Smykke og min Ære;
Eia, Eia!
Jesus giver, at jeg bliver
Med stor Glæde
Hist i Herlighedens Sæde!
6. Frisk op med Instrumenters Lyd,
Cithar og Luth, med Lyst og Fryd
Nu lader Eder høre!
Høilovet være Jesu Navn,
Jeg alt paa Jorden i hans Favn
Et saligt Liv skal føre.
Synger, springer.
Jubilerer, triumpherer,
Herren priser,
Som slig Ære os beviser.
7. som R 4, dog 3: Begyndelse og Ende!
4: Du fører mig.
6: Fra Jammer og Elende.

SS, som ellers kun sjældent ændrede teksterne i
N, byttede her det sammenstykkede slutnings
vers om med KHs.
D 87 lægger i det væsentlige teksten i KH til
Grund, men indskyder som v. 4 originalens
v. 5 i pastor Prahls bearbejdelse fra N.
I Norge har Landstad arbejdet med salmen
og givet to oversættelser af den: 1) »En Mor
genstjerne underbar«, som fremkom i »TidsSkrift for Kirke-Krønike og christelig Theologie«,
udgivet af W. A. Wexels, 3. B. 1839. Denne
oversættelse har Wexels optaget i noget ændret
form i »Christelige Psalmer«. 2) »Af Høiheden
oprunden er« fremkom først i Landstads »JuleSalmer« 1856 og blev med uvæsentlige ændrin
ger optaget i La 140. La rev 119 har udeladt
v. 2 og 6. Hauge 60 har optaget alle vers med
en tekst, der ligger nær Landstads. Nynorsk 90
har ogsaa alle vers i en oversættelse af Blix:
»Or høgdi ned i verdi skin«.
I de nordiske lande blev salmen elsket om
trent som i Tyskland. Ogsaa her blev den brugt
baade som julesalme og bryllupssalme. Det var
meget almindeligt, at den blev sat paa nummer
tavlen, naar juleofret skulde lægges paa alteret,
hvad den egnede sig godt til med sine 7 lange
vers. Brorson elskede den. Naar han var ude paa
visitats, og alt gik godt, og ungdommen svarede
livligt, glædede han sig og istemte slutnings
verset: »Jeg er nu glad og meget fro«. Til
bryllup blev den brugt lige ned til forrige aarhundrede, og det var ligeledes herhjemme den
almindelige mening, at man ikke var rigtig
gift, hvis ikke »Morgenstjernen«, som salmen
kaldtes, havde lydt ved ens bryllup. Anders
Stubkjær fortæller morsomt i sine erindringer om
et bryllup hos naboens i hans drengeaar:
»... det varede i to Dage; det gjorde et mægtigt
Indtryk paa mig. Der var især to Skikkelser,
som jeg blev forelsket i. Den ene var Spilleman
den, som paa Vejen til og fra Kirken blæste
Klarinet og i Kirken spillede Violin til Salmen
»Af Højheden oprunden er« osv. og derefter i
hjemmet i to Dage. Den anden var Kogekonen
...«.
Som bryllupssalme og offersalme er den nu
gaaet af brug, men den er stadig en af de kæ
reste salmer i juletiden.

(Koch II, 324 ff., 377. VIII, 271 ff. Kulp 27. Skaar
I, 368 ff. Beckman 161 ff. »Gunni Busck«, udg. af
H. Bech, 2. udg. Kjøb. 1878, s. 173 ff. Anders Stub
kjær: »Nogle Oplevelser«, 3. udg. Køb. 1921, s. 23.
Arkivet paa Schackenborg fra udarbejdelsen af N.).
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taksigelse, bøn for kirken, kongen og digteren
selv, sluttende med tanken om døden.

Dend 6. Aften-Suk.
Aften-Stiernen hisset tindrer!
Hvad er det som dig forhindrer,
Søde Siæl, at ey din Bøn
Staar i andagts Lyvs og Lue,
Oppe ved GUds Himmel-bue,
Og hans Naade-Throne skiøn?
Søde GUd, jeg vil mig skynde,
JEsu, tænd min Siæl i brynde,
Hellig Aand, driv Tanker hen.
Som min Siæl til Jorden trænge,
Og mig om mit Hierte hænge,
For at være Verdens Ven!
Du, min Sool, mit Liv og Lykke,
JEsu, Siælens Himmel-Smykke,
Dig, med Fader, hellig Aand,
Ævig Lov og Ære blive,
For i Dag du vilde give,
At mig alting gik til Haand!
Lad i Nat din Fred og Sone
Fra din høye Himmel-Throne
Skygge Christi Kirke om!
Lad din Værn og Vagt bevare
Kongens Huus fra Nød og Fare
Styrk ham i din Ræt og Dom!
Lad og mig, O JEsu liide,
Ey i Mørket lide ilde.
Giv mig Søvn og sagte Roe!
Men naar Dødsens Nat tilstunder,
Skiul mig da i dine Vunder,
Lad mig døe i salig Troe.
Thomas Kingo.
»Aandelige Siunge-Koors Første Part«, 4. udg. 1684.
Her efter KS S. III, 379.
Dette aftensuk, som først fremkom i 4. udg. af
Sjungekoret, lader sig let inddele i fem strofer.
Det blev først optaget i Brandts forslag af 1885,
nr. 618, med følgende ændringer: 1,3: Kære.
Vers 2 (lin. 7-12) udeladt. 5(4), 1: milde.
5 (4), 4: Dødens. Saaledes gik den lille aften
salme ind i salmebøgerne, RT2,848, KH 73,
SS 627 og videre til D 710.
Kingos selvransagende spørgsmaal i første
vers faar ikke noget svar, naar man udelader
lin. 7-12. Brandt har derfor byttet spørgsmaalstegnet efter verset om med et udraabstegn.
Ellers er salmen i al sin korthed ægte kingosk
og har de fleste af de i morgen- og aftensalmerne
gængse elementer: Et naturbillede (her kun en
linje), opfordring til andagt, lovprisning og

AFTENSUKKET, NATTEGRAADEN.
Eenligheden.
Mel. Jesus, dine dybe Vunder.
1. Ene i den vide Verden,
Om end stor og god og viis,
Adam Hjertens-Glæden savned
Midt i Herrens Paradis;
Jesus selv, med Tone mat,
Klaged: ene og forladt
Skal i Verden vid jeg være,
Naar fra mig gaae mine Kiære!
2. Derfor bruus kun du mit Hjerte!
Lyd kun. Suk! og flyd kun, Graad!
Sig kun høit, min Sjæl bedrøvet,
At dig fattes Trøst og Raad,
Naar jeg sidder Nat og Dag
Som en eenlig Spurv paa Tag,
Finder Verden tom og øde.
Som i Graven hos de Døde!
3. Men fortvivl dog ingenlunde,
Hjerte, som til ham slog Lid,
I hvis Navn den store Hvile
Er beredt til evig Tid!
Ørk og Eenlighed til Trods,
Jesus være vil med os,
Som Gud-Fader vilde være
Med sin Søn, den hjertenskiære.
4. Aften-Sukket, Natte-Graaden,
Sjæle-Vaandens Raadvildhed
Giennem Mørket seer hans Øie,
Dem hans Hjerte ynkes ved.
Og endnu før Hanen goel,
Siger han: du Morgen-Soel!
Bring til mine Smaa, som græde,
Haab med Lys og Sang med Glæde!
5. Gierne Himlens Engle fare,
Hvor de sendes med hans Ord,
Men hvor Jule-Psalmen klinger,
Har og Herren Bud paa Jord,
Hvor de gaae fra Sted til Sted,
I hans Navn, han følger med.
Og hvor han er selv tilstæde,
Flokkes Engle-Chor med Glæde!
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6. Bie da Sjæl, kun til i Morgen!
Bie paa ham, som skuffer ei!
Før endnu din Sorg du vidste,
Til dig var hans Trøst paa Vei,
Han har sagt: hvor med min Tro,
I mit Navn forsamles To,
Ikkun To af mine Kiære,
Midt iblandt dem jeg skal være!
7. Jesus, ja, du følger Dine:
Dine Bud og Dine Ord,
Altid midt i Verdens-Ørken
Deilige er deres Spor,
De hos mig saa mangen Gang
Banked paa med Englesang;
Kommer Nat engang med Døden,
Kommer Du med Morgenrøden!
N. F. S. Grundtvig.
»Dansk Kirketidende«, 5. Bd., Nr. 8. 1849, 25. Nov.
Af denne salme har i 1880 P. A. Fengers KirkePsalmebog nr. 100 og 1883 Brandts tillæg til
Festsalmerne, F 356, udvalgt de fire sidste vers,
saa begyndelsen bliver: »Aftensukket, nattegraaden«. Heraf følger ogsaa en ændring i
1 (4), 3: Guds Øje. Til dette versudvalg har man
for det meste været bundet. Saaledes blev sal
men optaget i KHF 1885, 390, RT2, 950, KH
581, SS 628 og de fleste grundtvigske salmebøger.
BT 771 optog derimod v. 4, 2, 3, 6, 7, mens
S 495 optog v. 4, 5, 3, 6, 7, hvoraf fulgte en
ændring i 3,1: Ingenlunde du fortvivle. Saale
des blev den foreslaaet i GF 640 og MF 516.
D 509 har fulgt dette spor, men holder sig i
3,1 lidt nærmere ved originalen: Saa fortvivl
da ingenlunde.

AFVEND DIN VREDE, HERRE GUD, AF
NAADE.
1. AUfer immensam, deus, aufer iram,
et cruentatum cohibe flagellum,
Nec scelus nostrum properes ad æquam
pendere lancem.
2. Si luant iustam mala nostra poenam,
quis potest sævas tolerare plagas ?
Cum nec ultricem spaciosa ferret
machina virgam.
3. Parce sed nostris miserando culpis
ius pari demens pietate miscens,
Cui manet semper proprium maligno
parcere mundo.
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4. Cur super vermes luteos furorem
sumis, o magni fabricator orbis?
Quid sumus, quam fex putris, umbra,
pulvis,
glebaque terræ?
5. Nos parentales maculant reatus,
et caro mentem trahit imbecillam:
Ergo tam sortem frugilem [fragilem] benigno
inspice vultu.
6. Da crucem, clavos, scuticam, coronam,
lanceam, funes, rigidamque mortem.
Inter iratam moderare dextram
et mala nostra.
7. Non opus summi pereat magistri
nec sinas cassam fore passionem
Corde, sed manans lavet omne crimen
sanguis et unda.
8. Hoc ratum quo sit facias, precamur,
omnibus nobis, residens olympo
Qui, deus, semper dominaris orbi
trinus et unus.
Georg Thymus (?), 1541.
Her efter Wackernagel I, 460.

To ting maa man her have i tankerne. Refor
mationstiden var tillige humanismens tid. Med
begejstring vendte mange deres tanker til den
klassiske oldtid og efterlignede dens digtning
og prøvede dens versemaal, her den sapfiske
strofe. Der opstod derved en protestantisk digt
ning paa latin, skønt hovedstrømmen ellers paa
den tid, i hvert fald i salmedigtningen, gik fra
latinen til modersmaalet. Denne lutherskla
tinske digtning havde en ven i Melanchthon.
Videre maa man huske, at hele kristenheden
paa den tid skælvede for den tyrkiske fare.
Allerede 1529 havde sultan Soliman II belejret
Wien. 1541 truede faren igen; det halve Ungarn
var allerede erobret.
Paa denne baggrund fremkommer ovenstaaende salme. Dens ældste findested er »Vermanung an gantze Deudsche Nation, widder
den Turchischen Tyrannen, Sampt einem Gebet
zu Gott, Vmb errettunge von demselben Erbfeinde. Sonderlich aber vnd furnemlich, dem
Churfursten zu Brandenburg etc. Dedicirt vnd
zugeschrieben. Durch Joachim Greff von Zwickaw. Auch ein schoner Latinischer Hymnus,
zu beten vmb verzeihung vnser Missethat, zu
Gott. Anno 1541. Wittemberg.«
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Det siges ikke her, at Joachim Greff er for
fatter til salmen; den kommer som et appendiks
til hans skrift; Skaar mener, at han ikke kunde
have kaldt den »en skøn hymne«, hvis han selv
havde digtet den. Vigtigere er det, at hans
navn i ovenstaaende titel anføres som forfatter
til skriftet, og saa nævnes salmen bagefter.
Det næste findested er »Hymni aliqvot sacri
veterum patrum etc. Collectore Georgio Thymo«
(2. udg.) 1552. Thymus, eller paa tysk Georg
Klee, var rektor i Zwickau, og hans bog var
en skolebog for hans elever. Her staar over
salmen »incerto authore«, og man skulde der
for ikke tro, at salmen kunde være af bogens
udgiver. Naar dette dog har været tilfældet,
skyldes det, at en samtidig haand har tilføjet
i randen »Inscribitur alias M. G. Thymi
correct, a Philippo Melanchthone«. Den skulde
altsaa være digtet af Thymus og rettet af Melanchthon. Skal man nu stole paa denne til
føjelse og antage, at forfatteren oprindelig har
villet være ukendt, men siden har ladet sand
heden sive ud til sine elever? Det eneste sikre
synes at være, at salmen stammer fra Zwickau,
da begge de ældste tekster kommer derfra.
Da Martin Moller 1584 udgav sine Medita
tiones, nævnte han Joannis Styglius (vel Stigelius) som forfatter, men i 2. udg. 1590 rettede
han dette til Georg Thymæus. I nyere tid er
Joh. Spangenberg blevet nævnt. Vi nødes nok
til at lade forfatterspørgsmaalet staa aabent.
Det bliver ikke stort bedre, naar man kommer
til oversætterne.
Det var naturligt, at den blev oversat til tysk.
Det skete 1569 i »Hundert Christliche Hausgesang« med begyndelsen: »Wend ab, wend
ab, HERR, deinen grimb«, se Wackernagel III,
862. En anden oversættelse findes i Gesangbuch,
Eisleben 1598: »Wende von vns ab deinen
zorn, O HErre«; den er foretaget af M. P. F.,
hvem det saa siden er. Den, som ligger til grund
for den danske oversættelse, er sandsynligvis
følgende:
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3. Vergib, HERR, gnedig vnser grossen schulde,
las vber das Recht deine gnade walten.
Der du zu schonen pflegst nach grosser hulde,
vns zu erhalten.
4. Sind wir doch arme Wiirmlein, Staub vnd
Erde,
mit Erbsiind, schwacheit, not vnd Todt
beladen:
Warumb sollen wir gar zu nichte werden
im Zorn ohn gnaden?
5. Sih an deines Sohns Creutz vnd bitter Leiden,
der vns erldset hat mit seinem Blute,
Vnd eroffnen lassen sein Hertz vnd Seiten,
der Welt zu gute.
6. Darumb, ach Vater, las vns nicht verderben,
dein Gnad vnd Geist durch Christum wollst
vns geben,
Mach vns sampt jhm des himelreiches Erben,
mit dir zu leben.
Ukendt oversætter, 1583
Her efter Wackernagel V, 67.

1. WEnd ab deinen Zorn, lieber Herr, mit
gnaden
vnd las nicht wiiten deine blutge Rute,
Richt vns nicht streng nach vnsern
Missethaten,
sondern nach giite.

Wackernagel anfører teksten efter »Das Geistliche Antidotum, Das ist, Ein Vberaus krefftiges
vnd heilwertiges Recept, Præseruatiu oder
Ertzney, Wider Die Pestilentzische Seuche, vnd
andere todliche Kranckheiten. Durch Vuolfgangum Peristerum, der H. S. Doctorn...
Berlin 1583. Hvor Peristerus har fundet oversættelsen, siges ikke; hvis han selv havde fore
taget den, vilde han som i andre tilfælde have
nævnt det. Schamelius mener, at oversætteren
er Bartholomæus Ringwald, Wetzel derimod,
at det er Bartholomæus Gesius, og Fischer siger,
at begge dele er uden særlig grund. I en del
salmebøger findes salmen med en ændret be
gyndelse »Herr deinen Zorn wend ab von uns
mit Gnaden«. Saaledes findes den først i Cnigers
»Praxis« 1648.
Martin Mollers oversættelse, som er nævnt
ovenfor, »Nim von vns, Herr, du trewer Gott«
har forladt det sapfiske versemaal. Ogsaa den
er oversat til dansk, se nærmere under »Afvend
fra os, o Herre mild«.

2. Denn so du woltest nach verdienste straffen,
wer kondte deinen Grim vnd Hand ertragen?
Alls must vergehen was du hast geschaffen
fiir deinen Plagen.

1. VReden din affvend HERre Gud/ aff Naade/
Riset dit blodigt/ som os ofuermaade/
plager saa redlig/ aff en Vredis Brynde/
fordi vi synde.
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2. Thi om du effter vore Synder onde/
Straffer/ som du med all Rette kunde/
Da maatt’ Alting gaa i Grund oc falde/
Ja en oc alle.
3. Forlad os vor Skyld/ gode Gud oc HErre/
Lad din Naad’ igien offuer os regere/
Thi aff Gunst pleyer du idelig at skaane/
Den er din Vaane.
4. Arme Orme/ Støff/ Muld oc Aske alle/
Ere vi/ ja suage oc daglig falde/
Nød oc Død/ Gienvordighed os nu plage/
I alle Dage.
5. See til din Søns blodige Død oc Pijne/
Paa Kaarsset hand leed for Synderne mine:
Jernet i sin Side indstinge lode/
Verden til gode.
6. Derfor/ O Fader/ icke os forderffue/
Ved Christum din Naade lad os forhuerfue/
Stetz at vi udi Himmelen den geffue/
Met dig maa leffue.
Her efter Moltkes Haandbog 1639.
Denne oversættelse fremkom først i Moltkes
»En Aandelig Haandbog« 1636. Oversætteren
er ogsaa her ukendt, men han synes at tale med
jydsk tonefald.
Maaske er det dog ikke den ældste danske
oversættelse. I Holger Rosenkrantz den Lærdes
mærkelige skrift »Hør danske Mand«, Kbh.
1631, som rummer en fremstilling af »nogle
trolydige og Guds Fred elskende Guds Børns
daglige Husandagt« er der ogsaa en salmesam
ling, hvori man finder en oversættelse, der er
foretaget af kansleren Christen Thomesen. Her
lyder det første vers:
Vend fra os, o Herre, din store Vrede,
Hold dit Ris op over vore Synder lede,
Straf os ikke efter vor fortjente Maade,
Tænk paa din Naade.
Her efter J. Oskar Andersen: »Holger Rosenkrantz
den Lærde«, Kbh. 1906, s. 289.
Det var imidlertid »Vreden din afvend«, der
gik videre til de almindelige salmebøger, bl. a.
Cassubens, og i K fik følgende ændringer: 2,2:
Straffed’. 3,1: Synd. 3,4: Det. 4,3: Nøød, død
og. Derefter gik den uændret videre til P 544
og Gb 40. K har anbragt den til Fastelavns
søndag, og de to sidste vers er i flere menigheder

blevet sunget hver søndag i fastetiden. Gb har
anbragt den blandt de almindelige salmer til
bededagene. Der hører den hjemme.
I E blev den ganske omdigtet, vistnok af
Abrahamson; der er ikke noget tilbage af de
gamle ord, men E beholder i reglen versemaalet, naar de gamle salmer omdigtes:
1. Til dig, min Gud! vil jeg af Hiertet bede.
Fra Dyd og Pligt lod jeg mig tidt forlede;
Vil ikke du dig over mig forbarme,
Forgaaer jeg Arme.
2. Omspændt af Ængstelse mit Hierte gruer;
Retfærdighed med Dom og Straf mig truer.
O vee mig, om jeg skal tilfulde bøde
For al min Brøde.
3. Det Onde, jeg letsindig har bedrevet.
Det er mig til saa tung en Byrde blevet.
Ak! jeg nedtrykkes, synker hen i Støvet,
Alt Mod berøvet.
4. Forgieves hos mig selv jeg Trøst vil hente,
Forgieves jeg af Verden Hielp vil vente.
Har jeg ei anden Hielp og Trøst tilbage,
Maa jeg forsage.
5. Til dig, min Gud! til dig vil jeg mig vende;
For dig jeg vil min store Synd bekiende.
Min megen Synd jeg angrer nu saa saare
Med Suk og Taare.
6. Forskyd mig ikke, o min Gud og Herre!
Ved Jesum lad min Synd tilgivet være!
Og led mig ved din Aand paa bedre Veie,
Paa dine Veie!
Abrahamson, E 280.
Ikke blot i Danmark, men
bejdede flere paa at komme
mens salmetone, saaledes J.
udgav »Antydninger til et
verk for den norske Kirke«,
findes:

ogsaa i Norge ar
bort fra rationalis
S. Welhaven, der
forbedret PsalmeChria. 1840. Heri

1. Bortvend din Vrede, Gud, ved vore Sukke!
O, lad vor Anger Naadens Dør oplukke,
rul ei din Torden, lad ei Lynet gløde
over vor Brøde!
2. Skulde vor Synd for Retfærds Dommer stedes,
da maatte Jordens Frugt som Avner spredes,
da skulde Slægten, rammet og bedrøvet,
knuges i Støvet.

AFVEND DIN VREDE, HERRE GUD, AF NAADE

3. See, for dit Aasyn bede vi og knæle;
Gud, til din Mildhed tye de bange Sjæle!
O, lad de stærke, trudselfulde Arme
favne og varme!
4. Menneskets Styrke er som Støv at nævne;
tidt for et Vindpust bøier sig vor Evne,
talløse Smerter spire allesteder
blandt vore Glæder.
5. Derfor vort Hjerte fristet er og hildet,
derfor er mangt et Jordens Barn forvildet;
derfor du gav os, over alle Goder,
Christus til Broder.
6. O, for hans Gjerning, vil du os tilgive;
Brøden skal bortdøe, Angeren skal blive.
Da skal vi engang stedes for dit Øie
hist i det Høie.
Johan Seb. Welhaven:
»Antydninger........ «, 1840, s. 27.
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I Sønderjylland foretog Ægidius 1717 i Æ
340 en ny oversættelse »Afvend din vrede, kiere
Gud, i naade« efter det samme tyske grundlag
som den foregaaende. Senere foretog N 9 en
fuldstændig omarbejdelse af den gamle tekst,
og under hensyn til den latinske original ind
føjede man to vers, v. 5 og 7, saa salmen kom
op paa de oprindelige 8 vers.
1. Vreden din afvend. Herre Gud, af Naade,
Spar os for Svøben, som os overmaade
Tugter i stor og hellig Vredes Brynde,
Fordi vi synde!
2. Vilde du revse os for al vor Brøde,
Ak, dine Børn da bleve slet lagt øde,
Da maatte Alting for din Grumhed falde.
Ja Een og Alle.
3. Synden forlad os, gode Gud og Herre,
Lad atter Naaden over os regjere;
Evig dit Raad er mildt dig at forbarme
Over os Arme.

Denne mere digterisk end teologisk højtstaaende
bearbejdelse måtte tiltale en slægt, der var paa
virket af romantikken. Mynster optog i ET 614
af Welhavens tekst de to første og det sidste
vers uændret, men v. 3—5 gengav han saaledes:

4. Hvad vil du med os Usle gaae i Rette,
Du, Verdens Herre, med os Arme trætte!
Mindes, vi ere Støv og Aske alle,
Hver dag vi falde!

3. See, for dit Aasyn bede vi og knæle;
Gud! til din Mildhed tye de bange Side;
O, lad din Naade atter sig forbarme
Over os Arme.

5. Alt i vor Fødsel Syndens Aag vi bærer.
Satan os frister og end meer besnærer,
Skaan os, vor Gud! vor Brøde ingenvegne
Du os tilregne!

4. Ak, vi er idel Støv og Muld og Aske,
Daglig os Svage Synden vil forraske,
Trængsel og Nød og Død os alle Dage
True og plage.

6. See til din Søns den blodig bittre Kvide,
Hvad han for vore Synder vilde lide,
Da han sig selv som Offer, os til Baade,
Gav hen i Naade. (R)

5. See til din Søns den blodig bitre Qyide,
Hvad han for vore Synder vilde lide.
At han som Offer gav sig selv i Naade,
Verden til Baade.

7. Lad ei forgaae, hvad du har skabt til Ære,
Lad vor forløsning ei forgjeves være,
Men i vor Frelsers Blod det purpurrøde
Skjul du vor Brøde!

J. P. Mynster, ET 614.
R 426 ændrede atter denne tekst: 1,3-4: over
Slægtens Brøde Dit Lyn ei gløde. 2,1: Ak, om
vor Synd for Dommen skulde stedes. 2,4: Nedslaaes. 3,4: Frels du. 4,2: Os svage daglig. 4,3-4:
Og Nød og Død og tusind Trængsler plage Os
alle Dage. 5,1: den bittre Korsets Kvide. 5,3-4:
At han sig selv til Offer, os til Baade, Gav hen
i Naade. 6,2: Bortdøe skal Brøden. - Saaledes
gik salmen videre til KH 468.
*•

8. Derfor, o Fader! ei du os fordærve,
Giv os, hvad Christus vilde os forhverve,
Du os herefter hist i Himlens Sale
Evig husvale!
H. S. Prahl, N 9.
Bearbejdelsen i D 439 er ny i de to første vers,
det tredie er Mynsters, som det er ændret i R,
de to sidste er hentet fra Prahls sønderjydske
tekst.
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I Norge kom Welhavens tekst ikke til at
spille nogen stor rolle, mens den i Danmark
endnu i 1940 kunde give anledning til en teolo
gisk debat (Harald Sandbæk og Jobs. Nordentoft i Præsteforeningens Blad nr. 22, 25, 29).
Landstad foretog nemlig en ny bearbejdelse,
La 394, som i det væsentlige gik videre til
La rev 609, begge steder 6 vers. Hauge 214
har derimod alle 8 vers med og har saaledes
hentet de to i den latinske tekst. Nynorsk 484
har optaget en oversættelse af Støylen, »Vend
burt din vreide, Herre Gud, i naade«. Den
synes snarere at være oversat efter Landstads
tekst end »etter ein latinsk salme av G. Thym«,
som der staar.
Salmen er vistnok den eneste af de lutherske
salmer paa latin, som har fundet vej til de nor
diske salmebøger. Den har navnlig i ortodok
siens tid spillet en stor rolle i Danmark. Den
var ikke blot brugt i almindelighed som bodsog bededagssalme, men man greb til den med
særlig inderlighed, naar store plager som krig
og pest brød ind over folket. Det var saaledes
naturligt og meget vel betænkt, at klokkespil
let i Helligaandskirken i København gav sig
til at spille denne salme under den store brand
i 1728, da ikke blot store dele af byen, men ogsaa
selve kirken blev raseret af luerne.

2. Erbarm dich deiner bosen Knecht!
wir bitten gnad vnd nicht das Recht.
Denn so du HErr, den rechten Lohn
vns geben wolst nach vnserm thun,
So miist die gantze Welt vergehn
vnd kan kein Mensch fiir dir bestehn.

(Wackemagel I, s. 415, 438, 526. Koch II, 213; VIII,
165. Kulp 144. Fischer II, 346. Skaar II, 87-93.
Arthur Arnholtz: »Den sapfiske Strofe I Danmark«,
Kbh. 1946, s. 14, 32-33, 38, 39).

6. Gedenck an deins Sohns bittern Todt,
sih an sein heilig Wunden roth,
Die sind ja fiir die gantze Welt
die Zalung vnd das Losegeldt:
Des trosten wir vns allezeit
vnd hoffen auff Barmhertzigkeit.

3. Ach, HERR Gott, durch die trewe dein
mit Trost vnd Rettung vns erschein!
Beweiss an vns dein grosse Gnad
vnd straff vns nicht auff frischer that,
Wohn vns mit deiner giite bey,
dein zorn vnd grimm fern von vns sey.
4. Warumb wiltu doch zornig sein
vber vns arme Wiirmelein?
Weistu doch wol, du grosser Gott,
das wir nichts sind denn Erd vnd kot.
Es ist ja fiir deim Angesicht
vnser schwacheit verborgen nicht.
5. Die Siind hat vns verderbet sehr,
der Teufel plagt vns noch viel mehr,
Die Welt vnd vnser Fleisch vnd Blut
vns allezeit verfiihren thut:
Solch Elend kenstu, HERR, allein,
ach lass es dir zu Hertzen gehn!

AFVEND FRA OS, O HERRE, MILD.
Grundlaget for denne salme er »Aufer immensam«, hvis tekst er anført under »Afvend din
vrede«.
Ein schdn teglich Gebet, fiir allerley Noth,
aus dem Carmine M. Georgij Thymæi: Auflfer
immensam DEVS, & c.
1. Pet. 5. Alle ewre sorgen werfifet auflfjn,
Denn er sorget fiir euch.
1. NJm von vns, HERR, du trewer Gott,
die schwere straff vnd grosse Ruth,
Die wir mit Sunden ohne zahl
verdienet haben allzumahl.
Behiit fiir Krieg vnd thewer Zeit,
fiir Seuchen, Fewr vnd grossem leid.

7. Leith vns mit deiner rechten Handt,
vnd segne vnser Stadt vnd Landt.
Gib vns allzeit dein helligs Wort,
behiit fiirs Teuffels List vnd Mord.
Verley ein seligs Stiindelein,
auf das wir ewig bey dir sein.
Martin Moller 1584.
Her efter Wackernagel V, 73.
Denne oversættelse fremkom i Martin Mollers
andagtsbog »Meditationes sanctorum patrum«,
Gorlitz 1584. Denne bog indeholder bønner og
betragtninger, som Moller har samlet fra kirke
fædrene og mange af kirkens store navne ned
gennem middelalderen og derefter oversat fra
latin. Ind imellem har han spredt oversættelser
af latinske salmer. Han siger i fortalen, at bogen
ikke indeholder noget nyt, ikke en eneste lille
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bøn fra nutiden, hverken af ham eller andre.
Dette sigter naturligvis til originalerne og maa
gælde salmerne saavel som bønnerne. Der er
derfor ingen grund til at antage, at B. Ringwaldt skulde være oversætteren, thi lige saa
selvfølgeligt som det er, at Moller har oversat
bønnerne, maa det være, at han har oversat
salmerne.
Salmens dristige pukken paa Guds naade
mod selv de største syndere har givet anledning
til følgende træk, som Skaar anfører efter Koch,
der atter citerer Seiffarts »Singularia evangelica«,
1714: »I Rothenburg levede i Begyndelsen af
forrige Aarhundrede en haardt anfægtet Kvinde.
Hun mente, at hun havde syndet mod den Helligaand, fornegtet Kristus og næret gudsbespotte
lige Tanker. Af sin Sjelesørger (Dr. Hartmann)
fik hun da det Raad at synge denne Salme og
med den i Tanke gaa til Kirke og der appellere
til Guds Barmhjertidhed (V. 2 og 3) og til
Kristi Saar (V. 6). Efter Gudstjenesten kom
hun løbende til ham med glædestraalende
Aasyn og raabte: »Det har hjulpet! vor Appel
har hjulpet!« «Nu vel, saa vil Gud hjælpe videre«,
var Præstens opmuntrende Svar.«
Nimm von uns HErr! du etc.
1. Afvend fra os, o! HErre mild
Den straf, som nidkierhedens ild
For vore synder har opvakt,
Tænk paa din dyre naade-pagt,
Fri os fra kriig og hungers nød,
Fra pest og andre haarde stød.
2. See naadig til os arme, som
Kand ey bestaae for ret og dom,
Men tigger naade, og vel veed,
At, om du ey af miskundhed
Forskaane vil, al verden maae
For syndens skyld til grunde gaae.
3. O! HErre, ikke os forkast.
Din sandhed staaer jo evig fast,
Thi skaan os nu for straffens riis.
Og i al nød os hielp beviis.
Stat os med din miskundhed bi.
Og giør os fra vor jammer fri.
4. Hvi vil du dog fortørnes paa
Os svage, usle, arme, smaa,
Du, som os skabte ved dit ord.
Veed vi er’ intet uden jord,
Ret grandt dit klare øye seer,
Hvor skrøbelig vor tilstand er.
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5. Ved synden vi fordervet er.
Os frister satan endnu meer,
Saa giør og verden, kiød og blod,
Endskiønt vi det vil staae imod,
Den jammer er dig vel bekiendt,
O! Gud, din naade os tilvend.
6. Tænk paa din Søns den bittre død,
See til hans hellig’ saar saa rød’.
Deri er jo for verdens synd
Forsoning fuld af kraft og fynd.
Vi trøste os derved altid,
Og haabe paa din naade bliid.
7. Ledsag os ved din høyre haand.
Velsigne dette sted og land,
Und os altid dit hellig ord.
Afvend selv dievlens list og mord.
Giv os til sidst en salig død,
Og hos dig hisset glæden sød.
Dansk 1740.
P 550-

Denne oversættelse af en ukendt oversætter
fremkom 1740 i P 550. Derfra gik den videre til
Gb 371 med følgende ændringer: 6,2: Og paa
hans Blod, som for os flød. 7,1: Beskierm os,
du alleene kan. MB 703 optager den med
følgende ændringer: 3,5: Stat med din Mis
kundhed os bi. 5,6: Ved dig den ene vorder
endt. 6,2: See til hans Blod og Saar saa rød.
7,1: Forbarm dig, Gud, vor Frelsermand.
7,3-4: Ophold os altid ved dit Ord, Vend fra
os Djævlens. N 543 optager salmen med følgende
Ændringer: 1,6: og fra den bratte død. 2,3:
trygle. 3,2: Din Trofasthed staar. 3,5 som MB.
5,4: dem. 5,6 som MB. 6,2 som Gb. 7: Beskjærm os, som du ene kan, Velsign paa ny
vort Folk og Land, Os altid und dit hellige
Ord, Vend fra os Djævlens List og Mord, Giv os
tilsidst en salig Død Og hisset hos dig Glæden sød.
I kongeriget kom salmen ikke ind i salme
bøgerne igen, efter at den var udeladt af E.
Men i Norge blev den optaget i La 390 med
følgende ændringer: 1,6 Fra Sygdom, Sot og
hastig Død. 3,2: Din Trofasthed staar evig.
3,5: Før os paa din Miskundheds Sti. 4,1:
O, du maa ej fortørnes paa. 5,4: dem. 6,2 som
Gb. 6,3: er for al. 7,1: Beskjærm os du, som ene
kan. 7,3: Al Tid os und. 7,4: den ondes.
Hauge 363 har ligeledes optaget alle vers,
men i La rev og Nynorsk er salmen udeladt.
Den er heller ikke optaget i D.
(Koch II, 213; VIII, 165. Kulp 144).
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AGNUS DEI,
se: O du Guds lam uskyldig

AK, BLIV DOG MED DIN NAADE.
Flehen der Kirche in Zeiten der Gefahr.
1. Ach bleib mit deiner Gnade
Bey uns, Herr Jesu Christ,
Dass uns hinfort nicht schade
Des bosen Feindes List.
2. Ach bleib mit deinem Worte
Bey uns, Erloser werth,
Dass uns beyd’ hie und dorte
Sey Giit’ und Heil beschert.
3. Ach bleib mit deinem Glanze
Bey uns, du werthes Licht;
Dein’ Wahrheit uns umschanze,
Da mit wir irren nicht.
4. Ach bleib mit deinem Segen
Bey uns, du reicher Herr;
Dein’ Gnad’ und all’s Vermogen
In uns reichlich vermehr’.
5. Ach bleib mit deinem Schutze
Bey uns, du starker Held,
Dass uns der Feind nicht trutze,
Und fall’ die bbse Welt.
6. Ach bleib mit deiner Treue
Bey uns, mein Herr und Gott!
Beståndigkeit verleihe.
Hilf uns aus aller Noth!
Josua Stegmann:
Christliches Gebetbiichlein 1627.
Her efter Rambach: Anthologie II, S. 259.
Trediveaarskrigens trængsler ligger bag denne
salme, som først fremkom i Stegmanns »Christ
liches Gebetbiichlein« 1627 og tre aar efter
optaget i hans »Ernewerte Hertzen-Seufzer,
darinnen Zeitgebetlein uff die bevorstehende
betriibte Kriegs-, Thevrung- vnd Sterbenszeiten
gerichtet etc.«. Det er altsaa en bønnebog,
hvori forfatteren ledsager sine bønner og be
tragtninger med salmer, dels af andre forfattere,
hvis salmer ofte er omdigtede, dels af egen pro
duktion. Nærværende salme er knyttet til en
bøn om, at Gud vil velsigne og opholde det
kære prædikeembede. Heri hedder det bl. a.:
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»Herre Jesus, Doktoren med den lærde tunge,
sandhedens lærer... se til vor nød og hjælp os,
red os ud af vor elendighed. Din kirke staar
øde, fredens engle græder bitterligt, frelsens
budbringere gaar sørgmodige omkring. ..«. Sal
men har ned gennem tiderne været til trøst for
mange i det tyske folk, men synes især at være
blevet elsket i det 19. aarhundrede, hvorfor
man ogsaa da har tildigtet et nyt slutningsvers
om dødens time:
7. Ach bleib mit deinem Frieden
bei uns auch noch im tod,
und sprich uns zu, den Miiden:
ihr seid versohnt mit Gott!
Salmen synes at være kommet til Sønderjylland
med de tyske præster efter 1864. N daterer den
danske oversættelse til 1868, men nævner ikke
nogen oversætter. Da salmen imidlertid findes
i C. A. Valentiners »Vor Kirkes yndigste og
lifligste Kjerne-Psalmer for Skolen og Hjem
met«, 1869, nr. 37, er det muligt, at det er
Valentiner, som har foretaget oversættelsen,
som da heller ikke er særlig fremragende. Den
gengives her efter Valentiners reviderede ud
gave af Pontoppidan, nr. 462:
1. Ak, bliv dog med din Naade
Hos os, vor Herre Christ,
At os ei monne skade
Den onde Fjendes List.
2. Ak, med dit Ord, det rene,
Bliv hos os, Frelser kjær.
Og Held og Godt forlene
Os baade hist og her.
3. Ak, bliv med Lysets Stjerne
Dog hos os klar og mild,
Din sandhed om os værne,
At vi ei fare vild.
4. Ak, bliv dog, og velsigne
Os Alle, Herre rig.
Giv Naade, dig at ligne,
Og Kraft at tjene dig.
5. Ak, bliv med Skjold og Bue
Os nær, du Helt saa bold.
Lad Fjenden os ei kue,
Ei Verdens List og Vold.
6. Ak, hos os. Herre, blive
Din Trofasthed saa sød.
Bestandighed os give,
Frels os af al vor Nød.
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Fra PVal gik salmen videre til N 233 med
følgende ændringer: 1,3-4: Vogt os for Fald
og Vaade, For Djævlens Magt og List. 3,4:
ei vi. 4,4: at tækkes dig.
Gennem »Kjerne-Salmerne« er den blevet
indsunget i skolerne i Nordslesvig og gennem
N i kirkerne, saa den har vundet en vis yndest
i Sønderjylland. Den blev optaget i S 346 og
derefter i D 563.
(Koch VIII, 146. Kulp 100).

AK FADER, LAD DIT ORD OG AAND.
1. Ak Fader! lad dit Ord og Aand
Dog ret faa Overhaand!
Og see, hvor fuld din Urtegaard
Af Torn’ og Tidsel staaer!
Din Vext du her vel har.
Men ak! hvor tynd og rar.1
Hvor lidet er dog Kraften kient
Af Ord og Sacrament.
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sorg; han ser, at verdsligheden breder sig paa
kirkens eget omraade, og pietismen har tabt
sin angrebskraft. Kun Gud kan hjælpe. Digte
rens ord bliver da en bøn til den treenige Gud,
sorgfuld, inderlig og gribende.
Først med forslaget til KH 1888 blev man ret
opmærksom paa denne lille salmeperle, der
med følgende ændringer kom ind i RT 2,958:
1,3: Se dog. 2,5: hjælper. 2,6: Du Døden. 3,4:
Som Fædrene har. 3,6: med kraftig. 3,7: Frug
tens.
Derfra gik den uændret videre til KH 509 og
SS 629.
D 309 har ført teksten nærmere til originalen
i 2,6 og 3,6-8.
I Norge var man tidligere opmærksom paa
den. Den er optaget i La 230 og Hauge 442,
La rev 11 og Nynorsk 168 i en oversættelse af
Blix: »Gud lat din Ånde og ditt ord«. — Som
kommentar til de sidste linjer kan maaske tjene
et par norske ændringer: Landstad: Som Træ
med sterkest Rod Og Krone fuld af Frugters
Sne og Purpur. La rev: Med frukt som purpur
og som sne - O Herre, la det skje!
(Skaar I, 554. BSS III, s. 57).

2. O JEsu, JEsu! kom dog snart
At se din Viingaards Art.
Af døbte vrimler Stad og Land;
Men hvor er Troens Brand ?
Hvad heder det, vi veed.
Hvad Død du for os leed;
Dog taales Sathans fule Verk
Iblant os lige sterk.
3. O Hellig Aand! for dig, vor Skat,
Vi græde Dag og Nat.
Kom, giv os samme Lys og Kraft,
Vor’ Formænd før har haft,
Da Christendommen stod.
Som Træe, ved deiligst Rod,
Saa oven fuld af Frugters Snee
Og Purpur. Lad det skee!
H. A. Brorson.
»Svane-Sang«, Kiøb. 1765. Nr. XXI.

Brorson indledte sine julesalmer med et angreb
paa verdsligheden, »Bort verdens juleglæde«,
og denne indstilling blev han tro til det sidste.
Alligevel sporer man en forskel. I ungdommen
aabner han et frisk angreb og maner til omven
delse. Her er meget mere af den stille, dybe
I. sjælden.

AK, GUD, FRA HIMLEN SE HERNED.
1. Ach Gott von hymel sihe dar eyn
und las dich das erbarmen,
Wie wenig sind der heyligen deyn
verlassen sind wyr armen.
Deyn wort man lesst nicht haben war,
der glaub ist auch verlosschen gar
bey allen menschen kindern.
2. Sie leren eyttel falsche list,
was eygen witz erfindet,
Yhr hertz nicht eynes synnes ist,
ynn Gottes wort gegrundet.
Der welet dis, der ander das,
sie trennen uns on alle mas
Und gleyssen schon von aussen.
3. Gott wollt aus rotten alle lar,
die falschen scheyn uns leren!
Da zu yhr zung stoltz offenbar
spricht: trotz wer wills uns weren!
Wyr haben recht und macht alleyn,
was wyr setzen, das gilt gemeyn.
Wer ist der uns solt meystern?
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4. Darumb spricht Gott: ich mus auff seyn,
die armen sind verstoret,
Yhr seufftzen dringt zu myr ereyn,
ich hab yhr klag erhoret.
Meyn heylsam wort soli auff den plan,
getrost und frisch sie greiffen an
Und seyn die krafft der armen.
5. Das sylber durchs feur sieben mal
bewert wird lautter funden,
Am Gottes wort man wartten sal
des gleichen alle stunden.
Es will durchs creutz beweret seyn,
Da wirt seyn krafft erkand und scheyn
Und leucht starck ynn die lande.
6. Das wollstu Gott bewaren reyn
fur disem argen geschlechte
Und las uns dyr befolhen seyn,
das sichs ynn uns nicht flechte.
Der Gottlos hauff sich umher find,
wo dise lose leute sind
Ynn deynem volck erhaben.
Martin Luther 1523.
»Geystliche gesangk Buchleyn«, Wittemberg 1924
Her efter Weimarudg., s. 415.
Teksten er her gengivet efter teksten ved tenor
stemmen i den kor-salmebog, som Luther og
Walter udgav 1524. Men i de to Erfurterenchiridier fra samme aar og en række andre
omtrent samtidige tryk findes som syvende vers
følgende doxologi, som dog næppe kan tilskri
ves Luther:
7. Ehr sey Gott vatter allezeyt,
auch Christ dem eyngeboren,
Und dem troster heyligen geyst
gar hoch in hymells koren.
Wie es im anfang unnd auch yetzt
gewesen ist und bleybet stetz
In der wellt, der wellt. Amen.
I en række andre gamle tryk findes i stedet for
dette et andet slutningsvers:
7. Eer sey dem Vatter und dem sun
und auch dem haylgen gayste.
Als es im anfang was und nun,
der uns sein gnade layste,
das wir wandlen in seinem pfad,
das uns die siind der seel nit schad,
wer das begert sprech Amen.

Den 19. august 1523 forelagde Luther for prov
sten og kapitlet ved stiftskirken i Wittenberg
sine planer med hensyn til en ny ordning af
gudstjenesten. Da var der ikke tale om tysk
kirkesang, men kun om udelukkelse af visse
latinske sange, som stred mod skriften, f. eks.
»Salve regina«. Fire maaneder senere er han i
fuld gang med at skabe en tysk salmesang og
henvender sig i øst og vest om medhjælpere,
»vi søger digtere overalt«.
Hvad er der sket i mellemtiden, som kan
have givet anledning til et nyt syn og en helt
ny virksomhed? 1523 udkom Thomas Miinzers »Deutsch Euangelisch Messze«, i hvis anden
del »Deutzsch kirchen ampt« fandtes tyske over
sættelser af latinske hymner, ialt ti tyske salmer,
som tænkes anvendt ved gudstjenesten. Det
vakte et betydeligt røre og fandt tilslutning hos
mange af reformationens venner. Men Thomas
Munzer var i Luthers øjne en farlig sværmer,
som var i færd med at forkaste Guds ord og
sætte sine egne radikale paafund i stedet. Hvis
han kom til at lede den reformatoriske bevægelse,
vilde det være ude med den. Hvis han her
havde fundet et virksomt middel til udformning
af en evangelisk gudstjeneste og udbredelse af
evangeliet, saa maatte man gribe dette middel
og benytte det paa en bedre maade, dvs. skabe
en tysk folkelig kirkesang, som var bedre end
Miinzers tilløb.
Saa søger Luther digtere alle vegne, da han
ikke synes, at han selv kan magte opgaven, som
det ses af brevet til Spalatin, der er nærmere
omtalt under »Af dybsens nød«. Han søger til
Davidssalmerne for at omsætte dem til tyske
salmer, og i Ps. 12 fandt han just een, der
netop talte om evangeliets fordærvere, menne
sker som vilde være klogere end Guds ord.
Han følger Ps. 12 vers for vers, v. 2 i første
strofe, v. 3 i anden, v. 4-5 i tredie, v. 6 i fjerde,
som er salmens højdepunkt, v. 7 i femte strofe,
v. 8-9 i den sidste.
Ud fra denne situation maa man antage, at
Luther har skrevet denne salme i slutningen af
1523. Det stemmer med, at den foreligger trykt
allerede i den saakaldte »Achtliederbuch«, som
formentlig udkom i midten af januar 1524.
Spitta mener derimod, at salmen er blevet
til allerede 1518. Luthers program ifølge brevet
til Spalatin, umiddelbar tilslutning til psalmeteksten og kun frihed med hensyn til ordvalget,
hvis man kun derved kan gøre meningen klar
for jævne folk, er ikke fulgt her. Denne salme
kan derfor ikke være et saadant »kultdigt«,
som Luther ved nytaarstid 1524 sigtede paa.

AK, GUD, FRA HIMLEN SE HERNED

Den maa være en individuel digtning, som er
blevet til i forbindelse med et af Luthers tid
ligere arbejder med psalmerne, og han finder,
at sprogbrugen nærmest henviser til samtidig
hed med Luthers »Operationes in Psalmos«
fra 1518. - W. Lucke gaar i Weimarudg. grun
digt ind paa disse sproglige undersøgelser og
finder, at teksten maa placeres mellem oversæt
telsen i Luthers »Betbtichlein« 1522 og hans
oversættelse fra 1524, nærmest dog den sidste.
løvrigt har vi ikke et eneste vidnesbyrd om,
at Luther skulde have skrevet salmer før 1523,
kun forsøg paa ud fra ligheder i sprog og tanke
gang at faa den traditionelle datering ændret til
en samtidighed med tidligere skrifter eller præ
dikener.
Denne salme var som et tveægget sværd.
Hvis det er rigtigt, at Luther her især polemise
rer imod sværmerne, saa er ordene formet saaledes, at de ogsaa kunde ramme katolikkerne,
og det jævne folk forstod at svinge dette sværd,
især mod de sidste. Et par eksempler skal an
føres.
I Braunschweig havde et par lutherske præ
dikanter i 1527 begyndt at afskaffe de katolske
ceremonier og prædikede under stort tilløb.
Raadet indkaldte da fra Magdeburg den dyg
tige dr. Sprengel, ogsaa kaldet »Spriitze«, for at
han skulde slukke ildebranden, og han lovede
med tre prædikener at udrydde alt kætteri i
byen. Da han i Franziskanerkirken var midt i
den første prædiken om den gældbundne tjener
og anførte et skriftsted fra Peters brev, blev han
afbrudt af en tilrejsende luthersk prædikant,
som sagde, at han citerede ordet galt; Sprengel
blev noget forvirret og sagde: I har maaske en
anden oversættelse, men i min staar der saadan
og saadan. Saa fortsatte han sin prædiken og
sluttede med at sige, at han dermed havde
bevist, at hvert menneske kunde blive salig
gennem sine gode gerninger. En af borgerne
raabte: Du lyver, Pfaffe! og begyndte at synge
»Ach Gott von hymel«, og hele menigheden
stemte i med. Noget flov gik doktoren ned af
prædikestolen, men kunde knap komme ud af
kirken, fordi folket klemte ham fra alle sider,
og han holdt ikke flere prædikener i byen.
Noget lignende gik det i Liibeck i 1529, da
en gammel blind mand gik og sang tyske salmer
for dørene. Raadet tog affære og udviste ham af
byen. Søndagen efter, den 5. december, da
kapellan Hillebrand forrettede fromessen i St.
Jakobskirken og sluttede med at bede for de
døde, begyndte to drenge at synge »Ach Gott
von hymel«, og hele folket stemte i med og sang
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den saa andægtigt, som om de havde lært den
i skolen. Derved skete der i byen et omsving
til gunst for den lutherske lære, og naar derefter
en munk eller en præst sagde noget paa prædike
stolen, som ikke huede det lutherske folk, be
gyndte man at synge denne salme, og saa maatte
prædikanten ned. »Saaledes skete det, at denne
ene salme udrettede mere end megen menneske
lig klogskab og kraft havde kunnet udrette«,
siger Starken i sin bog om Liibecks kirkehi
storie.
En særlig stilling i salmen har det malende
udtryk: Nu skal mit helbredende ord »auf den
plan«. Engang da Spener var præst i Frankfurt
og kom til en bedetime, meget bekymret over
kirkens aandelige tilstand, hilste menigheden
ham med dette vers. Mange aar senere, da
han drog til Dresden, hvor han var kaldet til
hofprædikant, kom en lærer med en flok skole
drenge og sang dette vers foran hans vogn.
Atter tog han det som en trøst ovenfra, og han
kom til at holde saa meget af dette vers, at
han ofte lod skolebørnene synge det foran sin
dør.
Naar katolikkerne i sin tid blev mødt med
denne salme, søgte de naturligvis at give igen,
bl. a. ved at omdigte den. I et gammelt manu
skript fra Flensborg, ca. 1525-29, finder man
følgende vers:
Ach got van hemel se daran
Ynd lat dy des erbarmen,
Wo gar heff Lutter dyn folck vervort,
Betragen synt de Armen;
Dyn Wort he en nicht rechte leert,
Den symplen Luden de wech vorkeert,
De to der salicheit leyden.
En halv snes aar senere lod præsten i Gerendingen i Østrig, Simon Reutlinger, trykke »Ein
New Liedt von Martin Luther, dem treulosen
Augustiner Mdnch, wie er das Wort Gottes
verfelschet hab.« Den begynder:
Ach Gott von Himel schaw darein,
Ynd lass dich das erbarmen,
Wie Luther hat die Bibel dein
so gar verfelscht den Armen.
I en katolsk salmebog fra 1567 (Johann Leisentritt) findes en omdigtning af Luthers salme
paa 11 vers. Den er ikke daarligt gjort. Det
hedder her i v. 8:
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Darumb spricht Gott »ich muss auff sein,
mein Kirch ist schier zurstoret.
Ihr seufftzen dringt zu mir herein,
ich hab jhr klag erhoret.
Die alt war lehr soli auff dem plan
die Ketzer weidlich greiffen an
wie vor alters auch gschehen.«

5. Man prøffuer sølff med ilden wel,
saa worder thet klart befundet,
paa Guds ord man wel wochte skall,
tesligest y alle stunde,
thet wil med korsit beskermis best,
saa lærer oss then hellige læst,
thets krafft luchter y alle lande.

Wackemagel V, 1264.

6. O milde Gud bewaare thyne ord,
fraa alle falske lære,
att alle wy her sammen boo,
tw wilt wor beskermer wære,
The Guds forgangne monne tw her finde,
thit folk achte the nw offuer att winde,
o Gud forbiwd thennom thet AMEN.

Naar man læser denne sidste trusel og mindes
inkvisitionen, bliver man tilbøjelig til at se lidt
mildere paa, at de første lutheranere sang deres
modstandere ned af prædikestolene med en
salme som denne.
Til dansk blev den oversat i Claus Mortensens
salmebog 1528:
Then xj. Psalme Saluum me
fac, til att siunge om thet hellig
Euangelij framgang.
1. O Gud aff himmelen see hertil,
oc lad teg thet forbarme,
Gantske faa tha ere thyne tiæner till,
beswigne ere wy arme,
Thyne ord wil man ey giffue macht,
oc troen er skøtt gantske forlatt,
hooss alle menniskens sønner.
2. The lære idel falsk oc swig,
hwad theris wysdom paafinder,
theris hierte er icke samdrectelig,
til Guds ord att forkynde,
then ene wil thette, then anden wil thet,
bedrage oss med menniskens set,
oc siunes dog hellig vdwortis.
3. Gud wil then schrifft med roden oprycke,
som falsk hellighed oss lærer,
ther till theris tunge staalt obenbare,
taler stort wy wille oss wærie,
wy haffue rett oc macht y hand,
hwad wy beschriffue thet skall gaa fram,
hwem er ther wil oss straffe ?
4. Ther fore till Gud ieg wil opsee,
the arme leggis fast øde,
theris suck oc sorrig the meg bethee,
ieg wil theris kæremaal høre,
Myne salige ord the skulle nw fram:
begiærlig the annamme them,
paa thennom the arme seg trøste.

7. Aere wære teg fader ewindelig,
oc Christ thyn søn wor Herre,
ther til wor trøster then Helliaand,
aff hiertet wy thet begiære,
Giff oss thyn naade oc styrcke wor tro,
att wy tilsamen med kierlighed boo,
y eet sind effter thyn wilie.
Dansk 1528.
Her efter Bruun I, 31.
Vi ved ikke, hvem der har oversat denne salme
til dansk. Der var andre medarbejdere end Claus
Mortensen, maaske var det ham selv, maaske
ikke. Men oversættelsen er ikke god. Flere steder
synes oversætteren at have misforstaaet Luther
eller været ukyndig i tysk, se f. eks. 5,7. Og det
danske sprog er mere ubehjælpsomt end sæd
vanligt.
Der er i Malmøsalmebøgerne en anden over
sættelse af Luthers salme, »O Herre Gud aff
himmerig« (Bruun I, 126), det er den sidste af
de tre sange, som »er vdtagne aff thet Swenske
Exemplar«, dvs. at den er oversat til dansk
efter Olaus Petris svenske oversættelse »O Herre
gudh aff himmelrich«. Den er frit oversat til
svensk og daarligt oversat til dansk og gik kun
videre til Tv 55 og Th 214.
Den her anførte direkte oversættelse, indbe
fattet det paa dansk tildigtede lovprisningsvers,
gik videre til Tv 48 og Th 212, det sidste sted
med følgende ændringer: 1,6: forlagt. 3,7: Huem
er den der oss vil. 4,1: Derfor taler Gud/ Jeg
vil opsee. 4,7 dem. 6,7: dem.
Kingo omdigtede den gamle tekst i Vinter
parten 1689, men Vinterparten blev kasseret,
og først senere har man gjort brug af Kingos
slutningsvers, se nærmere under: »O milde Gud,
dit ord bevar«.
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I K blev altsaa den gamle tekst optaget efter
Th, dog ændret 1,6: forladt. 5,5-7: Det vil ved
korset prøves mest, Dets kraft da kiendes allerbest, Og lyser i alle lande. Fra K gik den videre
til P 460, og derefter blev den udeladt af salme
bøgerne. Det var ikke en salme for rationalismen;
den var i hvert fald i Tyskland blevet anført
imod rationalister som i sin tid mod sværmerne
og katolikkerne.
Anders Arrebo har 1623 i »K. Davids Psalter«
givet en ny oversættelse af Luthers tekst, »Ah
Gud aff Himlen see nu her«, se BH 1,331,
men den blev ikke meget optaget i salmebøgerne.
Men med en vis støtte i Anders Arrebos tekst
har W. A. Wexels i »Christelige Psalmer« 1840
givet en ny oversættelse af Luther:

6. Saa frels dit Ord, o fromme Gud,
Fra ureen Lærdoms Plage,
Og lad dets Straaler bryde ud
I disse onde Dage!
Vi give. Gud, os dig i Vold:
Du er vort Værge og vort Skjold,
For dig skal Hovmod falde!

1. Ak Gud, fra Himlen see herned,
Dig over os forbarme!
Saa Faa af dig at sige veed,
I Trængsel er vi Arme!
Dit Ord man ei vil lade staae.
Og Troens Lys flux ud vil gaae
Hos alle Folk paa Jorden!

KH 340 vendte tilbage til Wexels’ tekst i
2,2 og 6,7, og ændrede yderligere i 3,3: Da
sige de. 5,6: Og skinner da ud over Jord.

2. De lære idel Tant og Svig,
Af egen Kløgt udspundet,
Thi Hjertet ei eenfoldelig
I Herrens Ord er grundet.
Een vil det saa, en Anden saa,
Saa mange Veie gaae de paa.
Med Sandheds Skin de prange.

MB 225 har optaget en anden direkte over
sættelse, »O Gud! af Himlen til os see«. Den
er heller ikke helt vellykket.
N 234 optog derimod Wexels’ tekst med de
samme ændringer som KH; den fælles kilde er
KHF 1885,480. Dog beholdt man den sidste
linje som R.
D 352 har ogsaa optaget Wexels’ oversæt
telse, men med ændringer efter originalen i
3,5-7 og 4,5-7, mens ændringen i 6,5-7 stam
mer fra Kingo.
Nutzhorn siger, at Wexels’ oversættelse ogsaa
er optaget i Norge hos Landstad og Hauge.
Det er ikke rigtigt. Som i mange andre tilfælde
er Wexels forbigaaet i sit hjemland, men op
taget i Danmark. Landstad har selv foretaget
en ny oversættelse, kraftig i sine udtryk, ofte
folkelig djærv, men knudret i formen: »O Gud,
af Himlen se hertil«. La 497. Hauge 294 be
gynder paa samme maade, er ogsaa en ny over
sættelse, men med mere støtte i den gamle og
lidt laan fra Kingo. Nynorsk 404 bringer en
oversættelse af Blix, som han har foretaget
efter Landstads tekst: »Gud, sjaa fraa him
melen her til«. I La rev synes salmen at være
udeladt.

3. Naar Gud vil rykke op med Rod
Falsk Hellighed og Lære,
De sige saa med trodsigt Mod:
Hvem vil mod os vel være ?
Vi have Magt i Pen og Mund,
Vort Ord skal gjælde allenstund,
Trods den, det vil forhindre!
4. Dog, Gud han siger: nu jeg vil
Min Kirke mig antage
Og bøie Øret naadig til
Dens Sørgesang og Klage.
Lad Fienderne kun komme frem,
Mit Ord skal trøstigt møde dem
Og frie min lille Skare!
5. Som Sølvets Ægthed prøves grant
Ved Ildens hede Lue,
Og, prøvet saa, for vist og sandt
Heel ædelt er at skue:
Saa prøves og ved Kors Guds Ord
Og skinner da paa mørken Jord
I al sin Glands og Styrke!

W. A. Wexels: »Christelige Psalmer«, 1840, nr. 527.
Med rationalismen som baggrund har Wexels
her fornyet den gamle salme, saa den atter
kunde tages i brug. Den blev optaget i R 316
med følgende ændringer: 2,2: verdslig Kløgt.
3,4: Hvo. 5,6: og saa det skinner over Jord.
6,1: Bevar dit. 6,7: Med dig er Seier, Amen!

I Sønderjylland fremkom Ægidius 1717 med
en ny oversættelse af den tyske tekst, »O! Gud/
af himlen see her til«. Han kasserede i reglen
de gamle danske oversættelser for at prøve at
gøre det bedre efter de tyske originaler.

(Koch VIII, 521-526. Kulp 89. Spitta 52-67. Weimarudg. 109-120. Skaar II, 284-287. Widding II, 32.
Severinsen 10. Niels Møller SS, II, 87).
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AK, HIMMELSØDE ORD.
1. O susses gnaden-wort,
das JEsu mund låss’t fliessen,
dass sich an allen ort
der erden soli ergiessen:
geht hin in alle welt
und predigt GOtt zum ruhm,
weils ihm also gefallt,
das Evangelium.
2. Diess ist die friedens-stimm’
und bohtschaft vieler freuden,
die, ohn’ gesetzes grimm,
an juden und an heyden
erschallet in der zeit
und noch im hertzen schallt,
ach! dass es wår’ bereit
dem ruff’ zu folgen bald.
3. GOtt ist noch jetzt getreu,
er bietet an den frieden,
das hertz zu machen frey
vom siinden fluch hienieden;
allein, der mensch verstoss’t
den raht der seeligkeit,
und siindiget getrost
auf gnad’ in sicherheit.
4. Ach! denck’, mein hertze, nach
der grossen giit’ und gnade,
und steh’ auf, weil es tag,
dass dir die nacht nicht schade,
die bald einbrechen mocht’.
Ach! ach! es ist der welt
ein schreckliches gericht
flir undanck fest bestellt.
5. GOtt lass’t die gnaden-stimm’
von neuen heut’ erschallen;
drum ach! mein hertz, vernimm
was Gottes wohlgefallen:
diess Evangelium
will dich aus GOtt gantz neu
gebåhren wiederum,
drum komm’ in wahrer reu.
6. Wer glåubt und ist getauft,
und fest im glauben bleibet,
dem hilfts, dass er erkaufft:
wer aber so nicht glåubet,
kan nicht die seeligkeit
erlangen, sondern ist
verdammt, ach hertzeleyd!
und ist ein falscher Christ.
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7. Bist du getauffet gleich,
und bleibst doch nicht im glauben,
so wird das himmelreich
der satan dir doch rauben,
und wer nicht also glåubt,
und in der liebe flammt,
wie Gottes wort vorschreibt,
der ist todt und verdammt.
8. Ach! dass die bose welt
es einmal mochte fassen!
und das, was ihr gefallt,
von gantzem hertzen hassen,
den falschen glaubens-wahn,
da man sich hildet ein,
dass auf der siinden-bahn
man konne glåubig seyn.
9. Hinweg, verdammter schein,
der du das hertz verfuhrest,
und nichts als weh’ und pein
und hollen-frucht gebiehrest!
der glaube kan nicht steh’n
bey siinden-werck und thun,
der greu’l muss untergeh’n,
soli GOtt im hertzen ruhn.
10. O JEsu, leite mich
in meinem gantzen leben,
damit mein hertze sich
zu dir mog’ hoch erheben,
und himmelfahrt im geist
so halten, bis ich dort,
wo man dich ewig preis’t,
eingeh’ zur himmels-pfort.
Laurentius Laurenti.
»Evangelia melodica etc.« Bremen 1700.
Her efter Schrader: »Vollståndiges Gesang-Buch«,
Tønder 1731.
Salmen fremkom først i Laurentis »Evangelia
melodica« 1700, hvor den er beregnet til Kristi
Himmelfartsdag. Den blev 1714 optaget hos
Freylinghausen, 1731 hos Schrader og vandt
derved indgang i forfatterens hjemland Slesvig,
hvor den ogsaa blev optaget i »Vollst. GesangBuch«, Altona 1755, den almindelige tyske
salmebog for hertugdømmerne.
1. Ach Himmel søde Ord af Jesu Læber flyde/
Hvorved den ganske Jord sig daglig skulde
fryde/
Gaaer ind i Verdens kreds/ saa vit der
findes Rum/
Forkynder allesteds mit Evangelium.
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2. Det er et fredsens Bud/
Som skulde alle vecke/
At Lovens Tordens-Skud
Ey mere torde skrecke/
Vi har den søde Klang
Saa tit og offte hørt/
O! gid det fick engang
saa mange Hierter rørt.

8. Ach at den falske Roe
Af Sielen vilde svinde/
Som ved den døde Troe
Vil Saligheden finde/
Da aldrig tenckes paa
At slippe Verdens Sind/
Og haaber dog at gaae
I himlen lige ind.

3. Gud er endnu saa from/
Og lader Fred tilbyde/
Mand skulde vende om/
Og Naadens Sødhed nyde/
Men Mennisken forsmaa/
Guds Raad af Himmelen/
Og gandske sickre paa
Guds Naade synder hen.

9. Bort denne Stanck og Pest/
Som snart aid Verden dræber/
Til Sathans ofringsfest/
Og hen i Pølen slæber/
Ved Synden ey bestaaer
Den sande Lifsens Troe/
Den stanck maae rømme/ naar
Gud skal i Sielen boe.

4. Betænck det/ Siel/ med fliid/
Nu er det Tiid at Vaage/
Mens Solen skinner bliid/
Før Nattens sorte Taage
Vil overfalde dig/
Thi Naadernes foragt
Skal hefnes skræckelig/
Og Dommen alt er sagt.
5. Saa see/ at du i Dag
Guds Naade herlig skatter
Og udi denne Sag
Denn rette Mening fatter/
Og det er Sagens Sum/
At du skalt Synden flye/
Og Evangelium
Skal føde dig paa Nye.
6. Hvo troer og bliver døbt/
Og herrens Gierning driver/
Hvortil enhver er kiøbt/
Hand vist nock Salig bliver/
Men hvo som icke troer/
Og elsker Herrens Bud/
Hans Dom er evig stoor/
Hand kiender icke Gud.
7. Est du skiønt døbt/ og vil
Fra Troens Gierning vige/
Saa naaer du aldrig til
Det søde Himmerige/
Men Troen uden Haab
Og Kierlighed er Skrømt/
Hvad hielper da din Daab/
Du bliver dog fordømt.

10. O Jesu lad mig ey
Mit Sind til Verden bøye/
Men viis mig selv den Vey/
At vandre til det høye/
At jeg min Himmelfart
I Aanden holder her/
Til jeg dig vist og snart
I glæde finder der.
Oversat af H. A. Brorson i »Nogle Psalmer om
Troens Grund« 1734.
Brorsons oversættelse findes i et afsnit »Om
Guds Kald« i et lille hefte, der begynder med
salmer »Om JEsu Navne/ Embeder og Ståen
der«. Heftet er uden særligt titelblad, men det
hører sikkert hjemme i slutningen af første del
af salmerne om »Troens Grund« sammen med
to lignende hefter. Da anden del af salmerne
om Troens Grund først kom 1735, er det muligt,
at det sidste hefte af første del med ovenstaaende
salme først fremkom 1735.
Salmen blev optaget i Klenodiet med en
enkelt ændring: 10,8: glæden. Dertil kommer,
at Klenodiet anvender smaa begyndelsesbog
staver i substantiver og gennemfører en mere
konsekvent og ret moderne retskrivning.
I P 190 blev den optaget med endnu en æn
dring: 5,5: Men.
Gb 127 henlægger den til 5. sønd. e. H. 3 K.,
udelader v. 9 og ændrer følgende: 2,1: Fredens.
2,4: Nu ikke meere skrække. 2,8: De mange.
3,5: Mennesker. 4,8: er alt. 5,5: Men. 6,8:
Han kiendes ey af Gud. 9(10), 8: Glæden.
De senere kongerigske salmebøger har ikke
optaget den, men i Sønderjylland blev den efter
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P først optaget i MB 234, derefter i N 257, hvor
der er følgende ændringer: 2,1: Fredens. 2,7-8:
O gid det og engang Fik mange Hjerter rørt.
3,5: Men Mange dog. 4,6: Thi Naadens Ringe
agt. 5,1-2: See til, at end idag Du Naadekaldet
skatter. 5,5: Men. 5,7-8: Saa Evangelium Gjør
al din Vandel ny. 7,1: Er du end. 8,5: Og aldrig
tænker. 8,7: Men haaber. 9,1-4: Bort denne
Trygheds Pest, Som snart al Verden dræber,
Til Satans Høitidsfest Den ned i Helved slæber.
9,7: Din synd maa. 10,4: Som fører til det Høie.
10,8: Glæden.
Efter genforeningen bevarede salmen endnu
sin plads i SS, men den havde langtfra i de
sønderjydske menigheder en saadan stilling, at
den kunde kræve en plads i D.
I Norge er den optaget i Hauge 269 med ude
ladelse af v. 9, men ikke i La, La rev eller
Nynorsk.
(BSS I, nr. 100).

AK, HVORLEDES SKAL JEG SKUE.
1. Ach! hvorledes skal jeg skue
Alles Liv at være død,
Lifsens søde Himmel-Drue
At behøve Jordens Skiød;
GUds og alle Englers Lyst,
Alle arme Synders Trøst,
Udi Graven at nedsettes.
Aldrig det af mig forgiettes.
2. Jeg vil og i Flokken træde
I din Lige-Skare ind,
Og i Sørge-Dragt mig klæde,
Sørge udi Siæl og Sind;
Daane, udaf Hierte-Vee;
Græde, det end hver vil lee;
Sette mig hos Havens Side,
Til jeg faar din Graf at vide.
3. Saa vil jeg beskue nøye.
Hvor mand dig vil legge ned.
Siden gaae for hver mands Øye
Til dig i dit Hvile-Sted;
Og besee det Hierte-Lag,
Som har dreven denne Sag
For mig, at hans eget Hierte
Brast i Dødsens Vee og Smerte.
4. Denne Sag den burde tegnes
Ind i Hiertets dybe Rood,
Og af alle bør at regnes.
Som vi nu hos Graven stood;
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Og besaae hans Jorde-Færd,
Alle tage sig det nær.
Hvorfor skal den mørke Hule
Dog saa kiær en Frelser skiule?
5. Jeg og du er Aarsag bleven,
At GUds eget Hierte-Blad
Blev ham, som af Brystet reven,
Til at gaae i Dødsens Bad;
For vor Synd og Skidenhed,
Og for GUD hand var saa vred,
Derfor kom hand ned at lide,
For vor Salighed at stride.
6. Denne Sag er uden lige,
For Fornuften alt for stoor,
Hvordan GUD af Himmerige,
Vilde gaae i dette Mord.
Kiærlighed var Demant-haard,
Agtet ingen blodigt Saar,
Ingen Marter, ingen Smerte
Kunde skrekke hendes Hierte.
7. Seer den milde Siæle-Hyrde
Brende udaf Kiærlighed;
Hand sig lader gierne myrde.
Og i Graven legge ned.
Kand hand kun vor Frelse faae.
Ja, saa vil hand gierne gaae
Giennem Helveds Vee og Svie,
Og dog blive ved at tie.
8. Døden selv ham ej fortryder;
O! hvad har hand Verden kiær!
Kiærlighed hans Hierte bryder,
Det er nok Forundring værd:
O! hvor blev hand spendt og stragt!
Og paa Pine-Benken lagt,
Hvor det dyre Blod har runden,
Førend hand fik overvunden.
9. O! hvor højt mand skulde agte
JEsu Marter, Død og Blod,
Hvor vemodelig betragte
Den, med Græd, med Bøn og Bood;
Men der findes dog saa faa,
Som vil i hans Fodspor gaae;
Faa vil følge JEsu Lære,
Og dog sande Christne være.
10. Hører! lader eder raade!
Under Saligheds-Forliis;
Regner ikke JEsu Naade
Mere for saa liden Priis:
Slipper Verdens skidne Lyst;
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Følger JEsu søde Røst;
Beder, hand sig vil forbarme;
Favner ham i Troens-Arme.
11. O! hvor sød og Rosen-yndig
Er vor JEsu dyre Død!
O! hvor liflig, kraftig, fyndig,
Naar mand er i Siæle-Nød;
Og da fuld Forløsning faar
Ved vor JEsu Blod og Saar,
Det er ret et Himmerige,
Som har aldrig haft sin lige.
12. Gid mit Hierte var en Kilde
Fuld af Længsel, Suk og Graad,
At jeg kunde aarie, silde
Have Troens Øje vaad;
Og i hvor jeg gaar og staar,
Holde mig til dine Saar,
Til min korte Tiid er omme,
Og jeg siden hiem kand komme.
13. Saa er Graven aid min Glæde,
Hvor jeg ret skal hvile mig;
Saa vil jeg ej mere græde
For at mand begraver dig:
Thi du blevst dog ikke død,
Men kun Dødsens Porte brød,
Og opslugte hendes Mørke
Ved din GUddoms Kraft og Styrke.
T(homas) H(ansen). 1733 (?).
Her efter Brorsons »Nogle Paszions-Psalmer«, 1735.

Af Brorsons passionssalmer er kun 2. oplag
1735 bevaret. Her findes et »Tillæg af Tvende
Psalmer Om Christi Død og Begravelse, Sammenskrefne af T. H.«, hvoraf ovenstaaende er
den første (den anden: »I JEsu Saar Er aid
min Salighed«, se BH II,6o og BSS II, nr.
278). Om dette tillæg har været med i 1. oplag
af passionssalmerne, som formentlig er udkom
met 1733, vides ikke. Salmen vidner ikke om
nogen stor digterbegavelse, men v. 11 synes
dog at tyde paa, at Thomas Hansen i mere
end een henseende var Brorsons ven og slægt
ning.
Den blev optaget i Klenodiet med et par
smaa rettelser: 2,6: skjønt enhver. 9,4: Graad.
I P 95 blev den optaget med følgende smaa
ændringer: 1,6: syndres. 7,7: Helved-vee.9,4:
graad.
Gb 437 udelod v. 2 og 3 og ændrede yder
ligere følgende: 3(5),2-4: At Guds egen elskte
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Søn Blev fra Livets Land bortreven Til at være
Sonings Løn. 4(6),2: Og Fornuft ei fatte kan.
4(6),4-5: Vilde blive Dødens Mand, Kierlig
hed sig gjorde haard. 4(6),8: Jesu Hjerte.
6(8),7: er runden. 9(11),!: O! for Troende
hvor yndig. 10(12),2: Fryd og Graad. 11(13),
1-3: Nu er Graven mig en Glæde, Thi din
Haand skal dække mig; Saa jeg vil ey. 11(13),7:
Og fordrev aid Gravens Mørke.
Derefter blev den udeladt af de kongerigske
salmebøger, men i Sønderjylland blev den op
taget i MB in, som udelod v. 4 og 5 og foretog
en del ændringer, især i v. 2 og 3.
N 132 udelod v. 2 og 3 og ændrede følgende:
1,3-4: Livsens lyse Himmellue Være slukt i
Jordens Skjød. 1,7-8: Udi Gravens Mulm at
gjemmes! Aldrig det af mig forglemmes. 2(4):
Denne Sag sig burde sænke Ned i Hjertets
dybe Rod, Og vi burde alle tænke. At vi nu
ved Graven stod Og besaae hans Jordefærd,
Saa vi toge os det nær. At for os hans eget
Hjerte Brast i Dødens Vee og Smerte. 3 (5),5-6:
og Usselhed, Og for Gud paa os var vred.
4(6), 1-4: Ja, den Sag er uden Lige, Og man
kan det ei forstaae, At Guds Søn af Himmerige
Selv i Døden vilde gaae. 4 (6) ,8 Jesu Hjerte.
5(7): O, den milde Sjælehyrde Brændte udaf
Kjærlighed! Han saa villig lod sig myrde Og
i Graven lægge ned; Kunde han os Frelse faae,
Da han gjerne vilde gaae Gjennem Helved,
Vee og Plage Og vor Sygdom paa sig tage.
6(8),2: O, hvor. 7(9),3: Og. 4: Graad. 8: Alle
dog vil. 8(10),3: Herrens. 5: Strider mod hver
syndig Lyst. 7: vil sig. 9(11), 1-2: O, hvor
trøstefuld, hvor yndig Er min Herres Jesu Død.
4: jeg. 6: Ved hans Blod og ved hans Saar.
10(12),1-5: Gid mit Hjerte var en Kilde fuld
af Længsel, Suk og Bod, Saa at Taaren aarie,
silde Udi Troens Øie stod! Lad mig, hvor jeg
gaaer og staar. 8: Og jeg derpaa. 11(13),!:
mig en Glæde. 7: Gravens.
Denne gennemgribende bearbejdelse skyldes
i det væsentlige Emil Claussens forslag. Men
salmen blev alligevel ikke meget brugt. Den
blev udeladt i SS, og i D blev den ikke op
taget.
I Norge blev den af W. A. Wexels optaget i
»Christelige Psalmer« 1840, hvorfra den gik
videre til Christianiatillægget nr. 582, begge
steder med 7 vers. La 338 har optaget 8 vers,
Hauge 178 har 11 som Gb. I La rev og Nynorsk
er den udeladt.
(Skaar I, 774. BSS II, 406. Schackenborg arkiv).

AK, KUNDE JEG MIG NED

32

AK, KUNDE JEG MIG NED.
1. ACh! wenn ich mich doch konnt’
in JEsu liebe sencken,
und alle augenblick
an JEsu liebe dencken!
mir deucht, ich hore stets,
als wenn mir was zu spricht:
vergiss bey leibe du
der liebe JEsu nicht.
2. Ach! wie konnt’ ich doch auch,
mein JEsu dein vergessen ?
das, was ich oftmahls hab’
getruncken und gegessen,
dein eigen fleisch und blut,
das hat mein hertz und sinn
verwandelt, dass ich voll
von JEsu liebe bin.
3. Ich bin gantz durch und durch
mit JEsu angefullet,
kein ader ist in mir,
die nicht von JEsu quillet,
das hertz das trieffet noch
vons liebsten JEsu blut,
und brennet lichter loh
in JEsu liebes gluht.
4. Zu viel, ach! gar zu viel
thust du mir, JEsu, gnade,
ich bin ein stiicklein erd’
ein wurm und eine made.
Ich bin der keines wehrt,
so du an mir gethan,
und weiss auch nimmermehr,
wie ich gnug dancken kan.
5. Diess dencken und den danck
lass’ stetig darzu kommen
in allem, was auch wird
von mir nur furgenommen;
so leb’ in JEsu ich
mit einen frischen muht,
und sterbe, wenn GOtt will,
auf JEsum und sein blut.
Æmilie Juliane, Rigsgrevinde af SchwarzburgRudolstadt. 1684. Her efter Schrader: »Vollstandiges Gesang-Buch«, Tønder 1731. Nr. 371.
Den lærde og fromme Ahasverus Fritsch, som
var lærer og senere kansler for grevinde Æmilie
Julianes mand, Albert Anton af S.-R., havde
udgivet »Neue himmelsusse Jesuslieder« 1668

med 72 salmer, dels af ham selv, dels af andre
»Jesushertzen«. Denne samling blev i 3. oplag
1675 forøget til 121. 1670 udgav han en traktat
»Himmelslust und Welt-unlust«, ogsaa led
saget af Jesuslieder. I 2. udgave af denne
traktat, 1679, er der en række tillæg; det sy
vende af disse er atter »Neue Himmelsusse
Jesuslieder«, og paa førstepladsen heri har han
optaget grevinde Æmilie Julianes ovenstaaende
salme.
Saaledes siger Koch. Men Tiimpel citerer
salmen efter en samling fra Niirnberg 1684:
»I. N. J. Jesus-Schall und Wiederhall.. .aufgezeichnet von dem Spaten«, tydeligt i den
mening, at dette skulde være første tryk; thi
han fortsætter: »Derefter« i »Im Namen JEsu!
Tågliches Morgen- Mittags- und Abend Opffer
...«, Rudolstadt 1685. J. Th. Muller er enig
med Tiimpel. For saa vidt som dette nu er
rigtigt, ser originalen ogsaa lidt anderledes ud
end Schraders tekst. Den er paa 7 vers, hvoraf
Schrader har udeladt v. 5 og 6. Der er desuden
nogle andre afvigelser. Originalen lyder:
1,2: Lieb versenken
2,5: Leib und Blut
2,7-8: Verwandelt, dass ich nichts
denn lauter JEsus bin.
4,3-4: Ich armes Stucklein Erd
bekenne zu gerade:
5. Wenn nicht dein Leib und Blut das beste
tuhn hierinnen
Und låssest gleichsam mich in lauter Dank
zerrinnen,
Dass ich denn gånzlich hoff und darauf
diener Gut’
Ergebe gleich zum Dank mein Herz, Seel,
Sinn, Gemut.
6. Ach wo ich geh’ und steh, so lass mich dankund denken,
Gedenken, wie du dich mir eigen wollest
schenken,
Dir danken fur die Lieb’ und sagen flir und
fiir:
Ich lebe nun in GOtt, und mein GOtt lebt
in mir.
5 (7),4: vorgenommen;
5 (7) »7: wann
Det fremgaar heraf, at Schrader (eller hans
forlæg) har villet afstrejfe nogle af mystikkens
kraftigste udtryk.
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Brorson har oversat efter Schraders tekst:
1. Ach kunde jeg mig ned i Jesu Sødhed
sencke/
Og alle Øyeblick Hans Kierlighed betencke/
Jeg hører, synes mig/ en Stemme hvor jeg
gaaer:
Ach glem for alting ey din Jesu PurpurSaar.
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1,2: hvert et. Men beholder 1,4: Pupursaar.
Optager v. 3 som MB. SF 758 søger at redde
salmen for nutiden ved yderligere ændringer,
f. eks.: 1,1 Ak, kunde jeg mig ned i Kærligheden
sænke, som Gud har villet mig i Jesus Kristus
skænke. 2,2: Jeg haver jo hos dig og under
Korset hjemme. - Dette har dog ikke kunnet
redde den ind i D.
(Koch IV, 49, 62. Tiimpel V, 623; VI, s. 161. BSS II,

2. Ach ja/ hvor kunde jeg min Jesu dig for
glemme
Jeg lever jo i dig og dine vunder hiemme/
Dit Kiød og Blod har saa forvandlet Siel
og Sind/
At mig din kierlighed har gandske taget ind.
3. Min Siel er giennemblødt af Jesu livligheder.
Hver Aare/ i mig slaaer/ kun efter Jesum
leder.
Mit hierte drypper af hans Vunders røde
Safft/
Og Brender Himmel høyt i Jesu Sødheds
Krafft.
4. Saa stort/ ach meer end stort et Naades
Lyys oprinder/
Jeg arme Støv og Jord en Himmel i mig
finder/
Jeg var ey draabe værd/ og fick et gandske
hav/
Des priser dig min Siel/ ja Støvet i min grav.
5. O! lad din Kierlighed kun aldtiid mig
indtage/
At/ hvordan du det vil med mig i verden
mage/
Jeg aldtiid har i dig et uforferdet mod/
Og døer saa/ naar Gud vil/ paa Jesum og
hans Blod.
»Nogle Psalmer om Troens Frugt forferdigede af
H. A. B.«, Tønder 1734.
Brorson undgaar ikke forfatterindens »iiberschwenglichkeit«, men digteren fornægter sig
ikke i 4,3, hvis kraftige billede næppe er antydet
i originalen.
Salmen blev optaget uændret i Klenodiet
1739 °g P 375- »lifligheder« i 3,1 er kun en
heldigere retskrivning. Den slog an i Sønder
jylland og gik videre til MB 422 med følgende
ændringer: 1,4: Blod og Saar. 3,1: gjennemtrængt. 3,3: Mit Hjerte fundet har I Jesu Roe
og Fred. 3,4: Jesu Kjærlighed. N 368 ændrer
8
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Paa dend Første Søndag
i Faste.
Over Epistelen, 2. Cor. 6.
Under dend Melodie: Jeg raaber fast O HErre,
etc.
1. Ah! lader Eder minde,
I Guds Ords Tienere,
Guds Kald ræt at besinde.
Og til hans Naade see!
Hand Eder jo bønhørte
Alt effter sit Behag,
Ja Hielp og Trøst tilførte
Paa Salighedens Dag.
2. Nu er dend Dag oprunden,
Dend Tijd er nu for haand,
Vor Frelse dend er funden.
Gud give os sin Aand,
At ey vi skulle være
Til stød for nogen Mand,
Hvor ved Guds Embeds Ære
Bespottet vorde kand.
3. For Øye har Guds Naade,
Tolmodige i Nød,
I Trængsel, Vee og Vaade,
I Fængsel, slag og stød,
I Arbeyd, Fliid og Møye,
Aarvaagenhed og Vagt,
Hver Christen vilde nøye
Sig tage selv i agt.
4. Det Kydskheds reene Klæde
Enhver iføre sig,
Og i Guds Kundskabs Glæde
Sig øve idelig.
Langmodige og fromme.
Udi Guds hellig Aand
Skal I for HErren komme,
Med Kierlighedens Baand.
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5. I sandheds Ord I blive,
Guds Krafft er Eders sold,
Gud selv skal Lykke give!
Rætfærdighedens skiold
Skal I mod Satan føre
Og Verdens Løgn og Tant,
Og Eder aldrig røre
Et haar-bredt hen fra sandt.
6. Hvad Hæder og Vanære,
Som Eder legges paa,
Skal I fornufftig bære,
Gud prøver Eder saa!
Dend onde Verdens Rygte
(Det være hvad det kand)
Ey meere tør I frygte
End Skyer udi Vand.
7. Om I med Falskheds Merke
For sandhed tegnes maa.
Dog skal I lige sterke
Med sandheds Vaaben gaa!
Om end I daglig dødes,
I lever dog i Gud,
Og om I siaes og hødes,
Dog hielper hand der ud.
8. Om end I sees at sørge.
Dog er alt Siælen glad,
Skal I om Brødet spørge,
Blant Hunger, Kiv og had,
Dog mange Riigdom finde
Og faa ved Eder fat,
I Himlen selv har inde,
Thi Gud er Eders skat.
Thomas Kingo.
Vinterparten 1689.
Her efter KsS. IV, 304.
Salmen blev ikke optaget i K eller i de følgende
salmebøger. Først R 396 optog den til brug
ved præstevielse, forkortet til 6 vers, idet de
tre første blev sammenarbejdet til to, og v. 7
blev udeladt. 1,5-8: Vor Frelse jo er funden,
Og Naadens Tid for Haand, Af Nat er Dag
oprunden, Gud give os sin Aand! 2: Guds
Naade kun for Øie, Taalmodige i Nød, I Arbeid, Flid og Møie, Paa Vagt i Liv og Død, At
ei vi skulle være Til Anstød nogen Mand,
Hvorved Guds Embeds Ære Bespottet vorde
kan! 3(4),7: Som Herrens Bud I komme. 4(5),3:
skal Eder give. 4(5),5: Det skal i freidig føre
mod. 4(5),7: aldrig Eder. 6(8),5-6: Ved Eder
Mange finde Dog Rigdoms Væld opladt.

KHF 1885, nr. 554, udvælger de samme
vers, men fører teksten i de to første sammen
stykkede vers nærmere til originalen. 1,5-8:
Nu er hans Dag oprunden. Den Tid er nu for
Haand, Vor Frelse den er funden. Gud give os
sin Aand! 2,1-5: Guds Naade kun for Øje,
I Troen uforsagt I Arbejd, Flid og Møje, Aarvaagenhed og Vagt, At ej i skulle være osv.
Saaledes blev salmen optaget i KH 430.
Den er ikke blevet optaget i de sønderjydske
salmebøger og heller ikke i D.

AK. LEVENDE GUD, JEG BEKENDER
FOR DIG
Ausslegung des ein vnd fiinffzigsten
Psalm Dauids.
ACH Gott, wie bin ich so vnwerdt
im Hymel vnd auch auff der Erd!
Kein Menschenn ich ansehen darff,
das macht, O Gott, dein Rute scharff.
5. Wo soli ich dann hin keren mich?
wer will doch mein erbarmen sich ?
Es ist zu gross mein missethat,
bey keinem Menschen ist kein rath.
Vnd ob ich wil die augen mein
10. hoch heben in den Himel nein,
Hab ich doch gegen dir, O HERR,
o lieber Gott, gesimdigt sehr.
Der Welt ein ergernuss gewesst;
was thu ich, das mir sey das best?
15.
Sol ich verzweyffeln, Jesu Christ,
weyl du allein der Heyland bist
Vnd ist bey dir Barmhertzigkeyt,
leben vnd ware Seligkeyt?
Sey weyt von mir! das wil ich nicht,
20. zu dir ist all mein zuuersicht,
Bey dir mein arme Seel yetzt sucht
trost, rath, hiilff, rettung vnd zuflucht.
Dein Creatur, hoff ich gewiss,
verachst du nicht vnd dein Bildniss:
25. Gar trawrig, rewig, doch nicht genung,
komm ich zu dir, O mein Hoffnung.
Ach lieber Gott, was ich doch sol
yetzt fiirbringen, waiss ich nicht wol,
Weil ich nicht darff mit kiinem hertz
30. mein augen heben auff fur schmertz.
Mein zunge fiirt klågliche wort,
mein Trost, mein Hiilff, mein hochster
Hort,
Erbarm dich mein, wann es ist zeyt,
nach deiner grossen Barmhertzigkeyt!
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35. Sey gnedig, nach der giite dein,
lesch auss die vbertrettung mein,
Wasch ab, tilg auss im hertzen grund
mein missethat zu aller stund.
Mach du mich rein, dann ich, O HERR,
40. erschrick vnd zag von hertzen sehr,
Ich seh mein vngerechtigkeit,
mein Siind mir fur den augen leyt.
An dir allein, mein Gott, ich han
vnzelich vil der Siind gethan,
45. Fiir dir vil vbels angericht,
dein Wort ist war vnd es geschicht.
Ob du schon richtest mich vnd j hen,
bleybt doch dein Wort recht stets bestehn.
Sieh, HERR, mein Mutter mich empfieng
50. inn Siinden, da ich von jr gieng
War ich voll args vnd missethat,
inn Siinden sie mich herbracht hat.
Du, HERR, die Warheyt allzeyt liebst,
die heimligkeyt vnd weissheyt gibst,
55. Vnd was verborgen offenbar
machstu mir, drumb ich dancke zwar
Fiir deine giit vnd gross wolthat
die mir dein gnad erzeyget hat.
Bespreng mich, HERR, mit Isop schon,
60. mit Blut deins allerliebsten Son
Das aus sein heilgen Wunden floss,
dardurch werd ich der Siinden loss.
Wasch mich, dass ich bald werd schneeweiss,
gib in mein hertz dein heylgen Geist,
65. Lass frewd vnd wonne meine ohren
vergebung meiner Siinde horen.
Das frolocken mein matt gebein
vnd wider starck vnd frolich sein.
Verbirg dein Antlitz von der Schuld
70. die ich gemacht, gib mir dein huld;
Tilg auss in disem Jammerthai,
ehe ich verzag, mein Siinde all.
SchafF mir ein rain vnd ziichtig hertz,
von vnzucht frey vnd bosem schertz,
75. Ein rechten Geist in mir vernew,
Glaub, Lieb, Trost, Demut, ware rew.
O HERR, von deinem Angesicht
verstoss ja vnd verwirff mich nicht,
Dein heylgen Geyst von mir nicht nimm
80. vnd straff mich nicht in deinem grimm.
Denn niemand ist der mag bestehn
fiir deim zorn, er muss gar vergehn.
Gib mir wider, ach, mein Heyland,
die frewd, das thewr vnd werde Pfand
85. Der Gnaden dein, vnd mir bescher
ein willigen Geyst, damit ich lehr
Die vngerechten deine weg,
den Gottlosen getrost fiirleg
Dein Wort, auff dass sie mogen sich
8*

!

go. zu dir bekern bestendigklich.
Von Blutschulden vnd grosser not
errette mich, meins Heyls O Gott,
Auff dass frolich zu aller zeyt
mein zung dein Ehr vnd Rhum aussbreyt.
95. Eroffhe auch die lefftzen mein,
auff dass mein mund das lobe dein
Ausssing vnd weyt verkiinde das
hertzlich, getrost on alle mass.
Kein Opffer hastu ye begert,
100. du werst von mir sonst des gewert:
Dein gnad acht kein Brandopffer nicht,
zuknirscht ein hertz, das nider sicht,
Ein geengster Geyst, von leyd gekrenckt,
mit Christi thewrem Blut besprengt,
105. Voll Glaub, Lieb vnd gutem fiirsatz,
ist dir der angenembste Schatz.
Ein solch hertz nicht verachten wilt,
du bist sein Leben, Schutz vnd Schildt.
Thu wol, O HERR Gott, an Sion
110. von wegen deines lieben Son,
Dass werd erbawt Jerusalem
vnd du gar reiche Opffer nem,
Opffer des Lobs auss vnserm mund,
dass vnser hertz tåglich all stund
115. Dich lob vnd preiss durch Jesum Christ,
der vnser aller Heyland ist.
Der Trdster auch, der heylig Geyst,
mach vnser hertzen aller meyst
Geschickt zuthun dein Wort vnd villn,
120. auff dass wir nun das alls erfiilln.
Hilflf, HERR, durch deinen grossen Namen!
wer das begert sprech hertzlich Amen.
Nicolaus Selnecker.
Das Ander Buch des Psalters Dauids. 1564.
Her efter Wackernagel IV, 314.
Under de mangfoldige lærestridigheder, som
Selnecker var indviklet i, og under de mange
omskiftelser og trængsler, som disse stridigheder
medførte for ham, søgte han trøst og veder
kvægelse i skriften, især i Davids salmer. Hans
store gendigtning af salmerne »Der ganze
psalter des Koniglichen Propheten etc.« udkom
i Niirnberg i aarene 1563, 1564 og 1566. Hver
del bringer 50 salmer. Som det ses af den
ovenstaaende, der ikke er strofisk formet, er
de ikke oprindelig bestemt til kirkesang, men
til husandagt. I et senere værk »Christliche
Psalmen, Lieder vnd Kirchengesenge etc.«,
Lpz. 1587 har forfatteren omskrevet sin gen
digtning af Ps. 51 i strofisk form. At det dog ikke
er denne sidste, Sthen har haft for øje med sin
oversættelse fremgaar alene deraf, at oversæt-
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teisen fremkom i Sthens Haandbog (bog med
daglige bønner), der er ni aar ældre. Men i
virkeligheden har Sthen ogsaa fulgt originalen
deri, at han heller ikke har oversat strofisk, men
i linjepar paa samme maade som Selnecker.
Det er først ved optagelse i salmebøgerne, at
man har inddelt Sthens gengivelse i firlinjede
vers. Denne inddeling anføres ogsaa her af
hensyn til sammenligning med de senere salme-,
bøger. Sthen har oversat ret frit, forkortet noget,
men har selv tildigtet de to sidste vers:
It aabenbarligt Scrifftemaal oc Bekiendelse for Gud/
at bede om Syndernis Forladelse/
oc Guds Naade/ aff den 51. Psalme/ Miserere mei Deus/ etc. Huilcken mand kand altid bruge/ oc be
synderlige naar mand haffuer
i sinde at gaa til Guds
Bord.
1. AH leffuende Gud ieg bekiender for dig/
At ieg haffuer leffuet wgudelig/
Ah huor wuærdig en Syndere ieg er/
Det klager ieg for dig min HErre kier.
2. Intet Menniske taar ieg see oppaa/
Det giør din straff mig trycker saa.
Jeg haffuer syndet mod Himmel oc Jord/
Oc imod dine hellige Bud oc Ord/
3. Huort skal ieg da henuende mig?
Huem vil offuer mig forbarme sig ?
Saa stoer da er min Synd oc Daad/
Hoss intet Menniske finder ieg Raad/
4. Oc naar ieg opløffter mine øyne vaade/
Til Himmelen/ at bede om din Naade/
Saa haffuer ieg syndet imod dig O HErre/
Huor skal ieg mig da best atbære ?
5. Stor forargelse i Verden haffuer ieg dreffuet/
Oc fra min Vngdom saare ilde leffuet.
Huad skal ieg giøre ? Huad er mig best ?
Skal ieg fortuile HErre JEsu Christ?
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8. Hos dig alene søger ieg met skel
Trøst/ Raad oc hielp for min arme Siel/
Dit Creatur oc Billede vist/
Foracter du ey HErre JEsu Christ/
9. Saa bange oc sorgefuld kommer ieg til dig/
O HERRE forskiud du icke mig/
For Sorg kand ieg neppe tale eller see/
O HErre du mig din Naade betee/
10. Mine Offuertrædelser du vdslætte/
Oc alle mine store Synder forgætte/
Giør du mig reen oc toe mig huid/
Aff all min Ondskab oc wdyd/
11. Jeg seer min wretfærdighed/
Min Synd hun er mig slem oc leed/
Allene haffuer ieg Syndet imod dig/
Det maa ieg bekiende visselig/
12. Min arme Moder mig vndfangede vist
Oc fødde i Synd/ O HErre Christ/
Bestenck mig HErre met Isop skøn/
Oc met dit Blod/ du Dauids Søn/
13. Som flød vd aff dine Saar saa røde/
Der met forløste du oss aff møde/
Toe mig/ at ieg bliffuer huid som Sne/
Din hellig Aands Naade mig betee/
14. Giff mit Hierte Glæde oc Ro/
At ieg maa stadelige haabe oc tro/
At du forlader mig Synderne mine/
For din hellige Marter/ Død oc Pine/
15. En rener Aand forny vdi mig
Forskiud mig ey O HErre fra dig/
Tag ey fra mig din Hellig-Aand/
Men giff mig Naade oc ræt Forstand/
16. At ieg oc maa andre Syndere omuende/
At de dig HErre oc din Naade kiende/
Oplad mine Læbe oc Tungen min/
At de forkynde æren din/

6. Effterdi du est min Frelsermand/
Barmhiertighed hos dig ieg finde kand/
Liff oc Salighed offuer maade/
Haffuer du at giffue aff din Naade/

17. Intet Offer er dig saa kier/
Som it angerfuld Hierte din Naade begær/
Bestenckt met Christi Rosens Blod/
O HErre vær mig Naadig oc god/

7. Det være langt fra: Jeg icke vil
Fortuile/ i huad som nogen siger til.
Jeg flyer til dig oc vil det voffue/
Til dig staar all min Lijd oc Loffue/

18. Besegle i mit Hierte denne trøst/
At du HErre Christ haffuer mig forløst/
Dit Legeme oc Blod skal være mit Pant/
At ieg skal tro oc vide for sant/
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19. At alle mine Synder forladne ere/
Diss skee dig prijs min Gud oc HErre/
Fra Euighed oc til euig tid/
Gud vere oss altid Naadig oc blid/ Amen.
Hans Christensen Sthen.
En liden nyttig Haandbog, 1578.
Her efter udgaven 1609.

Ernst Frandsen skriver, at det frie forhold til
originalerne, som kan iagttages i mindst halv
delen af Sthens oversættelser, har interesse ud
over det formelle. »Man skimter ikke blot hans
Stil, men ogsaa hans Personlighed i Bearbej
delserne. Han lader sine Yndlingsforestillinger
og Yndlingsvendinger faa Indpas i de tyske
Salmer.... I »Ah leffvende Gud« finder man
hans stadige Bønner: »Gifif mit Hierte Glæde
oc Ro, At ieg maa stadelig haabe oc tro«;
»Gud ver oss altid naadig oc blid« - Adjektivet
blid elsker han.«
Inddelt i vers blev salmen optaget i Mokkes
»Haandbog« 1639 og »Aandelig Vandkilde«
1645 og i de fuldkomne salmebøger med smaa
ændringer, f. eks. hos Cassube 1677 saaledes:
6,2: jeg hos dig. 7,1: Derfore jeg for ingen Deel
vil. 14,1: Giff mig i Hiertet. 14,2: kand. 16,4:
at jeg. 17,1: mon være dig.
Derfra gik den videre til K, som frafaldt
ændringen i 17,1, men yderligere ændrede 13,2:
os alle. 15,1: retviis.
P 257 ændrede yderligere 17,1: er dig, Gud,
saa kier.
I Gb og E blev den udeladt, men Grundtvig
bearbejdede den 1843 i de »utrykte salmeblade«:
1. Ach, levende Gud, jeg bekiender for Dig
At jeg haver levet ugudelig!
Ach, hvor uværdig en Synder jeg er!
Det klager jeg for dig min Herre kiær.
2. Intet Menneske tør jeg se op paa,
Det giør, min Giæld mig trykker saa,
Jeg syndet haver mod Himmel ogjord
Foragtet dit Bud og forsømt dit Ord!
3. Og naar jeg opløfter mine Øine vaade
Til Himmelen at bede om Naade,
Saa haver jeg syndet mod Dig, o Herre!
Hvordan skal jeg mig da nu adbære?
4. Hvor skal jeg nu henvende mig,
Hvem vil over mig forbarme sig ?
Hvad skal jeg giøre? hvad er mig bedst?
Skal jeg fortvivle? Herre Jesu Christ!

5. O nei, du raaber jo fjern og nær
Paa dem, som trælle med stor Besvær,
Jeg flyer til Dig, jeg vil det vove.
Til Dig staaer al min Lid og Love.
6. Hos Dig jeg søger med Ret og Skiel
Raad, Hjelp og Trøst for min arme Sjæl,
Dit eget Værk og Billede vist
Foragter Du ei, Herre Jesu Christ!
(7. Alene haver jeg syndet mod Dig,
Det maa jeg bekjende visselig;
Bestænk mig Herre med Isop skjøn,
Og med Dit Blod, Du Davids Søn.)
8. Giv mig i mit Hjerte Hvile og Ro
Saa jeg kan stadelig haabe og troe,
At du forlader mig Synderne mine
For dit hellige Navn, din Død og Pine!
9. Beseigl i mit Hjerte denne Trøst
At Du, Herre Jesus, har mig gienløst!
Dit Legem og Blod lad være mit Pant
At Du er min Frelser vist og sandt!
10. Et Hjerte mig skab, som elsker dig!
En retviis Aand fornye udi mig!
Oplad mine Læber, saa Tungen min
Med Glæde forkynder Æren din!
N. F. S. Grundtvig 1843.
(utrykte) Psalme-Blade til Kirke-Bod.
Her efter Sangv. III, 229 og ETF 1067.

Sangværket gengiver salmen efter Grundtvigs
haandskrift, men her er indføjet v. 7 efter
Fengers tillæg, ETF, hvor den først blev offenliggjort. Man maa gaa ud fra, at det er sammen
sat af Grundtvig eller optaget med hans bil
ligelse. Fenger har desuden 8,1: Gjør mig i mit
Hjerte.
Denne bearbejdelse blev optaget i RT 1,711,
som i 8,1 ændrer: »Giv du i mit Hjerte«, mens
KH 369 har »Giv mig i mit Hjerte«.
I Sønderjylland har man fundet Grundtvigs
nedskæring for radikal. I N 300 er salmen op
taget med 16 vers, idet man kun har udeladt
v. 6 og 9 og sammenarbejdet 4a -f 11 b, samt
11 a + 10 a. Men med hensyn til tekstændrin
gerne har man været mere radikal end Grundt
vig: 1,2: har. 1,3: Ak see, hvor. 1,4: For dig
jeg klager det, Herre kjær. 2,1: Ei Nogen jeg
vover at. 2,2: som mig. 2,3: Thi jeg. 2,4: Og
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mod dit. 3: Hvorhen skal jeg Arme da vende
mig, Hvem vil i Naade forbarme sig? Saa
meget jeg synded i Ord og Daad, Jeg ei hos
Mennesker finder Raad. 4 (4 a + 11 b): Og
vil jeg til Himlen mit Øie opslaae, For Hjælp
og Naade hos dig at faae, Saa haver jeg syndet
alene mod dig, Det jeg bekjende maa visselig.
5: I Verden jeg ofte Forargelse gav. Har ilde
levet fra Ungdom af, Hvad skal jeg da giøre?
Hvad er mig bedst? Skal jeg fortvivle? O Herre
Christ! 6 (7): Nei aldrig! Du raaber jo fjern og
nær Paa dem, som trælle med stort Besvær
(Grundtvig); Thi vil jeg det vove, thi flyer jeg
did, Til dig alene jeg slaaer min Lid. 7 (8): Hos
dig jeg alene kan søge med Skjel... Din skab
ning, dit Billede du forvist Foragter ikke, min
Herre Christ! 8 (11 a + 10 a): Min Synd er nu
for mig saa slem og led, Jeg kjender min Uret
færdighed; ak Synderne alle af Naade forgjet
Og Overtrædelsen min udslet! 9(12): I skyld
mig min Moder har undfanget vist Og født i
Synd, o min Herre Christ; Bestænk mig af
Naade med Isop skjøn Og med dit Blod, o du
Davids Søn, — 10(13): Som fra dine hellige
Vunder flød, ... af Nød; Ak to mig, saa bliver
jeg hvid som Snee, Mig ved din Helligaand
Hjælp betee! 11(14): Du give i Hjertet mig
Glæde og Ro, Saa jeg kan stadelig haabe og
troe, At jeg ved din Hellige Pine og Død Er
frelst fra Synden og Syndens Nød! 12 (15): For
skyd mig dog ikke, o Herre fra dig, En stadig
Aand du fornye i mig; Ei fra mig du tage din...
13(16): At Syndere jeg omvende maa, Saa de
hos dig kan din Naade faae; Oplad mine Læber,
saa Tungen min Med Fryd forkynde maa Æren
din! 14(17): Ei findes den Gave, som er dig
saa kjær Som knuste Hjerter, der Naade begjer,
Bestænkte med Christi det hellige Blod, O
Herre, vær mig da mild og god! 15 (18): Besegle
du selv i mit Hjerte den Trøst, At du, o Jesu,
mig har gjenløst; Dit Legem og Blod de skal
være mit Pant, At jeg skal troe, det er vist og
sandt: 16(19): At Syndernes Mængde er slet
tet ud, Thi skee dig Tak, o min Herre Gud,
At du er imod os saa naadig og blid Fra Evig
hed og til evig Tid!
Hensigten med denne gennemgribende bear
bejdelse har været at gøre rimene regelmæssige
af hensyn til sangen; de er nu alle mandlige.
I D blev salmen udeladt af pladsmangel.
I Norge er den med alle vers optaget i Hauge
450, men ikke i de andre salmebøger.
(Ernst Frandsen: »Hans Christensen Sthen« (Acta
Jutlandica IV, 1) Køb. 1932, s. 118. StJ II, 208-9).
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AK, MIN ROSE VISNER BORT.
Jesus straffer den troende Siel/ som
begynder at lade sig intage af
verdens Bekymring.
Paa sin egen Melodie.
1. Ach min Rose visner bort/
Bliver baade bleeg og sort :/:
Ach mit Blomster stood/
Før som Melck og Blood/
Falmer nu fra Top til Rood.
2. Saae mand før en Herres Bruud
See saa ufornøyet ud? :/:
Slet bestilt at mand
Icke bedre kand
Skiønne paa sin Ædle Stand.
3. Estu bleven Barn igien?
Har du glemt din Siele-Ven? :/:
Veedstu ey mit Ord?
Vedstu hvad du troer?
Og hvad du i Daaben soer?
4. Læs engang det første Bud!
Jeg er Herren/ ieg din Gud/ :/:
Lad det der ved staae/
At ieg sørge maae/
Din Sorg intet kand forslaae.
5. Har du og din Troe forgiet?
Hvem har skabt dig? Veedstu det :/:
Den dig skabte veed
Vidre nock beskeed/
Sørg du ey/ men Troe og beed.
6. Har Gud noget haft saa rart/
Som for dig er bleven spart? :/:
Har du glemt min Døød/
Og det Blood som flød
Af mig i min bittre Nøød ?
7. Aanden gav ieg dig til Pant/
At du ganske vist og sandt :/:
Himlen selv skal naae/
Tvivler du da paa
Dine Smuler her at faae ?
8. Læs engang dit Fader vor/
Fader! kiend ham og derfor; :/:
Derpaa det beroer
Alt at du kun troer
Dette søde Faders Ord.

i
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9. Ach! hvad ære/ Fryyd og Haab
Havde du vel af din Daab/ :/:
Veedste du beskeed
Om din Herrlighed
Effter Daabens-Pagt og Eed.
10. Faaer du ved Guds Alter-Fod
Jesu Legem/ Jesu Blod/ :/:
Den er Steen og Stock
I Guds Kircke Flock/
Som ey der i finder nock.
11. Op med dit beklemte Sind/
Kiig kun i Guds Himle ind :/:
Hør Guds Englers Sang!
See hans Englers Rang
Der skalt du og staae engang.
12. Zion hele Sagen er/
Verden/ Verden du begier/ :/:
Hendes skiulte Glød
Gnister i dit Kiød/
Brend dig ey det er din Død.
13. Verden/ Verden af dit Sind/
Luck din Jesum ene ind/ :/:
Favn mig i din Troe/
Lad mig i dig boe/
Saa faaer Sielen nock sin Roe.
H. A. Brorson:
»Nogle Psalmer om Troens Grund etc.«, 1734.
Salmen findes i afsnittet »Om Guds Forsyn og
Regiering« i et lille hefte, der begynder med
salmer »Om Skabelsen«, men som iøvrigt er
uden titelblad og aarstal. Man har tidligere
ment, at dette og to andre lignende hefter, var
ældre end julesalmerne, fordi de i Universitets
bibliotekets eksemplar er indbundet før disse.
De hører dog sikkert med til salmerne om
»Troens Grund«.
Med smaa ændringer blev den optaget i
Klenodiet: 3,1: Est du. 5,2: Hvo... Vedst du.
11,4: helgens. 12,4: Gnistrer.
Det varede længe, inden den fandt vej til
salmebøgerne. Det skete først under forberedel
serne til KH. I KHF 1885, 662 blev v. 3 ude
ladt og v. 6 og 7 sammenarbejdede til eet, der
var desuden foretaget andre rettelser. Nogle
af disse blev igen forladt i KHF 1888, hvorfra
den uændret blev optaget i RT2,g64. Her er
ændringerne: V. 3 udeladt, v. 6 ligesaa, men
noget af tanken optaget i det følgende. Desuden:
Anførselstegn om v. 1. 4(5),!: Har du da.
4 (5),3-4: Han, din Skaber, ved Ogsaa bedst
Besked. 5 (6-7): Jesu Blod for dig udrandt.
Og hans Aand du fik til Pant, Himlen skal du

naa. 6 (8),3-5: Derpaa alt beror, At du ikkun
tror Dette allerførste Ord. 7 (9) ,4-5: den Her
lighed, Dig i Pagten er bered. 9(11),3: hans.
9 (1 i),4: helgens (som Klenodiet). 10 (12),5: Faar
den Magten, er det Død. 11 (i3),3 og 4: ham.
Saaledes gik den videre til KH 594 og SS 630.
Ved at sætte det første vers i anførselstegn
fremmer man den misforstaaelse, at det er den
troende sjæl, som klager over sit henvisnende
trosliv. Salmens overskrift viser, at det er Jesus,
som er den talende. I de to første vers overvejer
han ved sig selv. »En Herres Brud« er en fyrste
brud. Det er en konge, som tænker. Derefter
taler han til sjælen, og der kunde passende i
salmebøgerne være anførselstegn om det føl
gende. Er du blevet saa lille, at du har glemt
din barnetro? Husk paa kristendommens fem
hovedstykker, som de findes i katekismen: Bu
dene; v. 4 minder blot om det første. De tre
trosartikler, første v. 5, anden v. 6, tredie v. 7.
Fadervor v. 8, alene det første ord »Fader«
skulde være nok for en bekymret sjæl. Daaben
v. 9, nadveren v. 10, et blik paa den himmelske
herlighed v. 11. Skulde alt dette ikke være nok
til at gøre en kristen glad?
Saa kommer v. 12 som et lyn! Jesus afslører
den usminkede sandhed og udtaler en slutningsformaning.
D 508 ændrer lidt anderledes end de tidligere
salmebøger. 2,1: Herrens. Det er en forsigtig
teologisk rettelse; »Herre« er næppe nogen
trykfejl, da den findes i alle udgaver af Klenodiet.
4,1-2 er en modernisering. 5 lidt nærmere
originalen, 7 meget nærmere. — Men der havde
ikke været noget i vejen for, at en saa original
og levende salme kunde have været optaget
uforkortet og næsten uændret.
(L.J. Koch: Brorson-Studier 1936, s. 75-87. BSS 1,231).

AK SANDHED, AK, GUD HJÆLPE DIG
Endnu en Anden,1
Under dend Melodic: Guds Søn er kommen aff
Himmelen ned, etc.
1. Ah sandhed! Ah! Gud bedre dig!
Hvor tynd er dog din Lykke!
Du fængsles, trængsles ynkelig,
Mand vil dig undertrykke!
Johannes er i Fængsel sat,
Men JEsus er hans Trøste-skat,
Hans haab, hans hielp og smykke.
1. nemlig: »Over Evangelium, Matth. 11.«
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2. O store Fange, kandst du ey
Din Gud i Taarn1 forgiette?
Men viser to Disciple Vey
Til deres Troe at rette.
At de ved JEsu Ord og Aand,
Og Verk udaff hans Guddoms haand
Skal see og troe sig mætte.
3. O salig er dend Vey der gaar
Til JEsum at hentræde!
Mand der aid salig Kundskab faar
Og Siælen fuld aff Glæde;
Hans Ord og store Gierninger
De viser hand Messias er,
I Adams Kiød og Klæde.
4. De Blinde see, de Halte gaa,
Spedalske blive reene,
De Døve høre, Død’ opstaa.
Ved JEsu Ord alleene!
Det liflig Evangelium
Hos Fattige faar Siæle-rum,
Det ingen kand formeene.
5. O søde JEsu, hvo der kand
Forarge sig, og støde
Paa din saa usle Trældoms stand,
Hans Dom skal hannem møde!
Jeg favner dig med hiertens Troe,
Mit Liv, min Lyst, mit haab, min Roe,
Du aid min sorg skal døde.
Thomas Kingo.
Vinterparten 1689, s. 86.
Her efter KsS. IV, 71.

Salmen blev ikke optaget i K, P, Gb. eller E,
men først fundet frem af Roskilde Konvents
Komite, som i det første udkast 1850 optog
vers 2, 4, 5 med begyndelsen: »O store Fange,
du kan ei Dit Døberkald forgjette«. I det andet
forslag af 1852 er det første vers kommet med,
og derefter blev den optaget i R 173, hvor den
lyder: 1,1: Gud hjælpe dig. 1,2: Hvor ringe er
din. 1,3: Du trænges ofte. 2: O store Fange,
du kan ei I Nød Guds Kald forgjette, Men
viser Sjæle Sandheds Vei, Den eneste og rette.
At de ved Jesu Ord og Aand Og Guddomsvær
ker af hans Haand Kan hver en Tvivl udslette!
V. 3 udeladt. 3(4),3: Døv hører, op de Døde staae.
3(4),5: Det Livsens. 4 (5),1-4: O Jesu, hvo paa
dig sig kan Forarge og sig støde Ved din saa
i. Fangetaarn.

AK, SE TIL MIG I NAADE NED

ringe Tjenerstand, Ham Dommen vist skal
møde.
KH 116 optager de samme vers med samme
tekst undtagen i det sidste, hvor man i de to
første linjer vender tilbage til originalen.
I N er salmen ikke optaget, men i Norge er
den optaget i La 116 med de tre sidste vers:
»Den Vei, der ind til Jesum gaar«. Hauge,
La rev og Nynorsk har ikke optaget den.
Salmebogskommissionen optog den i Prøve
salmebogen 135 med en tekst, der laa origina
len meget nær. Men da Prøvesalmebogen men
tes alt for stor, kom nedskæringen til at gaa ud
over denne salme, saa den ikke blev optaget i D.

AK, SE TIL MIG I NAADE NED.
En dybt falden Synders Bøn.
Mel. Hvad kan os komme til for Nød.
1. For den din store Miskundhed,
Hvormed du Synd forlader!
Ak! see til mig i Naade ned!
Barmhiertighedens Fader!
Hvad jeg har handlet mod dit Bud,
O, slet det af dit Minde ud!
O, vær mig Synder naadig!
2. Ak! hvad jeg haver brudt mod dig,
Mod dig udi det Høie,
Ak! aldrig viger det fra mig!
Klart staaer det for mit Øie!
Udi mit angerfulde Bryst
Klart hører jeg en Dommer-Røst
Med evig Straf at true.
3. Hvor skal jeg finde Skiul og Lye!
Hvor skal jeg finde Hvile!
Skal ingen Naadesoel paa nye
Til dette Hierte smile?
Den lyse Dag for mig er mørk,
Og hele Verden er en Ork
Med al sin Lyst og Glæde.
4. Ak, Naadens Fader! vil du dig
Ei længer nu forbarme?
See her! hvor mat jeg kaster mig
I dine Miskunds-Arme!
Betænk, betænk dog, milde Gud!
Jo meer du Naade deeler ud,
Jo mere du velsignes!
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5. Og det mit dybe giorte Fald,
O, lad det Andre lære:
At, hvo som saa ei falde skal,
Maae stedse vaersom være!
Thi, gode Gud! - hvo stod saa fast,
At ingen Lyst, at ingen Last
Formaaede ham at fælde?
6. Endnu engang! - o, see dog ned!
Du Hierternes Bønhører!
Ak! lys dog over mig den Fred,
Som han, min Saliggiører,
Din egen elskelige Søn
Har mig fortient! - o, hør min Bøn!
O, vær mig Synder naadig!
Claus Frimann.
Nyeste, originale Psalmer, Kiøb. 1794. Nr. 61.
Da biskop Balles salmekommission var traadt
sammen for at begynde det arbejde, som siden
skulde blive til E, udsendte den til en række
digtere opfordringer til at digte og indsende
salmer, saaledes ogsaa til Claus Frimann, som
en halv snes aar tidligere med »Sange over
Evangelierne« havde vundet sig et navn som
salmedigter. Denne opfordring imødekom Fri
mann ved at udsende »Frimanns nyeste, ori
ginale Psalmer, efter Indbydelse forfattede som
Bidrag til den forventende Nye Psalmebog.
Hundrede i Tallet. Kiøbenhavn, 1794.« Heri
findes som nr. 61 ovenstaaende salme, som dog
ikke kom ganske uændret gennem den kritiske
kommissions hænder. Den blev optaget i E 260,
hvor den kom til at se ud som følger:
1. Ak! see til mig i Naade ned,
Barmhiertigheders Fader!
Og kom ihu din Miskundhed,
O du, som Synd forlader!
Jeg handlede mod dine Bud!
O! lad min Brøde slettes ud!
Gud! vær mig Synder naadig!
2. See! jeg har brudt min Pagt med dig;
Med dig, du Evighøie!
Den Tanke nu forfærder mig,
Klart staaer den for mit Øie.
Samvittigheden i mit Bryst
Opløfter lydelig sin Røst
Og minder mig om Dommen.
3. Hvor skal jeg finde Skiul og Ly?
Hvor skal jeg finde Hvile?
Min Gud! jeg vil fra Synden flye,
Og til dit Samfund ile.
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Jeg høre vil dit Sandheds Ord;
Hver den, som lyder det og troer,
Gaaer frem alt til det Bedre.
4. See naadig til min Anger ned!
Mit Forsæt Kraft du give!
Lad Jesu Christi høie Fred
Min Siel med Trøst oplive!
Ved ham, din elskelige Søn,
Hør, Naadens Fader! hør min Bøn,
Ved Jesum Christum! Amen.
Man genkender originalens to første vers og
begyndelsen af det tredie; resten af Frimanns
salme har man kasseret. Tanken om, at livet
under synden er en ørkenvandring, er ændret
til en flad optimistisk forestilling om, at det
»gaar frem alt til det Bedre«, naar man kun
adlyder og tror, hvilket man formodes at kunne
gøre, naar Gud vil give »mit forsæt« kraft.
Salmen blev optaget i R 425 med de samme
vers, men med følgende ændringer: 1,2: Barm
hjertighedens. 1,4: At du min. 1,5: Jeg handlet
har. 4,5-7: Hør, Naadens Fader, hør min Bøn,
Ved ham, din elskelige Søn, Ved Jesum Chri
stum! Amen.
I KH 375 blev kun det første vers optaget
med tekst som R, og denne lille rest af salmen
fandt ikke optagelse i D.
I de sønderjydske salmebøger har den ikke
været optaget.

AK, VIDSTE DU, SOM GAAR I SYNDENS
LÆNKE.
1. Ach! veedste du, som gaaer i Syndsens Lenke,
Hvor hart det er, det Satans Slaverie,
Du skulde dig ej Øjeblik betænke,
At søge den, som dig kand giøre frie,
Ach! hvilken salig Dag du fik!
Om du begyndte nu i dette Øjeblik.
2. Ach! kiendte du GUds Naades søde Rige,
Hvor got det er, at høre JEsum til.
Du skulde ej imod hans Naade krige,
Som dig endnu saa gierne hielpe vil,
Ach! hvilken Sejr GUds Kirke fik,
Om du begyndte nu i dette Øjeblik.
3. Ach! tænkte du, til evig Tid at brænde.
Hvor svart det er, naar Lystens Drøm
forgaaer,
Hvor skulde du med Graad til den dig vende,
som mod dig med udstrakte Arme staaer.
Ach! hvilken Angest Satan fik,
Om du begyndte nu i dette Øjeblik.
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4. Ach! troede du, at mand sig ej kand drømme
I Himlen ind, det ej saa let er giort,
Hvor skulde du din Lunkenhed fordømme,
Og lede om den rette snevre Port,
Ach hvilken Jammer Ende fik,
Om du begyndte nu i dette Øjeblik.
5. Ach! merkte du, hvor got det er at lande,
I Paradiis, hvor Glæden der er sød.
Du skulde snart aid Verdens Lyst forbande,
Og haste hen til JEsu Blod og Død,
Ach! hvilken Fryyd GUds Engler fik,
Om du begyndte nu i dette Øjeblik.
6. Ach! vilde du nu een for alle Gange
Dig give ind i Bod og Bøn og Striid,
Hvor skulde da din JEsus dig undfange,
Hvor skulde du ham finde mild og blid,
Ach hvilken Hvile Siælen fik,
Om du begyndte nu i dette Øjeblik.
7. Ach! skulde du dig dertil lade tigge,
Det gielder jo din egen Siæles Tarv,
Det er saa hart i Helvede at ligge,
Det giør saa got at tage Himlens Arv,
Ach! hvilken evig Fryd du fik.
Om du begyndte nu i dette Øjeblik.
8. Ach! kunde du, du kunde om du vilde,
Dog gribe ret GUds milde Hierte an,
Nu kand det skee, nu før det er for silde,
Det mørknes alt mod Evighedens Nat
Ach, hvilken Glæde JEsus fik,
Om du begyndte nu i dette Øjeblik.
H. A. Brorson.
»Nogle Psalmer Om Troens Grund. (Den anden
Deel.)«. Tønder 1735. S. 33.
Den blev uændret optaget i Klenodiet, men fik
i P 279 følgende smaa ændringer: 5,2: er saa.
8,2: fat. Den sidste ændring optog Brorson selv
i Klenodiet fra 1747. Gb 301 optog salmen efter
P, men ændrede yderligere: 6,3: du af Jesu
Naade fange. 7,4: Men o! hvor sødt.
I E blev den udeladt, men Mynster tog den
frem paany i ET 592 med udeladelse af v. 3 og
7. løvrigt foretog han følgende ændringer i
forhold til originalen: 1,2: Sielens. 1,4: Ham.
1,5: Stund. 2,1: Himmerige. 3(4),!: vidste.
3 (4),2: det er saa let ei. 4 (5),i: skiønned.
4(5)>3: Syndens. 4 (5),4: Kors og. 5 (6),1-4:
Ak vilde du kun eengang dig for alle I Bod
og Bøn oprigtig give ind, Hvor skulde Ro i
Hiertet da dig falde. Hvor skulde lettet føle
sig dit Sind. 6 (8),2: Guds rige Naade fat.

R 418 optog den væsentlig i samme skikkelse,
men vendte dog tilbage til den originale tekst i
3 (4)>2 og 4 (5).2 og 3.
Kh 491 gik videre i samme retning og vendte
tilbage til Brorsons tekst ogsaa i 1,5; 2.1;
6 (8),2.

I Sønderjylland optog N 301 alle vers med
følgende sparsomme ændringer: 3,3: ham. 5,1:
skjønned. 5,2: er saa. 6,3: du af Jesu Naade
fange. 7,4: Det er.
D 467 har yderligere nærmet sig til Brorson i
5 (6), 1-4, hvor Mynsters ændring helt er for
svundet og den mere sparsomme fra N er sat i
stedet.
Det er for saa vidt karakteristisk for udvik
lingen i de sidste hundrede aar eller mere, at
salmebøgerne skridt for skridt søger nærmere
tilbage til de oprindelige tekster hos vore egne
store digtere.
Men D har endnu ikke turdet optage de
kraftige v. 3 og 7 eller skrive »Satans slaveri«
i 1,2. Det vilde nok heller ikke være godt for
salmens anvendeke. Selv Chr. Bartholdy har
indvendt imod D, at Satan er nævnt for mange
gange.
I Norge blev salmen 1840 af W. A. Wexek
optaget i »Christelige Psalmer« med 6 vers.
La 507 har optaget alle vers med smaa ændringer,
Hauge 302 ligeledes. La rev 530 har udeladt
v. 6. Nynorsk 412 har en oversættelse af Støylen,
»Aa visste du som gjeng i syndi fanga«; her er
v. 3 og 6 udeladt.
Det er en af Brorsons mest indtrængende om
vendelsessalmer, baaret af medlidenhed med de
forblindede, som næppe nok aner, hvilket sla
veri de er i. Han taler dem til hjerte, han tigger
og truer i følelsen af, at det kan blive for silde for
ham at prædike og for dem at omvende sig:
»Det mørknes alt mod evighedens nat«.
Omkvædets understregning af »nu i dette
øjeblik« strider formelt imod at, »det var din
mægtige styrke alene, som os fik reddet«, men
den samme modsætning findes i skriften, og
det forholder sig vel saadan, at man forud føler,
at man har evnen til at tage en beslutning for
evigheden, og at man bagefter føler, at det var
Gud.
Læg iøvrigt mærke til variationerne af lin. 5
i hvert vers; de er meget talende.
(Skaar II, 303. BSS I, 330).
AL DEN GANSKE KRISTENHED (Jul)
se: Lad det klinge sødt i sky.
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AL DEN GANSKE KRISTENHED. (Troen)
Mel. Frygt mit Barn den sande Gud.
1. Al den ganske Christenhed
Prise Guds Barmhjertighed!
Han, vor Skaber, faderlig
Over os forbarmed sig.
Horde ømme Hjerters Bøn,
Han ved sin eenbaarne Søn
Frelser os i Lys og Løn!
2. Jesus Christus, Frelseren,
Deler med os Salvelsen,
Guds Eenbaarne, Kvindens Sæd,
For os fødtes, leed og græd.
Blev korsfæstet, lagt i Jord,
Og til Fængselet nedfoer,
Men stod op med Livets Ord!
3. Himmelfaren, Gud og Mand,
Hos vor Fader sidder han,
Kommer dog igien herned
Med sin Faders Herlighed,
Dømmer Levende og Dødt;
Da hos ham, i Skyen mødt,
Hver en Christen hviler sødt!
4. Indtil da den Helligaand
Fører os i Ledebaand,
Med det levende Guds-Ord,
Til vor Frelsers Bad og Bord,
Skiænker os, med Synd forladt,
Fred og Frelse Dag og Nat,
Livets Krone, Himlens Skat!
N. F. S. Grundtvig.
Festsalmer, 7. Oplag, 1856, nr. 827.
Muligvis staar denne salme i forbindelse med
den foregaaende. Til melodien »Resonet in
laudibus« havde Arvid Pedersøn 1529 skrevet
en salme »Al then gantske Christenhed«. For
mentlig med udgangspunkt i den skrev Grundt
vig 1837, se Sangv. I, 205, en salme med samme
begyndelse, samme strofeform og et lignende
omkvæd; men den fik ret hurtigt en drejning
fra julen til Kristi lidelse og blev i hovedsagen
bygget over Es. 53. En julesalme med udgangs
punkt i »Resonet in laudibus« blev ogsaa fuld
ført, se den foregaaende »Lad det klinge sødt
i sky«, Sangv. I, 166, Men Arvid Pedersøns
salme var egentlig en trossalme, og en trossalme
med denne begyndelse var der altsaa endnu ikke
kommet ud af det. Den kom 1856 og blev først
offentliggjort i Festsalmernes 7. opl. Den har

de to første linjer fælles med Arvid Pedersøns
salme, men det er ikke meningen at følge det
gamle forlæg, men at omskrive trosbekendelsen
paa vers.
8. opl. ændrede 4,3: I det levende. 10. opl.
ændrede 2,6: Til Dødsriget han. Den første,
men ikke den anden ændring er optaget i Sangv.
IV, 1875 nr. 32. Som 7. opl. blev salmen optaget
hos Rørdam 797 og P. Fenger 640.
RT 1,573 ændrede 1,5: fromme. 2,6: Til
Dødsriget han. 4,3: I det. Saaledes gik salmen
videre til N 224. KH 5 ændrede endnu en gang
1,5: bange.

I D er den ikke optaget. En saadan salme
føles mere »lavet« end inspireret, selv om der
er fine glimt i den, f. eks. i v. 4, at det levende
Guds-ord er det ledebaand, den tømme, hvori
Gud fører sine børn under deres vaklende gang.

ALDRIG ER JEG UDEN VAADE.
Hierte-Suk.
Aldrig er jeg uden Vaade/
Aldrig dog foruden Naade:
Altid har jeg Suk oc Vee/
Altid kand dog JEsum see:
Altid trycker mine Synder.
Altid JESUS Hielp tilskynder:
Altid er jeg udi Tvang/
Altid er jeg fuld af Sang:
Nu i Sorrig/ nu i Glæde/
Nu i Fald og nu i Sæde:
Ofte fuld af stor Uroo/
Altid fuld af JEsu Troo!
Saa er Sorg og Glæde lenked/
Saa er Begeret iskienked
I mit Levnets Omgangs Skaal/
Slig er mine Levnets Maal!
Men/ O JEsu/ jeg vil græde/
Hielp Du til at Troens Glæde
Fra min Synd og Sorrig maa
Altid Over-vegten faa!
Thomas Kingo.
Aandelige Siunge-koors Anden Part, 1681, s. 46.
Dette hjertesuk er indføjet efter »Dend IV.
Sang« i anden part af Sjungekoret. Det er
salmen »Ach! Herre see min Hjerte-vee«, der
bærer overskriften: »Sorrigfuld og dog trøste
fuld«. Det er den samme dobbelthed, der gaar
gennem hjertesukket. Der er mennesker, som
ikke kan anerkende denne salmes kristelige
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almengyldighed. Biskop V. Ammundsen sagde
engang: »Det er godt, at der er en enkelt saadan salme i salmebogen, men det er ogsaa godt,
at der ikke er mange.« Paa den anden side siger
Pascal: »Jeg beder ikke om at blive fritagen
for smerter; thi det er de helliges løn. Jeg beder
ikke om at eje en fylde af trøst uden nogen
lidelse; thi det er herlighedens liv. Men jeg
beder om. Herre, at jeg maa føle paa een Gang
baade naturens smerte paa grund af mine syn
der og din Aands trøst paa grund af din naade;
thi det er den sande kristelige tilstand.« Begge
sider indeholdes i et enkelt udtryk af Kingo i
den nævnte, foranstaaende salme: »Naadens
ris«. Det var D. G. Monrads yndlingssalme;
dens forening af kamp og fred, uro og hvile
fandt genklang i hans eget bevægede sind.
Salmen kom først ind i salmebøgerne med R
466, som inddeler den i strofer og ændrer følgende:
1,4: kan jeg 2,2: forkynder. 2,3: Trang 2,4: fuld
af Bøn og Sang. 4,1: Sorg til Glæde. 4,2: Drikken
mig. 4,3: Besk og sød i Livets. 4,4: Saadant er mit.
5,3: Over. N 334 optog salmen som R. KH 585
frafaldt ændringen i 2,2 og 2,3, men beholdt de
øvrige. D 510 vender ogsaa tilbage til origina
len i 2,4, men beholder de øvrige ændringer.
I Norge blev salmen optaget i La 272, som
ændrer: 3,1: Sorg og. 4,2-4: Sødt og Surt for
mig iskjænket I mit Levnets Skjæbne-Skaal,
Saadant er mit. 5,3: Fremfor Synd og Sorger
maa. La rev 251 har følgende ændringer: 2,2:
forkynner. 2,3: stedt i. 3,1: Sorg og. 3,2: Nu
i frykt, nu sterk og rede. 4: som de danske sbg.
5,1: Akk, men Jesus, jeg vil bede. 5,3: Fremfor.
Hauge 142 har i det væsentlige samme tekst
som R. Nynorsk 200 har en fortrinlig oversæt
telse af Anders Hovden, »Aldri er eg utan
vaade«.
(Kirkehist. Saml. 6, V, 85).

ALENESTE GUD I HIMMERIG.
'Ypvos écoSivds.
A6£a év Ovj/iorois ØecS
Kai éirl yfjs hp^vp.
Ev &v9pcoirois ÉuSoKtcc.
AivoOpév ae,
éuÅoyoøpév ae,
irpooKuvoOuiv ae,
åuxapiaroOpév aot,
61a Tfiv peyaAriv aou 66§av,
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Kupie (JaaiXtø étroupdvie
Ø605 irå-rep iravTOKp&Tcop,
Kupie Cnå povoyevås
Ipaou ypiarå,
Kai &yiov TrveOpa,
Kupie 6 ©eis.
6 étpvds tou Seou,
6 ui6s tou Trarpås,
6 ddpcov tos duapTias tou Kåapou,
irpoaSé^ai Tpv Sepaiv f|p&Sv
6 KaSfipevos åv 8e£i3 tou irorpis,
åXåriaov fipas,
6ti au ÉT pévos åyios,
au el påvos Kupios,
Ipaous xP,<rr°St
åis So^av ©eou Trarpås- ’Apfiv.
2. aarh.
Her efter Rambach I, 41 flg. og Skaar I, 28 flg.
Saaledes sang de ældste kristne menigheder.
De følte sig ikke bundet af de klassiske græske
versformer, som byggede paa stavelsernes længde.
Man var ved at gaa over til at bygge metret paa
betoningen. Desuden var de kristne paavirkede
af den græske bibeloversættelse, Septuaginta,
som havde oversat Davids salmer til prosa,
eller maaske vi vilde kalde det prosadigte eller
frie vers. Sadanne vers lod sig synge i kor eller
som vekselsang paa »melodier«, der kan sam
menlignes med vore messetoner.
Maaske er det lidt misvisende her at tale om
menighedssang. Den anførte morgensang var
snarest bestemt til brug ved den private andagt.
Fra gammel tid har man betragtet den som en
udvidelse af englesangen i Luk. 2,14. Latinerne
kaldte den derfor »hymnus angelicus«, mens
grækerne sagde »den store doksologi« (til for
skel fra den mindre doksologi eller »Gloria
patri«, som brugtes efter introitus).
Man kunde have ventet, at englesangen lod
sig udvide til en julesalme i stedet for en mor
genbøn. Men man fejrede ikke julen, da sangen
blev til, eller i de første aarhundreder derefter.
Mange af de første kristne afskaffede de aarlige
jødiske fester og vilde ikke selv have nogen.
Den kirkelige cyklus var ikke aaret, men ugen.
Herrens dag var den tilbagevendende festdag,
og fredag var en fastedag til minde om lang
fredag. Det lod sig dog ikke gøre at blive ved
det. Paasken og pinsen trængte igennem fra
jøderne, saa meget mere som store kristne min
der knyttede sig til disse højtider, og først langt
senere begyndte man at fejre Kristi fødsel og
henlagde tidspunktet til julen.
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Hymnus angelicus er sandsynligvis blevet til
i begyndelsen af 2. aarh., og den kom efterhaanden i s aa stor anseelse, at man finder den
opskrevet i det berømte bibelhaandskrift »codex
alexandrinus«, hvorfra Rambach har hentet
den foranstaaende tekst. Dette er en af de al
mindeligste former fra gammel tid, og det er
nogenlunde denne tekst, der ligger til grund for
den latinske oversættelse og dermed for den
senere udvikling. Maaske er det ogsaa den tekst,
der kommer den oprindelige nærmest, men det
er ikke den ældste bevarede tekst. Denne findes
i de saakaldte »apostoliske constitutioner«, 7.
bog, cap. 48, antagelig fra o. 350-370. For saa
vidt som dette skrift skildrer gudstjenestens ud
vikling før det nicænske kirkemøde, har vi her
et vidnesbyrd om sangens ælde og anseelse. Det
er ganske vist lidt usikkert, om sangen oprinde
lig hører hjemme i »constitutionerne«. Den
er adskilt fra den foregaaende tekst ved en
bispeliste, og derefter følger tre sange, nær
værende morgensang, en aftensang og en bord
bøn. Morgensangens tekst er her en del ander
ledes; navnlig er der puttet en del teologisk
filosofiske begreber ind, der bærer præg af tidens
spekulationer over Guds væsen. Den lyder i
Severinsens oversættelse:
Ære være Gud i det højeste
og paa jorden fred,
med mennesker velbehag.
Vi lover dig,
vi lovsynger dig,
vi priser dig,
vi forherliger dig,
vi tilbeder dig
ved din store ypperstepræst,
dig, der er Gud, ufødt og een,
utilgængelig ene for din store herligheds skyld.
Herre, himmelske Konge, Gud Fader Alraader,
Herre Gud, Kristi Fader,
det lydeløse lams, som borttager verdens synd,
modtag vor bøn, du, som sidder over cherubim!
Thi du alene er hellig, du alene er Herre, Jesus,
al den skabte naturs Guds, vor Konges, Kristus.
Ved ham være dig forherligelse, ære og
tilbedelse!
Her tales i midterpartiet (»Agnus dei«) ikke
til, men om Kristus, i de to næstsidste linjer til
Kristus, og atter i den sidste linje til faderen.
Der er altsaa her nogle træk, som synes ældre,

men dog ikke de oprindelige. Der er sandsyn
ligvis sket en forskydning. Først har hymnen
vel været en lovprisning af Faderen ved Sønnen,
hans store ypperstepræst, og lidt efter lidt ændres
den til at være en lovprisning af Treenigheden.
En videre omdigtning er fuldført i den latinske
oversættelse, som tillægges Hilarius af Poitiers:
Gloria en excelsis Deo.
Et in terra pax
hominibus bonæ voluntatis.
Laudamus te.
Benedicimus te.
Adoramus te.
Glorificamus te.
Gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus!
Rex coelestis!
Deus pater omnipotens.
Domine Fili unigenite,
Jesu Christe,
Domine Deus,
agnus Dei,
filius Patris,
qui tollis peccata mundi:
Miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi:
Suscipe deprecationem nostram!
Qui sedes ad dexteram Patris:
Miserere nobis,
quoniam tu solus sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus altissimus,
Jesu Christe
cum sancto spiritu
in gloria Dei patris.
Hilarius af Poitiers (f 368).
Daniel II, 267. Her efter Widding I, 88.
Den blev altsaa først brugt som morgensang.
I Benedikt af Anianes klostre blev den indført
ved ottesang, og saaledes blev den ogsaa brugt
om søndagen ifølge Kong Æthelstans psalterium 923-40. Men den har ikke fra først af haft
nogen plads i messen. Man har ganske vist
ment at finde den i visse ældre nadverliturgier,
men det gælder kun selve engleordene, som.jo
meget vel kan citeres uden at staa i forbindelse
med hymnen. Først pave Symmachus indførte
den i messen o. 500, foran dagens kollekt, men
vel at mærke kun, naar det var en biskop, som
holdt messe. En præst maatte kun bruge den
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paaskemorgen. Først o. noo blev den et fast
stykke af messen, undtagen i adventstiden,
fastetiden og paa de uskyldige børns dag d. 28.
dec., i det hele taget paa de af særlig alvor præ
gede tider saavelsom dødsmesser.
»Gloria in excelsis« blev oversat til tysk
allerede i det 12. aarh.: »GOt loben wir in
aller wirdikeit« (se Wackernagel II, 52), men
den oversættelse, som fik blivende betydning,
blev foretaget af Nicolaus Decius, ogsaa kaldet
Tech (men ikke at forveksle med Nic. Hovesch).
Dat Gloria in excelsis deo.
1. ALeyne Godt yn der hoege sy eere
vnd danck vor syne gnade,
Darumme dat nu vnd vort nicht meer
vns roeren mach eyn schade,
Eyn wol geuallent Godt an vns hath,
nu is groth vrede aen vnderlaeth,
alle veyde nu hefft ein ende.
2. Wy lauen, prysen, anbeden dy
vor dyne ere, wy dy dancken,
Dath du, Godt vader, ewichlyck
regerest aen alle wancken,
Gantz vngemeten is dyne macht,
vort geschuth wat dyn wylle hefft gedacht,
wol vns des fynen heren.
3. O Jesu Christ, sone eyngebaren
dynes hemmelschen vaders,
Vorsoener der de weren vorlaren,
du styller vnsses haders.
Lam Gades, hillige here vnd groeth,
nym an de bede van vnser noeth,
vorbarme dy vnsser, Amen.
4. O hillige geist, du groeteste guth,
du alder heilsammeste troister.
Vor duuels gewalt vortan behuth
de Jesus Christus vorloesede
Dorch grote marter vnd bitteren doth,
affwende alle vnsen iamer vnnd noeth,
dar tho wy vns vorlaten.
Nic. Decius (v. 1-3), 1525 eller før.
Her efter Wackernagel III, 615 A.
Wackernagel gengiver denne tekst efter en
plattysk salmebog: »Eyn gantz schone vnde
seer nutte ghesangk Boek« 1526, hvorfor man
tidligere har dateret Decius’ oversættelse til dette
aar. Men man har senere fundet den i en Rostocker-salmebog fra 1525. Først i 1539 finder

man den oversat til højtysk i Vallen Schumanns
salmebog fra Leipzig. I alle de ældste salmebøger
er den uden forfatternavn. Først o. 1600 dukker
navnet Nicolaus Decius op, og det bevidnes,
at han baade har digtet denne strofiske over
sættelse af Gloria og tilpasset melodien; han var
en »fortræffelig musicus«. Paa grund af, at disse
oplysninger fremkom saa meget senere, har man
tvivlet om, at de var rigtige, og man har peget
paa, at Decius var sydtysker og sandsynligvis
ikke vilde kunne skrive salmer paa plattysk.
Men før Decius i 1523 blev præst i Stettin, havde
han opholdt sig i Braunschweig i 5, maaske op
til 17 aar, og her har han lært at tale og skrive
plattysk. Ydermere har man opdaget, at han
allerede 1521 udgav en plattysk digtsamling
»Summula« med 111 firlinjede vers. Af særlig
interesse er det, at den plattyske tekst fra Ro
stock 1525, ligeledes den anførte, røber at for
fatteren skriver plattysk med højtysk sprog
følelse, og han rimer efter det plattysk, som tales
i Braunschweig, og som er noget anderledes end
det, der tales i Rostock og Stettin. Enten har
dialekten fulgt med ham til Stettin, eller ogsaa
har han skrevet sin salme allerede i Braunschweig,
og i saa fald er det maaske den ældste af alle de
reformatoriske salmer, ældre end Luthers.
»Amen« i v. 3 røber, at salmen oprindelig
sluttede der; det har Spitta desuden ført bevis
for. Det sidste vers er føjet til for at faa treenig
heds-skemaet til at træde frem; det er næppe
af Decius.
I »Formula missæ« kunde Luther godt tænke
sig at beholde det latinske Gloria i den frem
tidige gudstjeneste. I Niirnberger-messen 1525
er det oversat til tysk, saa det kan synges til
gregoriansk melodi. I »Deutsche Messe« 1526
har Luther helt udeladt det. Han holdt ellers
meget af Gloria og siger derom: »Man kan nok
mærke, at denne glade og trøsterige sang ikke
er vokset frem paa jorden eller lavet her, men
er kommet ned fra Himmelen.« Det er ikke
usandsynligt, at en senere tysk oversættelse,
som først fremkom i Naumburger kirkeordnin
gen fra 1537-8, »All Ehr und Lob soli Gottes
sein«, er af Luther selv; det er en prægtig
antifonisk sang; men da Decius’ havde et stort
forspring, vilde Luthers ikke rigtig slaa an som
menighedssang, og det havde ikke den tilsigtede
virkning, at man prøvede at forsyne den med
Decius’ melodi.
»Allein Gott in der Hoh sey Ehr« blev en af
de tyske hovedsalmer, ikke blot ved festlige
lejligheder, men ogsaa i trængselstider, paa
samme maade som de oldkristelige martyrer
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havde sunget den i deres dødsstund. Mærkeligt
nok sang man den ofte i tordenvejr, dels fordi
man var bange, dels fordi man som den gamle
salmist (Ps. 29) opfattede tordenen som et ud
tryk for Guds vælde og almagt. Christian Scriver
siger saaledes i sin »Sjæle-Skat« (III,9,20):
»Vænner eder da til, I gudelige Sjæle! med
Glæde og Frimodighed at betragte Himmelen,
ogsaa naar den er overtrukken med tykke Skyer
og kaster om sig med Lyn og Torden. Thi
I vide jo, hvorledes I have det med eders GUd,
og at eders Sol altid er skjult derunder. Jeg
har undertiden iagttaget, at Nattergalen ogsaa
under det heftigste Uvejr og i mørkeste Nat
har ladet sin yndige Sang høre i en Torne-Busk.
Jeg har ogsaa hørt gudelige Christne, som under
lignende Uvejr glade have istemmet med deres
Hus-Folk: »Aleneste GUd i Himmerig vær Lov
og Pris for al sin Naade. Derfor at os nu aldrig
kan mere røre nogen Vaade; GUd har til os
Behagelighed, vi har nu Hjertens Ro og Fred,
al Fejde har en Ende!« Jeg glædede mig her
over og sagde med Fryde-Taarer hos mig selv:
Ret saa! ret saa! kjære lille Fugl! Ret saa, I
christelige Sjæle! lader os nyde den Fred, som
den HErre JEsus ved sin Død har forhvervet
os. Lad vor Gud tordne og lyne, at han kan
forskrække den sikre Verden og kundgjøre sin
store Magt og Herlighed, men det angaar slet
ikke hans kjære Børn, som han har tilsagt
Naade og Fred i Christo JEsu.« (Vilh. Becks
udg., Kbh. 1888, I, s. 770).
I Malmøsalmebøgerne har man tre danske
oversættelser af Gloria. Den første, som er paa
prosa og oversat efter latinen, findes i »Thz
christelighe messze embedhe paa dansche«:
Gloria in excelsis deo.

Herre gudh gudz lam och gudth fadhers søn/
thw som baarth thager allwerdzens synder/
forbarme tigh offuer oss.
Thw som baarth tager allwerdtzens synder/
tagh tiil tigh wor bøn:
och mischunde tigh ath høre oss
Tu som sidder till thin fadhers høgre hand
forbarme tig offuer oss
Forthi saa thw esth all enesth hellig
Thw esth all eene en herre
Thw esth all eene then høgesthe
Ihesu Christe mz then helliand y gud
faders ære/
AMEN
»Danske Messebøger fra reformationstiden«.
I 1529 tilføjedes to nye oversættelser paa vers.
»ALlene Gud y the høge wære ære« (Bruun
1,54) er en temmelig ordret oversættelse af
Decius: »Aleyne Godt yn der hoege sy eere«.
Den synes at røbe, at oversætteren ikke er
synderlig stiv i tysk. Mens den anførte prosa
oversættelse ikke gik videre end til Tv 99, blev
denne optaget i Tv 100 og Th 308. Da der i
dens overskrift siges, at den synges »med the
noder som alleneste Gud y himmerige siunges
med«, kan man slutte, at den følgende allerede
har været kendt:
Gloria in excelsis deo.
1. ALleneste Gud y himmerig,
wære loff oc pryss for all syn naade,
ther han haffuer giord y iorderig,
y tesse samme naadelige dage.
Paa iorden er kommen stor glæde oc fred,
menniskerne maa wæl glædis wid.
Guds ynnist oc gode wilie.

[Præsten intonerer]
Gloria Ere och priiss wære gudh y thz
høeges the
Och choredh suarer ygien sygendis
Och paa iorden fridh/ och thine mennische
en welbehaffuelighz
Wy loffue tigh
Wy benedidhe tigh
Wy tilbedhe tigh
Wy ære och priisze tigh
Wy tacke tigh for thin store ære och mectighz
Herre gudh och hymmilsche konghe
allsommectigste fadher/
Herre alsomenisthe szøn ihesu christhe
och then helligandh

2. Wy loffue wy pryse wy neye teg,
wy tacke teg for thyn erlighed,
O herre Gud fader y himmerig,
tw haffuer oss giørd stor kierlighed.
Alting haffuer tw y thyn macht oc wold,
hwad tw wilt haffue fram, kan ingen forholde,
wel them ther teg kunde frøcte.
3. O lesu Christ Guds eneste søn,
som hooss Gud fader sidder,
tw som haffuer frelst all menniskens køn,
oc oss med Gud forliger,
formiddels thit blod oc horde død,
haffuer tw løøst oss aff synd oc nød
giff naade y thyn tro bliffue.
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4. Tw æst allene wor frelsermand,
ther oss wil himmerig giffue,
tw æst Guds faders uskyldig lam,
ther for oss døden wilde lide.
Tw æst allene wor salighed,
for thyn skyld haffue alle naade fangit,
almechtigste lesu Christe.
5. O Helliaand wor trøstermand,
som oss all sandhed kan lære,
hielp oss att bliffue wid thyn lærdom.
Gud fader oc søn oc teg ære,
beskerm oss fraa dieffuelsens falske list,
hielp oss att tro paa lesum Christ,
nw oc ewindelig AMEN.
Arvid Pedersøn 1529.
Her efter Bruun I, 73.
Denne friske oversætteke er utvivlsomt foretaget
af Arvid Pedersøn. Dels findes den blandt de
salmer, man efter Severinsen plejer at tillægge
ham, dek har man en udtalelse af Peder Palladius i skriftet »Tre merckelige Sange« 1554,
der maa opfattes som en bekræftelse, selv om
Palladius kun nævner det tildigtede v. 4 og
citerer det galt.
Sammenligner man med teksten hos Decius,
ser man, at Arvid Pedersøn oversætter ganske
frit; han tager aabenbart ogsaa hensyn til den
latinske tekst. Han tildigter et nyt vers, dels
fordi han ikke har faaet »lammet« med i v. 3,
dels fordi Decius ikke har faaet nogle værdi
fulde ting med fra den latinske tekst: »quoniam
tu solus sanctus etc.«
Denne salme erstattede efterhaanden Gloria
i den danske gudstjeneste. Jespersøns Graduale
foreskriver den som fast Gloria undtagen paa
de store højtider. I den gudstjenesteordning,
som findes i Th, hedder det: »Præsten staaendis
vend til Alteret/ begynder Gloria in excekis
Deo etc. saaledis. Alleniste Gud i Himmerig/
være loff oc priss for alle sin naade. Degnen oc
Folckit forfølger det/ siungendis. Der hand
haffuer giort i lorderig etc.«.
Allerede Palladius siger i Visitatsbogen om
degnen: »Hånd maa ingen danske sang siunge
met latins noder eller chor noder, som mand
kalder; ingen anden glorificatz end denne:
Aleniste Gud i himmerig etc., det vaar den vise,
som de hellige engle sunge til sammen den nat,
vor herre lesus vaar fød i verden.« I overensstemmeke hermed bestemte Roskilde Lande
mode 1574, at kun »Aleneste Gud« skulde be
nyttes.

Denne salme har da siden været optaget i alle
de autoriserede danske salmebøger, men na
turligvis er den blevet bearbejdet efter de skif
tende tiders smag.
Tv 99 skriver »Hiemmerige«, »Jørderige«,
»wskyldige« osv., og ændrer 3,6: oss løst. 4,6:
haffue wi.
Th 109 bruger ogsaa e anderledes, skriver
»alle sin naade«, men »naadelig dage«, ændrer
desuden 2,2: herlighed. 2,7: Vel dennem. 4,6:
haffue wi.
K, der angiver Nic. Seiner (skal formodentlig
være Selnecker) som forfatter til salmen, følger
teksten i Th, men tilføjer dog et par ændringer:
3,7: at blive. 5,7: Og blive salige. - Saaledes
ogsaa P 141.
Desuden har K og P 448 optaget en ny over
sætteke fra latin af H. P. Resen: »Ære, lof og
priis i højeste Throne«.
Gb 5 ændrer kun: 1,3: Som. Ellers følges K.
Naar denne salme saaledes er blevet sunget
næsten ved hver gudstjeneste i et par hundrede
aar, har alle kunnet den udenad, og salme
bøgerne har nødigt villet ændre den.
Anderledes gik det i E, hvor alt skulde om
skabes i den nye tids aand. Biskop J. G. Schønheyder i Trondhjem skrev i 1792 til Balles
salmebogskommission og udtalte sin glæde over
kommissionens samling til en ny salmebogs ind
retning. Samtidig sendte han nogle salmer og
blandt dem sandsynligvis hans bearbejdeke af
»Aleneste Gud«, som blev behandlet i mødet
d. 4. nov. 1792. I den endelige salmebog fik den
følgende form:
1. Alene Gud i Himmerig
Skal Lov og Priis tilhøre.
Han skabte Alt saa viselig,
Til Held han Alt vil føre.
Til syndig Jord han sendte Fred,
Med Velbehag han skuer ned
Til hver, som ham vil tækkes.
2. Gud! du gav selv dig Faders Navn,
Som Børn vi dig tilbede;
Vi finde Tryghed i din Favn,
Du hører, naar vi bede.
Din Vælde uindskrænket er.
Alt hvad du byder, see, det skeer!
Vel os for saadan Herre!
3. O Jesu! Guds eenbaarne Søn,
Til Held for os udkaaret!
Du kom til Adams faldne Kiøn,
Blevst hadet, spottet, saaret.
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O vor Forsoner, sendt fra Gud!
Annam vor Bøn, og fri os ud
Fra hvad os kan fordærve!
4. O Hellig Aand! det er dit Værk,
At Sandheds Lys vi finde.
I Kamp du giør den Svage stærk,
At han kan Seier vinde.
Før os ved Tro og Kierlighed
Til Maalet frem, til Salighed!
Bønhør, bønhør os! Amen.
J. C. Schønheyder 1792. E 3.

Det 4. vers, som Arvid Pedersøn havde tildigtet,
er her udeladt. Det frie rytmiske versemaal er
ændret til taktfast regelmæssighed. Tidens ynd
lingsudtryk »til Held« er blevet indpodet i den
gamle tekst. Høirup peger paa de totalt æn
drede slutningslinjer og citerer Magnus Stevns:
»Frelseren gaar tabt til den ene side, mens
djævelen forsvinder til den anden.«
Enten det nu er denne bearbejdelses skyld
eller det er rationalismens ændring af de gamle
gudstjenesteformer, ser man det mærkelige, at
salmen i løbet af et halvt hundrede aar kunde
synke ned i glemsel. Da Grundtvig 1843 ar
bejdede paa »Psalmeblade til Kirkebod«, bad
han bl. a. Peter Rørdam i Mern om forslag, og
denne svarede d. 14. marts: »... Derhos øn
skede jeg saa gjerne en ny og let Psalme, istedetfor Nr. 3, som vi synge hver Søndag og endnu
synge meget slet. Den gaar saa trøvt og søvnigt,
at jeg ærgrer mig hver Søndag.« Det ser ud, som
om Rørdam paany har forsøgt at indføre den
som fast Gloria, men har haft ringe held med
det. En anden ung grundtvigianer, Andreas
Leth i Aabenraa, forsøgte 1852 at give en ny
bearbejdelse af den gamle: »Alene Gud i Him
merig Vil tusind Tak vi sige. ..« (»To Hundrede
Psalmer, udgivne som Tillæg til den Pontoppidanske Psalmebog«, Aabenraa 1852, nr. 607).
Men det var alligevel bearbejdelsen i E, som
gik videre til R 3, hvor man blot fjernede »til
Held« ved at ændre 1,4: Vil Alting vel udføre.
3,2: Til Frelser os udkaaret.
Den blev endogsaa optaget i KHF 1885, 23
og KHF 1888, 22, men i den sidstnævnte udgave
findes som nr. 21 et alternativt forslag, »Aleneste Gud i Himmerig«, hvori man har draget
den gamle tekst frem og blot nænsomt støvet
den af. Det er formentlig C. J. Brandt, der har
foretaget bearbejdelsen:
4
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1. Aleneste Gud i Himmerig
Ske Lov og Pris for sin Naade,
Som han har os skjænket faderlig.
At fri os af Syndens Vaade!
Paa Jorden er kommen stor Fryd og Fred,
Vi Mennesker maa vel glædes ved
Guds Yndest og gode Vilje.
2. Vi love, vi prise og takke dig.
Al Æren skal dig tilhøre,
O Herre, Gud Fader i Himmerig,
For Kjærlighed, du os mon gjøre!
Du alle Ting har i Vold og Magt,
Det alt maa frem, som er din Agt,
Thi frygte vi ingen Fare.
3. O Jesus Krist, Guds Søn, Guds Lam,
Som vil os Himmerig give.
Du tog vor Skyld og bar vor Skam,
Vor Sjæl at holde i Live;
For os du døde og opstod,
Du kjøbte os med dit dyre Blod,
Vor Salighed est du alene.
4. O Helligaand, vor Trøstermand,
Som os vil Sandheden lære.
Hjælp os at blive i Naadens Stand,
Og leve vor Fader til Ære!
Beskjærm os fra Djævelens falske List,
Og hjælp os at tro paa Jesus Krist
Og blive salige. Amen!
C.J. Brandt (?).
KHF 1888, 21.

Naar man kun har optaget denne form alterna
tivt, kan det ikke skyldes, at man har under
vurderet dens fine poesi og enfoldige fremstilling,
men kun frygten for, at man ikke mere skulde
kunne synge det frie metrum. Men det viste
sig at gaa godt. Den blev optaget uændret i
RT 2, 817 og KH 3.
I Sønderjylland optog Ægidius en ny over
sættelse af Decius’ tekst, som han holdt sig
meget nøje til, »Alleen GUd i det høj’ vær’
ær’«, Æ 105. Men tillige har han følt, at man
ikke kunde undvære Arvid Pedersøns oversæt
telse, som var saa indsunget. Men den burde
ogsaa ved hjælp af apostroffer omskrives til
regelmæssige vers; den blev derfor affilet til
»ALleenist’ GUd i himmerig«, der blev optaget
bagefter som nr. 106.
MB 183 lagde Arvid Pedersøns tekst til grund,
men bearbejdede den, saa metret blev regel-
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mæssigt; det er ret aandløst gjort. N 6 gik den
samme vej, men gjorde det noget bedre; des
uden blev v. 4 udeladt.
1. Alene Gud i Himmerig
Skee Lov for al hans Naade,
Som han har gjort paa Jorderig
Til alle Slægters Baade:
Paa Jorden kommen er stor Fred,
Saa Mennesket maa glædes ved
Guds Velbehag og Yndest.
2. Vi love, vi tilbede dig,
Dig for din Vælde priser,
Gud, Fader vor i Himmerig,
Stor Naade du beviser;
Du Alting har i Vold og Magt,
Det alt maa skee, som er din Agt,
Vel dem, som dig kun frygte!
3. O Jesu, Guds eenbaarne Søn,
Som hos Gud Fader throner,
Du frelste Adams faldne Kjøn
Og os med Gud forsoner;
Guds Lam, vor Herre og vor Gud,
Annam vor Bøn og fri os ud
Fra hvad os kan fordærve!

metrum, eller maaske snarest en ny oversæt
telse af Decius’ tekst. Ogsaa Hauge 3 bringer
en saadan ny oversætteke, hvorimod Landstad
opfriskede Arvid Pedersøns tekst i gammel stil,
»Alenest Gud i Himmerig«, La 11, mere regel
mæssig, men mindre poetisk end Brandts. La
rev 21, »Alene Gud i himmerik« har rettet lidt
paa Landstads tekst og udeladt v. 4. Nynorsk
20, »Gud, einast Gud i himmelhøgd«, har fire
vers, det første er oversat af Blix, de tre sidste
af Støylen.
(Rambach I, 40 fig. Koch I, 235, 421; VIII, 104-11.
Kulp 86. Skaar I, 28-34. Widding I, 88-91; II, 20, 44.
Niels Møller SS II, 65-66. Blom Svendsen I, 48, 53, 59.
P. Gennrich: »Der Gemeindegesang in der alten und
mittelalterlichen Kirche (Welt des Gesangbuchs,
Heft 2), 12-18. K. Ameln und C. Gerhardt: »Die
deutschen Gloria-Lieder«, Monatschrift, 43. Jahrg.
Heft 10, Okt. 1938, s. 225-31.
K. Ameln: »Das Sanktus- und das Agnus-Dei-Lied
von Nikolaus Decius«, Monatschrift 45. Jahrg., Heft
1/2, 1940, s. 9-15. Fr. Nielsen 50. H. Vilstrup i Dansk
Kirkesangs Aarsskrift 1940, s. 27-28. P. Severinsen:
»Agnus Dei«, »Kirketidende« 1919, sp. 351-356.
H. Høirup: »Fra døden til livet«, Kbh. 1954, s. 21.
Peter Rørdam I, 285. Schackenborg ark.)
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4. O Helligaand, vor Trøstermand,
Som vil os Sandhed lære,
Hjælp, vi ved Guds Ord blive kan
Og leve Gud til Ære;
Vogt os for Djævlens falske List,
Hjælp os at troe paa Jesum Christ
Og blive salig, Amen!
H. S. Prahl, N 6.

Det er pastor Prahl, der har foretaget denne
bearbejdelse, muligvis i samarbejde med grev
Schack; de er i hvert fald enige om teksten,
inden forslaget sendes ud til de øvrige kommis
sionsmedlemmer. Ogsaa det udeladte vers var
blevet bearbejdet, men det blev udeladt senere.
Selv om man ikke ønskede at udelade denne
tekst efter genforeningen ved udarbejdelsen af
SS, var det dog en selvfølge, at man ønskede
Brandts bearbejdelse optaget i tillægget; det
blev SS 631.
Den blev ogsaa uændret optaget i D 360.
I Norge optog Wexels i Christelige Psalmer
1840 en selvstændig bearbejdelse i regelmæssigt

Mel.: Sin Vogn gjør Han af Skyer blaa.
1. Alfader! Du, Hvis Navn i Nord
Kan aldrig gaae af Minde!
Som Skibet med Din Søn ombord,
En Bold for Hvirvelvinde,
Omtumlet under Bølgebrag,
Og ligt et synkefærdigt Vrag,
Er gamle Danmarks Rige!
2. Vel Styrmænd Nok der er ombord,
Og frelse nok de ville,
Men Skibet lystrer ei sit Roer,
Forstanden staaer nu stille,
De, som har pløiet Bølgen blaa,
De blege raabe: vi forgaae.
Skeer ei der Underværker!
3. O Gud! Du er endnu saa stor,
Saa stærk just i de Svage,
Som da Du fried ind Dit Ord
Med Daad i gamle Dage,
Som da Din Søn til Hav og Vær
Udraabde med Din Røst: tie kvær!
Saa Vind og Vove daaned!
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4. Og Danmark under trange Kaar,
Imellem Fiender stærke,
Sig trøsted i sexhundred Aar
Ved Christi Korses Mærke,
Og fulgde svagt, men ærlig dog,
Hans Kiølvand under Dannebrog,
Gik end det stridt mod Strømmen.
5. O, væk da op hos os ombord
Den Kæmpeaand, som sover!
Giv ham at tale Kraftens Ord,
Som kuer Vind og Vover!
Ja, frels os Du, som ene kan,
Saa lydt fra Danskens Fædreland
Maa tone Takkesange!
N. F. S. Grundtvig:
»Paa Rigsdagsfesten den 22. October 1848.«
Her efter »Bededags-Tale for Rigsdagen i Dan
mark«, Kjøb. 1848, s. 3-4. Jvf. Sangv. IV, 178.

Den 23. okt. 1848 skulde den grundlovgivende
rigsdag aabnes. Dagen før, som var 18. sønd.
e. trin., skulde der i alle landets kirker bedes
for det kommende rigsdagsarbejde. Til denne
lejlighed digtede Grundtvig denne salme og
»Paa Stævne samles Rigsdagsmænd« og udgav
dem som særtryk. Da han kort efter udgav sin
»Bededags-Tale for Rigsdagen i Danmark«,
begyndte og sluttede han med disse to salmer,
som ogsaa havde været brugt i Vartov. Den
sidste sigtede direkte paa morgendagens begi
venhed, den første, her anførte, mere alminde
ligt paa Danmarks hele politiske stilling i krigsaarene, som det ogsaa ses af nogle ord i slutnin
gen af Bededags-Talen:
»Ja, mine Venner! allerede tidlig paa Aaret,
før endnu det store Jordskælv udbrød, hvor
under vor Verdensdeel bæver, Ingen veed hvorlænge, strax efter vor gamle Konges Død, da
vi hørde Evangeliet om Herren og Hans Disipler
i Havsnød, da greb, da slog det mig, at Dan
marks Rige maatte lignes ved et Skib, der af en
dunkel men dyb og kiærlig Drift havde længe
holdt sig saa nær som muligt til Kirkeskibet, der
aandelig bærer Herren og hans Disipler over
Verdenshavet, og kom netop derved i en Havs
nød, saa stor, at Styrmændene gav det aldeles
op, og alle de, der saae til, raabde: see, nu
synker det! men det slog mig ogsaa, at den
Herre, hvem baade Stormen og Havet maa
lyde, idet Han frelser sit eget store Skib, frelser
ogsaa det lille, som dristig fulgde med, saa det
nyder godt af det Havblik, han skaber, og glider
i Havn efter Hjertets Begiæring!«.
4*
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Det er disse tanker, som har født salmen.
Den har ikke tidligere været optaget i de auto
riserede salmebøger og kun sparsomt i de
grundtvigske, f. eks. FN 596.
(StJ II, 337)-
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1. Alle Menschen miissen sterben.
Alles Fleisch vergeht wie Heu;
Was da lebet, muss verderben,
Soli es anders werden neu.
Dieser Leib der muss verwesen,
Wenn er anders soli genesen
Der so grossen Herrlichkeit,
Die den Frommen ist bereit.
2. Drum so will ich dieses Leben,
Weil es meinem Gott beliebt,
Auch ganz willig von mir geben,
Bin dariiber nicht betrixbt;
Denn in meines Jesu Wunden
Hab’ ich schon Erlosung funden,
Und mein Trost in Todesnoth
1st des Herren Jesu Tod.
3. Jesus ist fiir mich gestorben,
Und sein Tod ist mein Gewinn;
Er hat mir das Heil erworben:
Drum fahr’ ich mit Freuden hin,
Hin1 aus diesem Weltgetiimmel
In den schonen Gotteshimmel,
Da ich werde allezeit
Schauen die Dreyfaltigkeit.
4. Da wird seyn das Freudenleben,
Da viel tausend Seelen schon
Sind mit Himmelsglanz umgeben,
Dienen Gott vor seinem2 Thron,
Da die Seraphinen prangen
Und das hohe Lied anfangen:
Heilig, heilig, heilig heisst
Gott der Vater, Sohn und Geist.
5. Da die Patriarchen wohnen.
Die Propheten allzumal,
Wo auf ihren Ehrenthronen
Sitzet die gezwolfte Zahl,
Wo in so viel tausend Jahren
Alle Frommen hingefahren,
Da wir unserm Gott zu Ehr’n
Ewig Alleluja hor’n.
I. andre: Hier. 2. andre: Stehen da vor Gottes.
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6. O Jerusalem, du schone,
Ach wie helle glånzest du!
Ach wie lieblich Lobgetdne
Hort man da in sanfter1 Rub!
Ach der grossen Freud’ und Wonne!
Jetzund gebet an die Sonne;
Jetzund gebet an der Tag,
Der kein Ende nehmen mag.
7. Ach ich håbe schon erblicket
Alle diese Herrlichkeit;
Jetzo werd’ ich schon geschmucket
Mit dem weissen Himmelskleid,
Mit der giildnen Ehrenkrone,
Stehe da vor Gottes Throne,
Schaue solche Freude an.
Die kein Ende nehmen kann.
Johann Georg Albinus eller Johannes Rosenmiiller,
1. Juni 1652.
Her efter Rambachs Anthologie III, 114.

Koch siger, at Albinus digtede denne salme i
sine yngre aar, mens han endnu opholdt sig i
Leipzig. Anledningen var købmand Paul von
Henssbergs begravelse den 1. juni 1652. Ved
denne lejlighed indeholdt salmen et slutnings
vers, som lød:
8. Nun hier will ich ewig wohnen,
meine Lieben, gute Nacht!
Eure Treu wird Gott belohnen,
die ihr habt an mir vollbracht.
Liebste Kinder und Verwandten,
Briider, Freunde und Bekannten,
lebet wohl zu guter Nacht:
Gott sei Dank, es ist vollbracht!
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var englenes musik. Senere sang han den altid
om søndagen efter middagsmaaltidet.
Den er oversat til dansk af Ægidius:
Alle Menschen miissen sterben.
Mel.: JESU, som min siæl
1. Alle mennisker i live/
Alt kiød skal som høe forgaa/
Alt/ hvad lever/ støv maa blive/
Skal det ellers nyt opstaa.
Dette legem skal bortsvinde/
Om det ellers skal oprinde
Til dend store herlighed/
Som de fromme er bered.
2. Derfor vil jeg her i live/
Naar det GUd behage kand/
Aanden gierne slet opgive/
Jeg ej græmmis i min aand.
Udi JEsu saar jeg finder
Hielp og raad for mine synder/
Og min trøst i dødens nød
Er min HErris JEsu død.
3. JEsus er i døden givet/
Og min vinding er hans død/
Hand forhvervede mig livet/
Jeg far glad bort uden nød/
Her af denne verdens jammer
I dend høje himmels kammer/
Der jeg skal i evighed
Skue dend Tre-Eenighed.
4. Der mand leve skal i glæde/
Der har de udvaldis skar’
Himlens glands og ærens klæde/
Og for HErrens throne staar:
Dersom1 Seraphiner æris/
Og af dem dend sang frembæris:
Hellig/ hellig/ hellig er
Fader/ Søn og Aanden kier.

Dette vers følger undertiden med ind i salme
bøgerne, saaledes f. eks. hos Schrader, om end
i lidt ændret skikkelse.
I det oprindelige særtryk siger Johannes Rosenmiiller, at han har skrevet baade poesien og
musikken, og skønt der er ført adskillige argu
menter i marken for Albinus’ forfatterskab, hæl
der de nyere forskere mere til Rosenmiiller. Sal
men regnes i Tyskland for en perle. »Hvilken
glæde i døden!« siger Schamelius, »saaledes dør
sande kristne.« Da Spener fra sit studereværelse
i Frankfurt hørte den første gang, idet nogle
personer sang den i nabohaven, syntes han, det

5. Patriarcher og Propheter
Boe i denne glædis sal/
Og paa ærens throne setter
Sig de tolv propheters tal/
Hvorhen GUD har ladet komme
I saa mange aar de fromme/
Der vi GUD til ære maa
Høre steds Halleluja.

1. andre: siisser.

1. Der som, dvs. der, hvor.
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6. O! Jerusalem/ min krone
Fuld af glands og herlighed;
O! hvor dejlig lyd og tone
Hør mand der i rolighed ?
Der er største fryd og glæde/
Meer end soelens lys tilstede;
Nu vil denne dag opgaa/
Som ej ende tage maa.
7. Jeg har sect/ og skal vist nyde
Aid dend store herlighed/
Nu vil GUd mig dejlig pryde
Med det hvide Himmel-klæd
Og dend gyldne ærens-krone/
Jeg staar der for HErrens throne/
Skuer saadan hiertens fryd/
Som forgaar ej nogen tid.
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staae; Der Seraphers rene Tunge Skal den Him
mellovsang sjunge. 5 som P, dog lin. 7: istemme.
6 som P. 7 som P, dog 7-8: Hvor til evig Tid
jeg da Synge skal Halleluja!
Den blev dog efterhaanden saa lidt brugt, at
den blev udeladt i SS, hvor dens nummer staar
blankt, og i D blev den ikke optaget. Harald
Vilstrup har i 1939 udført en oversættelse paa
tre vers, »Alle mennesker paa jorden«, som blev
forelagt SF, men ikke optaget.
(Koch III, 397; VIII, 628-631. Kulp 326).

ALLE MINE KILDER SKAL VÆRE
HOS DIG.
Livs-Kilden i Daaben.

B. C. Ægidius.
En Nye Psalme-Bog..Flensborg 1717, nr. 408.
Havde Ægidius været en større sprogmester, er
det muligt, at salmen havde faaet større ind
gang i Danmark. For dens indre værdiers skyld
blev den optaget i P 489, MB 636 og N 546,
hvorimod den blev udeladt af SS og ikke op
taget i D. Men optagelsen i de sønderjydske
salmebøger skete dog stadig i kamp mod for
men.
I P blev den ændret saaledes: 1,5: forsvinde.
2,2-4: Naar Gud vil at det skal skee, Aanden
gierne fra mig give. Uden mindste gremmelse.
3,4-8: Det med mig har ingen nød; Jeg gaaer
ud fra verdens vrimmel Ind i HErrens skiønne
himmel, Der med sielefryd at see Evighedens
Eet af Tre. 4,2-6: udvaltes trop Himmel-glands
og ære-klæde For Guds stoel fra taa til top, Der
som Seraphiners tunge Dette himmel-stykke
siunge. 5,4-8: tolv Aposders tal, Her de fromme
alle findes Fra den første tiid, som mindes, Og
opstemme til Guds priis Lammets sang paa
Engle-viis. 6,1-4: O! Jerusalem, vor moder,
hvor livsalig er din boe! Hvilke søde takke
noder Høres der i stille roe! 6,8: Som skal aldrig
ende faae. 7: Ach! den herlighed og glæde Er
mig alt for øye lagt, Nu skal Gud mig snart
iklæde Med den hvide himmel-dragt, Med den
gyldne ærens krone Skal jeg staae for Lammets
throne, Og see saadan glæde an. Som ey ende
tage kand.
Ogsaa i MB og N blev den ændret, det sidste
sted saaledes: 1,5 som P. 2,2 og 4 som P. 3 som
P, dog linie 8: Eet i Tre. 4,1-6: Der vi leve skal
i Glæde, Der de Frommes Skarer faae Himmelglands og Æreklæde, Naar de for Guds Throne

1. Alle mine Kilder skal være i dig
Det var Guds-Ordet i gamle Dage
Til det Folkefærd uden Mage,
Som bar paa Vorherres Moder hos sig.
2. Alle mine Kilder skal være i dig
Det var Guds-Ordet i Tidens Fylde
Da han fødtes som Engle hylde
Endskiøndt ham en Kvinde bar hos sig.
3. Alle mine Kilder skal være hos dig
Gienlød i Røsten fra Himmel aaben
Fader-Røsten ved Jesus-Daaben
Min Søn! Jeg har Velbehag i dig
4. Alle mine Kilder skal være i dig,
Det er Guds-Ordet i Naadens Dage
Til det Bad som er uden Mage
Aands-Badet, Vorherre bar hos sig
5. Alle mine Kilder skal være i dig
Det er Gud-Faders den høie Tale
Til den Daab, som i Jordens Dale
Vorherre han bærer skjult hos sig.
6. Alle mine Kilder skal være i dig
Af dig gienfødes skal Jord og Himmel
Folks og Tungers og Stjerners Vrimmel
Med alt hvad Jeg evig bar hos mig.
N. F. S. Grundtvig, o. 1856-60.
Her efter Sangv. V, 153.
Sangv. V, 153 gengiver teksten efter Grundtvigs
manuskript, som aabenbart er ufærdigt.
Salmen blev først trykt i Sangv. gi. udg. III,
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»Kirke-Aaret i Salme-Sang«, 1873, nr- I29) til
fastelavns søndag. Der var oprindelig et vers
mere, anbragt mellem v. 5 og 6, men Grundtvig
vilde ikke have det med i den endelige tekst.
Det lød:
Alle mine Kilder skal være hos dig!
Kilderne alle de springe efter
Herrens Røst og Guds-Aandens Kræfter,
De bære et evigt Liv hos sig.
Formentlig har Grundtvig da ogsaa anerkendt
de ændringer, som teksten iøvrigt har faaet ved
sin første offentliggørelse. Bortset fra tegnsæt
ningen (se Sangv. gi. udg.) er de følgende:
1,1: hos dig. 2,1: Hos dig. 2,4: Da Jomfru
Marie ham bar hos sig. 3,2: Gjenlød Røsten.
4,1: hos. 4,4: Vor Herre bar i sig. 5,1: hos.
5,4: Vor Herre. 6,1: hos. 6,4: i mig.
Med disse ændringer, som vel alle er forbed
ringer, fandt salmen hurtigt en vid udbredelse i
de grundtvigske salmebøger og tillæg, f. eks.
FK 206, FA 50, FN 323, FV 264, S 93, KST
730, HT 760, AT 700, DT 871, ST 707; enkelte
steder ændrede man 3,2 til »Himlen«. Denne
stærke yndest i grundtvigske kredse har ført
salmen ind i D (396).
Dens bibelske udgangspunkt er Ps. 87,7:
»Alle mine kilder er i dig«. Tager man dette
ord løsrevet fra sammenhængen, bliver det let
forstaaet saaledes, at den bedende siger, at alle
hans kilder er i Gud. En saadan opfattelse af
bibelordet vil vanskeliggøre forstaaelsen af sal
men. Sammenhængen i Ps. 87 viser, at det er
Israels menighed, som siger til Jerusalem med
templet: Alle mine kilder er i dig.
Saaledes har Grundtvig imidlertid ikke for
staaet det, og det fremgaar heller ikke klart af
de gamle bibeloversættelser. Grundtvig forstaar
det som et ord af Guds mund til Israel (1,2-3),
derefter skal Guds kilder være hos Israels datter
Jomfru Maria (1,4 og v. 2), og navnlig skal
Guds kilder være hos Jesus fra det øjeblik han
ved Johannesdaaben blev indviet til sin gerning
(v. 3). Om ham sagde Johannes, at han skulde
døbe med den Helligaand og ild; det er »Aands
badet« som i »naadens dage«, Jesu levetid,
genfødte apostlene og den første menighed, som
det klarest viste sig paa pinsedagen (v. 4). Siden
da er livskilden i den kristne daab (v. 5), som
ikke blot genføder den enkelte, men gennem
menigheden lægger grunden til hele skabningens
genløsning (v. 6). Denne tanke kunde Grundtvig
have hentet i Rom. 8,19-21, men den findes
faktisk allerede i hans forlæg Ps. 87, v. 5.

Daaben er aldrig vurderet højere end i denne
salme, men det er sket i en knudret og ret util
gængelig form.
»At vor Herre bærer den skjult hos sig, vil
vel sige, at vi ikke kan faa den i vor magt, ikke
med vor tanke kan gennemtrænge dette hellige
mysterium; men ved daaben bliver vi indpodet
i Kristus, lever vort kristenliv skjult i ham, til
han igen aabenbares« (Uffe Hansen).
(Uffe Hansen: »Af salmesangens historie«, Odense
■QSQj s' 49- Samme i »Menighedsbladet« 1956, s.
85-6)
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Over Joh. I, v. 11. Hand kom
til sine Egne, etc. Under dend Melodie:
Som en Hiort med Tørst befangen, etc.
1. ALle Ting er underfulde
I vor Frelsers Jule-Fest!
Himlen ligger nu paa mulde!
Gud er bleven Jordens giest!
Hand har brudt sin Himmel-Sal,
Ligger ned i Jordens Dal!
Til sit eget Folk hand tragter.
Dog de ham kun lidet agter.
2. Himlens Ære, Liv og Naade
Fører dette Himmel-Noor,
Salighed og ævig Baade
I hans Barm og Hierte boor!
O lyksalig er dend sted,
Hvor hand sætter sine Fied!
Men det hierte saligt bliver.
Som sig til hans Bolig giver.
3. Fædrene vaar snart forgremmed,
Førend du, min JEsu, kom.
Der du kom da blevst du fremmed,
Saadan vendtes Bladet om!
Dig dit eget Folk forskiød,
Og slet ingen Ære bød,
Neppest fik du Lov at ligge
Som et Barn der gaar at tigge.
4. Naade-Solen aff dit Øye
Snarer’ ey paa Jorden stak.
Før at Missgunst, Had og Møye
Blev din allerførste Tak!
Satan, som om Jorden løb,
Beed udi dit Barne-svøb,
Og ophidsed sine Hunde,
At de dig fordærve kunde.
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5. Blant din’ egne vaar der ikke
En aff Tj som kiendte dig.
Men de fleeste vilde stikke
Effter dig forræderlig!
Dine Tienere de slog,
Myrdte, hudstrøg og forjog,
Stødte, steened’ og bespotted
Og mod dig sig sammenrotted.
6. Du i deres Barm dig lagde
Og det reene Jomfru-skød,
Der udi de dig mishagde,
Haan og spot dig derfor bød!
Satan, sygdom, sorg og synd
Drevst og lægte du med fynd,
Men din Løn blev Steen og Avind,
Svøber, Toorne, Kors og Glavind.
7. Ræven i sin Lure-hule
Haver meere sikkerhed,
Ja paa Kvisten vilde Fugle,
End som du paa Jorden veed!
Blant din egen Folke-fær
Er saa faa der har Dig kier,
Hedninge de Dig annamme,
Og giør Jøderne til skamme.
8. Hierte JEsu, er din Lykke
Blant dit eget Folk saa slet.
Kom du da min Siæles smykke.
Jeg vil affstaa aid min Ræt
Til mig selv, og give mig.
Lille søde JEsu, Dig,
Mig vil jeg Dig gandske give,
At Du min igien vil blive.
9. Siælen dend er dog din egen.
Kroppen dannede din haand,
Derfor er din Ræt saa megen,
Baade til min støv og Aand!
Tag mig da, besid mig heel,
Du min Siæles gandske deel,
I dit Korss og i din Ære
Lad mig din Liv-egen være.
Thomas Kingo.
Vinter-Parten 1689.
Her efter KSS. IV, 110.
Denne salme til 2. juledag blev optaget i K
med følgende ændringer: 1,1-4: Alle ting er’
underlige, Ingen kand det grandske ud, At
Gud vil til jorden stige, For at fæste sig en bruud.
9,4: krop og aand. Derefter gik den videre til
P 18, som ændrede: 2,5: det. 8,8: skal. Gb 82

ændrede videre: 2,2: Følge Guds eenbaarne
Søn. 2,4: Giver dem, som troe, til Løn. 2,7:
Evig saligt Hiertet. 6,1: Du blandt dette Folk.
6,2:1. 6,3: Men din Naade dem. 6,4: De kun Spot
dig. 8,6: Dig, min Frelser! eene dig.
Dermed gled salmen foreløbig ud af de
officielle salmebøger. Grundtvig foretog 1837
en bearbejdelse »Alle Ting er underlige« i
Sangv. I, 179, hvoraf BT 718 har optaget v.
1. 3> 5» 8 °g 9. °g senere har TT 739 optaget de
to slutningsvers.
En ny bearbejdelse foretog Grundtvig 1870
til Festsalmer, 10. opl. nr. 945. Det blev dog
en fuldstændig omdigtning til tre vers, dog med
samme begyndelse, beregnet til Mariæ bebudel
sesdag, se Sangv. V, 347.
Salmen har haft noget vanskeligt ved at gøre
sig gældende, fordi dens indhold ligger midt
imellem Brorsons »Mit hjerte altid vanker« og
Kingos »Min sol, min lyst, min glæde«, men
man har dog i nyere tid gjort forsøg paa at
fremdrage Kingos tekst igen. Saaledes har S 130
optaget v. 1, 2, 3, 4 a + 6 b, 7, 8, 9, hvoraf kun
de to sidste er forbedret lidt med stof fra Grundt
vig. GF 186 har foreslaaet den samme tekst,
mens ST 722 har foretaget en anden forkortning:
v. 1, 3, 7 a + 6 b, 8, 9. I alle disse tilfælde er
Kingos oprindelige begyndelse genoptaget. D
101 har optaget salmen med v. 1, 3 a + 6 b, 7,
8, 9-
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1. ALlenthalben wo ich gehe,
sitze, liege, oder stehe,
sehn’ ich mich nach JEsu Christ,
der fur mich gestorben ist.
2. Von der bosen welt zu scheiden,
nach so vielen creutz und leyden,
wann es ihm gefållig ist,
bin ich fertig und geriist.
3. Wann ich werde mit ihm leben,
herrschen und in freuden schweben,
o! wie seelig werd’ ich seyn
bey den lieben engelein.
4. Hertzlich werd’ ich mich erfreuen,
wenn mich Christus wird verneuen,
und in himmel fiihren ein,
pråchtig da bey ihn zu seyn.
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5. Zung’ und hertze wird da klingen,
und dem HErren JEsu singen,
ewig werd’ ich stimmen ein,
mit den lieben engelein.

4. O hvor vil jeg mig da glæde,
Naar min Jesus mig vil klæde.
Føre ind paa himlens slot,
O hvad vil det være got.

6. Besser leben werd’ ich finden,
ohne tod und ohne siinden,
o! wie seelig werd’ ich seyn,
bey den lieben engelein.

5. Da skal mund og hierte klinge
Med min frelser lov at bringe,
Blant udvaldes sang og lyd,
I Guds englers selskabs fryd.

Ukendt forfatter 1661.
Her efter Schrader: »Vollståndiges Gesang-Buch«,
Tondern 1731.
Som forfatter til denne salme har man nævnt
præsten Johannes Rosen thal i Schmollen i
Altenburg, men intet støtter denne opgaves
rigtighed, siger Skaar. Senere har man nævnt
Johann Scheffler, men da han selv har udgivet
sine salmer i »Heilige Seelenlust«, hvor denne
ikke findes, har det heller ikke nogen sandsyn
lighed for sig. Man har længe haft mest tro til,
at forfatteren var Ahasverus Fritsch, fordi sal
men findes i hans »Neue himmelsusse Jesuslieder«, 1. udg. 1668, men helt sikker har man
ikke været, fordi Fritsch ikke blot optog sine
egne salmer, men ogsaa »liebliche Herz-stårkende Rdslein aus verschiedenen Paradiesgårten
colligirt«, eller som han siger i en senere udgave,
»von andern Jesushertzen verfertigt«. Nu er
man imidlertid klar over, at Fritsch ikke er for
fatteren, idet man har fundet salmen endnu
tidligere, nemlig i »Neu-vermehrtes vollstån
diges GEsangbuch, Darinnen 600. Christliche
Gesånge.........Braunschweig...«, 1661, hvor
efter Tiimpel anfører den. Her er der følgende
forskelle fra teksten hos Schrader: 2,3 og 3,1:
Wenn. 4,4: stets bey jhm. Der er ikke anført
noget forfatternavn, og man kan heller ikke med
bestemthed vide, om dette er det første tryk.
1. Allevegne hvor jeg vanker
Jeg min Jesum har i tanker,
Hvor jeg ligger, sidder, gaaer,
Efter ham min længsel staaer.
2. Bort fra verdens land at iile,
Mæt af møye, hiem til hvile,
Jeg er reyse-færdig til,
Naar min søde Jesus vil.
3. Naar jeg med ham skal regere,
I det høye triumphere,
O hvor vil jeg være glad
I den gyldne engle-stad.

6. Der er livet ufortrøden.
Fri fra synden, fri fra døden,
O hvor vil jeg være froe
I Guds englers samqvems roe.
H. A. Brorson, før 1735.
Troens rare Klenodie. Kjøb. 1739. S. 516.
Oversættelsen rejser lige saa mange problemer
som forfatterskabet til originalen. Det staar
naturligvis fast, at ovenanførte oversættelse er af
H. A. Brorson og først findes trykt i Klenodiet
1739. Men vanskelighederne opstaar, naar man
betænker følgende. Hans Adolps ældste broder
Nicolai Brorson holdt særlig meget af denne
salme og brugte den meget ved sine bedetimer,
mens han var præst i Bedsted i Sønderjylland.
Han siger oven i købet, at han altid sluttede
sine bedetimer med denne salme. Han var præst
i Bedsted fra 1716 til 1735 og rejste altsaa derfra,
fire aar før oversættelsen fremkom.
Man kunde nu gætte paa, at Nicolai Brorson
har brugt salmen paa tysk, fordi det ikke var
ualmindeligt i den hertugelige del af Sønder
jylland, hvortil Bedsted havde hørt, indtil
Brorson kom dertil, at man sang tyske salmer
ved danske gudstjenester. Men Nicolai Brorson
siger selv, at beboerne i Bedsted ikke forstod
tysk, og man kan derfor ikke tro, at den danske
Nicolai Brorson holdt Bedetime paa tysk for
sine tjenestefolk (de var 29 mennesker i præstegaarden) og naboer.
Man kunde dernæst gætte paa, at H. A.
Brorsons oversættelse er udkommet før 1739.
A. D. Jørgensen har fremsat den tanke, at der
maa være forsvundet tre af Brorsons smaa salme
hefter, indeholdende salmer om »Troens Mid
ler«, »Troens Herlighed« og »Troens Ende«,
hvorved alle de afsnit, som findes i Klenodiet,
forud vilde være repræsenteret i hefterne. Kle
nodiet skulde da i alt væsentligt kun være en
samling af disse. Er denne tanke rigtig, vil det
være sandsynligt, at denne salme har været
med i heftet om »Troens Ende«, som kan være
udkommet 1736. Men dels fører dette os ikke
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langt nok tilbage, dels er det usandsynligt, at
disse hefter nogensinde har eksisteret. P optager
ingen salmer fra dette afsnit, fordi den har
været omtrent færdig til trykken, før Klenodiet
udkom. Havde disse salmer foreligget i hefter,
vilde det have været naturligt, at nogle af dem
var kommet med i P. Det er i og for sig ogsaa
naturligt, at Brorson opgiver at lade de sidste
afsnit fremkomme i hefter, der solgtes hver for
sig, naar han om kort tid vilde udgive en bog
med hele sin salmesamling.
Selv om vi nu er klar over, at Brorson har
skrevet salmer før 1732, og at mange af disse
blev udbredt i afskrifter, føres vi dog her tem
melig langt tilbage, idet Nicolai Brorson siger,
at han altid sluttede sine bedetimer med den.
Brorsons provst klager nemlig over disse bede
timer, som han kaldte »konventikler«, allerede
1729. Fem aar senere klagede han igen. Og kort
før sin død, en snes aar senere, maatte N. Bror
son opleve den tort, at provst Kochs gamle
angreb blev offentliggjort. Han følte sig da nød
saget til ogsaa at offentliggøre sit forsvar og
henvendte sig derfor til den tyske præst ved
Vor Frelsers kirke i København, Josias Lorck,
som i nogle aar samlede og udgav en slags kirke
lig aarbog med »Bidrag til den nyeste kirke
historie i de kongelige danske riger og lande«.
Brorsons forsvar var skrevet paa dansk, men da
Lorcks »Beytråge« udkom paa tysk, lod redak
tøren en medarbejder oversætte Brorsons forsvar
til tysk. Dette slutter med et par vers af den her
omhandlede salme, hvormed Brorson »sluttede
alle sine velsignede bedetimer i sin præstegaard
i Bedsted«.
Hvis vi nu havde haft N. Brorsons forsvar paa
dansk i stedet for i tysk oversættelse, havde man
kunnet se, om han anførte salmen i Hans Adolphs
oversættelse eller i en anden. Thi der er jo endnu
den mulighed, at der har været en ældre over
sættelse, som nu er gaaet tabt. Der er ogsaa den
mulighed, at en saadan ældre oversættelse er
besørget af N. Brorson selv, som har været den
første til at skyde sin egen oversættelse til side,
da Hans Adolphs fremkom.
Som det fremgaar af det foregaaende, blev
salmen ikke optaget i P, og den fandt derfor
ikke vej til salmebøgerne før med R 542. Det
ses af forarbejderne til R, at man først har villet
nøjes med 3 vers: 1, 2, 5 a -f 3 b. I den endelige
udgave af R kom der dog fire vers med, og der
fra gik salmen uændret til N 547, KH 641 og
D 503. I Sønderjylland havde MB 413 dog alle
rede optaget salmen i sin helhed, og i Norge
blev den, ligeledes med alle vers, optaget i La
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400, der kun ændrede ganske lidt i de to sidste
vers. Hauge 565 har ogsaa alle vers, mens La
rev 390 har udeladt v. 4. Nynorsk 305 har alle
vers i en oversættelse af Støylen: »Alle stader,
kvar eg vanker«.
Man har drøftet, om en kristen med sandhed
kan synge de to første vers af denne salme. I
denne forbindelse fortalte pastor emer. P. Sø
rensen, Børkop, i Kr. Dagbi. 16-10-1947, at
han havde hørt følgende variant:
Alle Vegne, hvor jeg vanker,
har min Jesus mig i Tanker,
hvor jeg ligger, sidder, gaar,
efter mig hans Længsel staar.
Lektor Loft gjorde (18-10-1947) med rette op
mærksom paa, at man ikke kunde gennemføre
en saadan ændring i næste vers, og at det iøvrigt
vilde stride mod hele salmens ide. Han mente
ogsaa, at man med rette kunde synge salmen,
som den var: »En, der længes efter sit Fædre
land i det Fremmede, kan udtrykke sig saaledes:
Danmark er aldrig ude af mine tanker; en
Dansk kan for Tiden sige: Sydslesvigs Navn er
altid en Grundtone i min Sjæl, hvad jeg end
ellers er optaget af. Og anderledes mener Bror
son det dog ikke. ..«. Den, som skriver dette,
husker en yngre enke, som altid sang: »Bort
fra verdens land at ile«. Hun var dog slet ikke
rejsefærdig, fordi hun havde to smaa børn,
som hun først skulde have opdraget. Og dog var
hun alligevel rejsefærdig, fordi Jesus var bag
grunden for alle hendes tanker, ogsaa naar hun
tænkte paa andre ting, og ikke mindst, naar
hun tænkte paa sine børn.
(A. D. Jørgensen: Hans Adolf Brorson, Kjøb. 1887,
s. 35. Skaar II, 105, John Hansen, s. 57. L. J. Koch:
Brorsonstudier, Køb. 1936, s. 61 flg. »Beytråge zu
der neuesten Kirchengeschichte in den Kdnigl. Dånischen Reichen und låndern gesammelt von Josias
Lorck.« Kop. u. Lpz. 1758-59.)
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1. Marter GOttes! wer kan dein vergessen,
der in dir sein Wohlseyn findt ?
unser Herze wiinscht sich unterdessen
stets noch mehr zum Dank entziindt!
unsre Seele soli sich daran nåhren,
unsre Ohren nie was liebers horen:
alle Tage kommt er mir
schoner in dem Bilde fiir.
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2. Tausend Dank, du unser treues Herze!
Leib und Geist bet’t driiber an:
dass du unter Martern, Angst und Schmerze,
hast genug flir uns gethan!
lass nun jeds dich um so heisser lieben,
als es seinen Kuss noch muss verschieben,
bis es einst mit deiner Braut
dir ins Angesichte schaut!
3. Meine kranke und bediirftge Seele
eilt auf deine Wunden zu;
denn sie findt in deiner Seitenhohle
Trost und Labsal, Fried und Ruh.
Lass mich nur die Kreuzesluft anwehen,
und dein Marterbild stets vor mir stehen;
so geht mir bis in mein Grab
nichts an Seligkeiten ab.
4. Die wir uns alibier beysammen finden,
schlagen unsre Hånde ein,
uns auf deine Marter zu verbinden,
dir auf ewig treu zu seyn;
und zum Zeichen, dass dis Lobgetone
deinem Herzen angenehm und schone,
sage Amen und zugleich:
Friede, Friede sey mit euch!
Christan Renatus v. Zinzendorf, 1750.
»Londoner Gesangbuch«, 1754. 1. Anhang 1755.
Her efter Gsb. d. ev. Briidergm., Barby 1778, nr.
622.

Grev Zinzendorfs unge søn Christian Renatus
stod sin fader meget nær. Han var født kort efter
at Brødremenigheden var stiftet og havde gjort
hele udviklingen med. Han var sin faders højre
haand, ledsagede ham paa rejser, deltog endog
i hans fangenskab i Riga 1743, fulgte faderen
ind i sværmeriet i fyrrerne og i den efterfølgende
strenge bod, da faren ved sværmeriet blev er
kendt. Men hans svage legeme kunde ikke bære
alle disse sjælekampe; han døde 1752 som den
sidste af Zinzendorfs 6 sønner, kun 25 aar gam
mel. Som et første tillæg til den saakaldte Lon
donersalmebog af 1753 udgav faderen sønnens
53 salmer, hvoriblandt denne. Her bestaar den
dog kun af v. 1 og 4; Barbysalmebogen 1778
har hentet de to andre vers i salmen »Ach du
unaussprechlich nahes Herze« af samme forfatter.
»Den bærer præg af den inderlige og personlige
kærlighed til den lidende og døende Frelser,
som opfyldte hele hans hjerte og væsen.« Salmen
er med de anførte fire vers blevet almindeligt
optaget i de tyske salmebøger, og dertil kommer,
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at man ofte tillige har optaget slutningsverset
for sig selv.
Salmen blev oversat til et ubehjælpsomt dansk
»Jesu marter! hvo kan dig forglemme?« i »En
Liden Samling af adskillige Vers og Sange«,
5. formerede oplag, Kiøb. 1757, men kun to
vers, og saa frit i forhold til originalen, at man
næppe kan skelne, hvilke vers det er. Denne
salmesamling, som blev brugt af Brødremenig
heden i Danmark, blev 1786 afløst af »Aandelige Psalmer og Vers«, Kjøb. 1786, vistnok
samlede af agent Suter og lærer Schmidt, og
heri forekommer en ny oversættelse af salmen:
1. Jesu Marter! hvo kan dig forglemme,
Som i dig sin Frelse seer?
Dog, vort Hjerte ønsker at fornemme
Drivt og Ild at takke meer!
O hvor det sig kan til gode gjøre,
Naar en Synder daglig faaer at høre:
»For at skaffe Syndre Fred,
Jesus sank i Døden ned.«
2. Nu min naadehungrig Sjel vil ile
Troende til Jesum hen;
I hans aabne Vunder seer den Hvile;
Der er Fred og Trøst for den.
Skjenk mig kun. Korsfæstede! den Naade,
Dig at see, at mindes din Dødsmaade;
Da jeg til mit Hvilested
Ey skal mangle Salighed.
3. Alle vi, her sammen os befinde.
Give Troskabs høyre Haand,
Paa din Marterdød os at forbinde
Ved et evigt Troskabs-Baand;
Og til Tegn, at denne Lovsang finder
Dit Behag, du Dødens Overvinder!
Siig selv Amen, og dertil:
Fred jeg eder give vil.
I denne oversættelse er originalens vers 2 ude
ladt. En ny oversættelse »Jesu Vunder, hvo
kan dem forglemme« fremkom i 4. udg. af
»Harpen«, Stavanger 1863, men der er det
sidste vers udeladt. Dette findes saaledes ikke i
de ældre udgaver af »Harpen«, om end der
blandt takkeversene for nadveren findes et »Vi,
saamange som os her befinde«, der synes at
rumme en genklang af det.
I den anførte form blev slutningsverset op
taget i Sønderjylland i »Missionsharpe« 1876,
men i senere udgaver af dette hefte, i hvert fald
fra 1884 er det blevet omdigtet, formentlig af
udgiveren Emil Claussen, præst i Dybbøl:

!
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Alle vi som her tilsammen ere
Lægge trofast Haand i Haand
Med det Løfte, at Din Død skal være
Os et evigt Samfundsbaand.
Og til Tegn, at Du vort Løfte ynder,
Jesus, Dødens store Overvinder,
Siig selv »Amen« og dertil:
»Fred jeg Eder give vil«!
Dette enkeltvers blev meget yndet i missions
kredse i Sønderjylland og blev uændret optaget
i N 25, bevaret i SS og optaget i SF 652 med en
ændring i lin. 6: »Du, hos hvem al kærlighed
begynder«, hvorved rimet kom i orden. Det har
dog ikke kunnet redde verset ind i D.
(Fischer II, 48. Kulp 54. J. Th. Muller 176).

ALMAGTS GUD, VELSIGNET VÆR.
1. Grand Dieu! nous te bénissons.
Nous célébrons tes louanges;
Éternel! nous t’exaltons
De concert avec les anges,
Et prosternés devant toi,
Nous t’adorons, 6 grand Roi!
2. Les saints et les bienheureux
Les trones et les puissances.
Toutes les vertus des cieux
Disent tes magnificences,
Proclamant dans leurs concerts
Le grand Dieu de l’univers.
3. Saint, saint, saint est l’Éternel!
Le Seigneur, Dieu des armées!
Son pouvoir est immortel;
Ses oeuvres partout semées.
Font éclater sa grandeur,
Sa majesté sa splendeur.
4. L’illustre et glorieux choeur
Des apotres, des prophétes,
Célébre le Dieu Sauveur
Dont ils sont les interprétes;
Tous les martyrs couronnés
Chantent ses fidélités.
5. Ton Église qui combat.
Sur la terre répandue.
Et l’Église qui déjå
A la gloire est parvenue,
Entonne un chant solennel
A Jésus Emmanuel.

6. Tout chante le Rédempteur,
Le Fils unique du Pére,
Qui, par l’Esprit créateur,
S’incarna sur cette terre;
Tout célébre sa bonté.
Son amour, sa charité.
7. Tu vins, innocent Agneau!
Souffrir une mort cruelle;
Mais, triomphant du tombeau
Par ta puissance éternelle,
Tu détruisis tout Peffort
De l’enfer et de la mort.
8. Tu sieds dans les plus hauts cieux
A la droite de ton Pére;
Tu viendras dans ces bas lieux,
Ceint de gloire et de lumiére,
Prononcer tes jugements
Sur les morts et les vivants.
9. Daigne å tes chers serviteurs
Subvenir par ta clémence;
Et, répandant tes faveurs
Seion ton pouvoir immense,
Rassembler ton peuple élu
De tout langue et tribu.
10. Sauve ton peuple, Seigneur,
Et bénis ton héritage!
Que ta gloire et ta splendeur
Soient å jamais son partage!
Conduis-le par ton amour
Jusqu’au céleste séjour.
11. Veuille exaucer nos soupirs;
Seigneur Jésus, fais-nous gråce!
Veuille accomplir nos désirs;
Fais briller sur nous ta face.
Notre espérance est en toi,
En toi, Jésus, notre Roi!
12. Puisse ton regne de paix
S’étendre par tout le monde!
Dés maintenant å jamais
Que sur la terre et sur l’onde
Tous genoux soient abattus
Au nom du Seigneur Jésus.
13. Gloire soit au Saint-Esprit!
Gloire soit å Dieu le Pére!
Gloire soit å Jésus-Christ,
Notre époux et notre frére!
Son immense charité
Dure å perpétuité.
Henri Louis Empeytaz 1824.
Her væsentlig efter »Chants Chretiens«, 1862

6o

Denne franske salme er et barnebarn af den latin
ske »Te Deum laudamus«, hvis tekst og senere hi
storie kan efterses under »O store Gud, vi love dig«.
Den latinske tekst blev oversat til tyske vers
af Ignaz Franz, »Grosser Gott, wir loben dich«,
som er paa 12 vers. Dette mellemled, som ogsaa
direkte er oversat paa dansk, kan efterses under
»Store Gud, vi love dig«.
Dette mellemled har været Empeytaz bekendt,
thi han digter sin franske salme i det samme
versemaal, antagelig til samme melodi, og selv
om han arbejder frit, følger han dog nogenlunde
den tyske tekst, selv om han tillige har den la
tinske for øje.
Da Empeytaz 1817 kom til Geneve igen,
grundede han kirkesamfundet »Bourg de Four«
og samlede hertil en salmebog 1824, hvori
»Grand Dieu, nous te bénissons« først blev
offentliggjort. 1834 blev den optaget i »Chants
Chretiens«, hvorved den fik en videre udbre
delse, saa den snart fløj ud over verden.
Den anførte tekst er ikke den originale, som
det ikke er lykkedes at fremskaffe; den skal
have 15 vers. De franske salmebøger, som er
kommet mig for øje, har højst 10 vers, f. eks.
»Chants Chretiens«, Paris 1862, nr. 29, hvor
efter de fleste vers er anført. V. 6 og 8 er indføjet
efter »Hymnes du Croyant. Cantiques d’Alliance
Evangélique«, Bale u. a., og v. 9 efter »Recueil
de Cantiques«, Bruxelles 1856, forhaabentlig
paa rette sted. Formaalet med denne sammen
stykning har været at give det bedst mulige
billede af originalen.
Salmen findes nu i alle nyere protestantiske
salmebøger paa fransk, hvad enten de stammer
fra Schweitz, Frankrig eller Belgien, og i denne
franske version blev salmen verdensberømt og
oversat til mangfoldige sprog, i reglen uden
at man vidste, at originalen var tysk og katolsk,
hvilket dog ikke gør stor forskel, da Tedeum er
saa alment kristelig. Den blev yndlingssang
indenfor »Den evangeliske Alliance«, og da
denne holdt møde i København 1884, blev der
foretaget en dansk oversættelse af de her anførte
vers 1, 7, 12 og 13, de samme vers, som ogsaa
blev anført i sangheftet paa fransk, tysk og en
gelsk. Morsomt nok er de tyske vers oversat
fra fransk, idet man ikke har anet, at salmen
oprindelig var tysk. Bernhard Paludan-Miiller
har foretaget flere af de nødvendige franske
oversættelser i heftet, deriblandt ogsaa denne:
1. Almagts Gud, velsignet vær!
Love vil vi lydt din Ære,
Dig ophøje fjernt og nær,
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Synge med blandt Engles Hære,
:/: Neje os i Støvet ned
For vor Konges Herlighed. :/:
2. Offerlam med Korsets Stav,
Skyldfri dybt i Pinen sænket,
Sejrrig fra den aabne Grav
Ved den Styrke, Gud dig skjænked,
:/: Helveds Vælde, Dødens Magt
Knust du har i Støvet lagt. :/:
3. Lad dit Rige allen Sted
Vidt udgaa med Fred ifølge
Nu og i al Evighed!
Lad paa Land og lad paa Bølge
:/: Alles Knæ til evigt Gavn
Bøje sig i Jesu Navn. :/:
4. Helligaand dig Lov og Pris
Sammen med Gud Fader være,
Og med Jesus, stærk og vis,
Brudgom vor og Broder kjære.
:/: Over os hans Kjærlighed
Evigt, evigt vare ved! :/:
B. Paludan-Miiller i »Psalmer og Sange sungne
ved Den evangeliske Alliances Møde i Kjøbenhavn
30. August—7. September 1884.« Nr. 36.

Paludan-Miillers oversættelse, hvori der er mere
mission end i de oversættelser, der er foretaget
efter den tyske original, blev i halvfemserne
optaget i »De unges Sangbog« og i »Hjemlands
toner« 1895. Det sidste sted blev v. 2 ændret:
»Du besejred Død og Grav ved den Kraft, som
.. .«. Endnu videre gik »Søndagsskolesang
bogen« : »Du Guds Lam med Korsets Stav,
uden Skyld i Døden sænket, sejred over Død
og Grav ved den Kraft, som...«. Ogsaa v. 4
er ændret, men paa en temmelig hjælpeløs
maade.
Severinsen synes at billige ændringerne i v. 2,
idet han henviser til Søndagsskolesangbogen;
det »kunstige« vers er blevet simplificeret, men
»den af Rimnød skabte »Korsets Stav« er dog
bleven staaende«. I virkeligheden er v. 2 ret
magtfuldt; vel er konstruktionen lidt indviklet,
og der er kædet mange led sammen, men netop
derfor kommer slutningen med stor vægt. »Kor
sets Stav« er næppe heller skabt af rimnød; der
hentydes utvivlsomt til det kendte symbolske
billede af det sejrrige lam, som med det ene
løftede forben støtter eller støtter sig paa den
stav, der er formet som et kors.

I
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D 312 har optaget salmen med de ændringer,
som var mest indsunget, men er dog i v. 4 vendt
tilbage til originalen.
(Koch VI, 545. Kulp, s. 339. Thuner 1003. Julian
1128. Severinsen i Kirkehist. Saml. 5,1, 148-152).

ALMINDELIG ER KRISTI KIRKE.
1. Almindelig er Christi Kirke:
Et Bede-Huus for alle Folk,
I dem vil Aanden altid virke
Paa Jord som Himmeriges Tolk;
Almindelig, saa aldrig skifter
Den Tro og Daab, saalidt som Stifter,
Forjættelser saalidt som Aand!
2. O mærker det, hver Folk og Stamme,
Som knæle vil i Jesu Navn!
Var Moder-Skiødet ei det samme,
Ei heller saa var Faders Favn,
Har eders Kirke Grundvold skiftet,
Guds Søn ei eders Samfund stifted,
Thi evig fast staaer Sandheds Ord!
3. Og mærker det, Med-Christne kiære,
Som har tilfælles Tro og Daab,
Og Herren til Gud Faders Ære,
Med Herlighedens store Haab!
O lader synke brat og falde
De Skillerum og Skandser alle.
Som giør splidagtigt Herrens Huus!
4. Hvad Guders Gud har sammenføiet,
Adskille maa ei Folke-Haand,
Kun hvor alt Enkelt sig har bøiet,
Det Hele er i Herrens Aand,
Og kun hvor Aanden, som Han evner,
I Kiærlighed hver Balk udjævner.
Kun der gaaer Herren ind og ud!
5. Giør Skoler høie, Skoler lave,
Som Nemmet er og Vext og Kald!
Hver har sin egen Naade-Gave,
Og Graderne er uden Tal,
Men Huset, hvor vi Livet finde,
Er Kirken, hvor Guds Aand er inde,
Med Tro og Haab og Kiærlighed.
6. Om Himlen her vi Kundskab samle,
Som Manna-Gryn paa Ørkens Sand,
Og vorde vi end nok saa gamle.
Er Unge dog i Livs-Forstand;

Men kalde Intet vi »vort Eget«
Da skiøndt slet Ingen har for meget,
Tilsammen har vi Alle Nok!
7. Thi al Erkiendelse herneden
Af Livet i Guds Himmerig,
Den giælder ei for Evigheden,
Er dunkel kun og billedlig,
Forsvinde skal den som en Skygge
For Glandsen hist, hvor vi vor Lykke
Skal med vor Herres Øine see!
8. O lad da i vor Lære-Time
Alt Timeligt os bruge saa,
Som det sig allerbedst kan rime
Med hvad der evig skal bestaae!
Det er, hvad Hjertet godt fornemmer,
Har for sig alle Himlens Stemmer:
Uegennyttig Kiterlighed!
N. F. S. Grundtvig.
Sang-Værk I, Kjøb. 1837, nr. 397.
Denne læresalme blev af Grundtvig selv ændret
noget dels i 2. udg. af Sangv., dels i 5. opl. af
Festsalmer, hvor den blev optaget 1853, dog
kun med de fem første vers. Disse ændringer er
følgende: Sangv. 1,3-6: Og kun i det vil Aanden
virke Som Kjærligheds og Sandheds Tolk; I
Tidens Løb saa lidt den skifter Sin Tro og Daab
som Gud og Stifter. Fests. 1,3: i den. Ellers som
Sangv. 2,1: Sangv. og Fests.: O, mærke det hver
Folke-Stamme. 2,5-6: Sangv.: Og havde Kir
ken Grundvold skiftet, Ej Sandheds Gud den
havde stiftet. Fests. 5. opl.: Ej havde Sandheds
Gud den stiftet. 6. og senere opl. af Fests, som
Sangv. 3,1: Fests.: Og hører. 3,3: Fests.: Med
Herren. 3,4: Fests.: Og. 3,6: Sangv. og Fests.:
Skranker. 3,7: Fest.: Som Kiød har reist i
Aandens Huus. 4,1: Fests.: Hvad Herrens Aand.
4,6: Sangv. og Fests.: Med. 4,7: Sangv. og
Fests.: ud og ind. 5,2: Sangv. og Fest.s: Lyst
og Kald. 5,4: Sangv. og Fests.: Og Kundskabs
Trin gjør høje Tal. 5,5-6: Fests. 5-7 opl.:
Men Lyset vi og Livet finde Hvor i hvert Ord
Guds Aand er inde. 8. og flg. opl.: Kun hvor i
Ord Guds Aand er inde. 6,4: Sangv.: unge vi.
De ældre grundtvigske salmebøger følger
Festsalmerne i versudvalget, hvorimod S 307
og ST 775 har udvalgt v. 1, 3, 4, 8.
Salmen kom ind i de officielle salmebøger
med RT 1,689, der optog de to første vers med
tekst som Festsalmerne. Saaledes gik den videre
til KH 308 og SS 632. D 285 har indskudt v. 3
mellem de to hidtil udvalgte vers.
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1. SEy lob und ehr’ dem hochsten guht!
dem Vater aller giite!
dem GOtt, der alle wunder thut,
dem Gott, der meln gemiilite
mit seinem reichen trost erfullt,
dem GOtt, der allen jammer stillt,
gebt unserm GOtt die ehre!
2. Es dancken dir die himmels heer,
o herrscher aller thronen,
und die auf erden, luft und meer,
in deinem schatten wohnen,
die preisen deine schopfers macht,
die alles also wohl bedacht,
gebt unserm GOtt die ehre!
3. Was unser GOtt geschaffen hat,
das will er auch er hal ten;
dariiber will er friih und spat
mit seiner giite walten:
in seinem gantzen konigreich
ist alles recht und alles gleich;
gebt unserm GOtt die ehre!
4. Ich rieff den HErrn in meiner noht,
ach GOtt! vernimm mein schreyen!
da half! mein helffer mir vom tod’,
und Hess’ mir trost gedeyen;
drum danck’, o GOtt! drum danck’ ich dir,
ach! dancket, dancket GOtt mit mir,
gebt unserm GOtt die ehre!
5. Der HErr ist noch und nimmer nicht
von seinem volck geschieden;
er bleibet ihre zuversicht,
ihr seegen, heyl und frieden.
Mit mutter-hånden leitet er
die seinen stetig hin und her,
gebt unserm GOtt die ehre!
6. Wann trost und hiilff ’ ermangeln muss,
die alle welt erzeiget;
so kommt, so hilfft der ixberfluss,
der schopfer selbst und neiget
die Vaters-augen deme zu,
der sonsten nirgends findet ruh’;
gebt unserm Gott die ehre!
7. Ich will dich all mein lebenlang,
o GOtt, von nun an ehren;
man soli, o GOtt, dein lobgesang
an allen orten horen,
mein gantzes hertz ermuntre sich,
mein geist und leib erfreue dich;
gebt unserm GOtt die ehre!

8. Ihr, die ihr Christi namen nennt,
gebt unserm GOtt die ehre!
ihr, die ihr GOttes macht bekennt,
gebt unserm GOtt die ehre!
die falschen gotzen macht zu spott1),
der HErr ist GOtt, der HErr ist GOtt,
gebt unserm GOtt die ehre.
9. So kommet fiir sein angesicht,
mit jauchzen-vollen springen,
bezahlet die gelobte pflicht,
und lass’t uns frolich singen:
GOtt hat es alles wohl bedacht,
und alles, alles recht gemacht;
gebt unserm GOtt die ehre!
Johann Jacob Schiitz:
»Christliches Gedenkbiichlein etc.« Frankfurt 1673.
Her efter Schraders »Vollst. Ges.-Buch.« 1731.

Denne salme er den eneste, som advokat Johann
Jakob Schiitz har skrevet; den fremkom først
som et tillæg til hans anonyme »Christliches
Gedenkbiichlein zur Beforderung eines anfangenden neuen Lebens«, Frankfurt 1673
(1675?), og man har derfor oprindelig været i
tvivl om forfatteren. Man har tillagt saavel J. C.
Schade, A. H. Francke, H. Muller som Hugo
Grotius forfatterskabet, det sidste i forbindelse
med, at man i begyndelsen af v. 8 syntes at
spore det socinianske kætteri, ifølge hvilket
Kristus ikke ogsaa er guddommelig. Det er dog
senere fastslaaet, at Schiitz er forfatteren, men
mistænksomheden mod salmen fik nu ny næring,
fordi Schiitz i sine sidste aar tog afstand fra den
officielle kirke.
Da Spener i 1670 begyndte at holde private
opbyggelsesmøder i sit hus, var Schiitz en af
hans første medarbejdere og disciple. Møderne
var oprindelig kun for mænd, senere fik kvinder
lov at komme med, dog adskilt fra mændene
ved et forhæng. En af de kvindelige deltagere,
Eleonore von Merlau, begyndte senere selv at
holde saadanne møder i sit hus, og Schiitz blev
knyttet til hendes kreds. Da man her manglede
en fremragende personlighed som Spener, blev
denne kreds smittet af kiliasme (sværmeriske
forhaabninger om tusindaarsriget). 1676 holdt
Schiitz op med at deltage i det kirkelige nadver
fællesskab, og da han døde 1690, blev han paa
grund af sin separatisme begravet uden kirkelig
medvirkning. Dette gik ud over tilliden til hans
salme, men hans gamle ven Spener forsikrede,
1) 1. Kong. 18,39.
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at Schiitz’ kætteri hverken var sociniansk eller
kvækerisk.
Men efterhaanden blev salmen populær i
Tyskland og sunget med liv og lyst. Derom for
tæller dr. Biichsel, som var superintendent i
Berlin, et par morsomme træk.
I hans tidligere embede laa præstegaarden
lige ved siden af kroen, som mærkeligt nok var
under samme tag som skolen og klokkerboligen.
Nytaarsaften klagede klokkeren til præsten over,
at den sidste aften i aaret var den værste for
ham, fordi han ikke kunde sove for larmen
fra skænkestuen. Da fik Biichsel en ide. Han lod
klokkeren ringe med kirkeklokkerne og sørgede
selv for at faa tændt lys i kirken. Folk stormede
ud fra husene og fra skænkestuen med raabet:
»Hvor brænder det?« Den oplyste kirke viste
dem vej. Præsten tog sin kjole paa, og fra alteret
citerede han for menigheden salmen »Sei Lob
und Ehr dem hochsten Gut« og spurgte, om de
ikke vilde slutte det gamle aar med at angre
deres synder. Kun to gik tilbage til skænkestuen,
de andre gik hjem efter den korte andagt, og
næste morgen manglede de ikke i kirken. Fra
denne dag holdt de gudstjeneste nytaarsaften.
Samme Biichsel fortæller om en ejendommelig
brug af salmen mange steder i Mark Branden
burg. Ved barnedaab bliver barnet baaret til
kirken af jordemoderen. Efter hende kommer
moderen og de kvinder, som er budt med til
festen. I kirkedøren velsigner præsten moderen,
mens menigheden synger:
Was unser Gott erschaffen hat,
das will er auch erhalten!
Saa bærer moderen barnet til alteret, hvor hun
knæler ned sammen med de andre kvinder,
mens præsten fremsiger takkebønnen. Naar mo
deren rejser sig, synger menigheden:
Ich rief dem Herrn in meiner Noth:
ach Gott, vernimm mein Schreien!
Salmen findes stadig i de tyske salmebøger.
Til dansk blev den først oversat 1717 af
Ægidius: »LOf og priis skee dend gode GUd«,
Æ 282, men denne oversættelse synes ikke at
have vundet indpas i andre salmebøger. Maaske
har Brorson kendt den, og det kan være grunden
til, at han ikke foretager nogen oversættelse i
trediverne. Hans oversættelse fremkom nemlig
først i Klenodiet 1742. Han oversætter efter
teksten hos Schrader, der stemmer med den i

Rambach III, 230 anførte tekst, der stammer
fra »Vollst. Ev. Gsb.«, Minden 1689.

Mel. Alleneste Gud i himmerig.
Eller: Det er forvist paa tiden snart.
1. Al priis og lof og ære bør
Al Godheds Gud og Fader,
Den Gud, som alle Under giør,
Den HErre Gud, som lader
Os finde trøst i største nød,
Og giør den surest jammer sød.
O! giver vor Gud ære.
2. Ham priser alle engle-koor
I alle himles himle,
Ja alle, som paa denne jord
I luft og havet vrimle,
Som haver alting lidt og stort
Saa vel betænkt og herlig giort.
O! giver vor Gud ære.
3. Hvad hand har giort og sat i stand
Det holder hand ved lige,
Her fattes ey det mindste grand
I alt hans skabnings rige,
At stort og lidet, tungt og let
Er i sin sammenheng saa net.
O! giver vor Gud ære.
4. I nøden skreeg jeg til min Gud,
Ach HErre, merk min klage,
Da drog du mig af nøden ud,
Og endte al min plage,
Dig derfor, dig jeg takke vil,
Men hielper, alle, hielper til,
At give vor Gud ære.
5. Hand aldrig har sit folk forladt
I nogen nød og fare,
Hand vaager trolig dag og nat,
Sin arme hiord at vare.
Hand har dem som ved moders haand
I kierlighedens gangebaand.
O! giver vor Gud ære.
6. Naar der i verdens største høst
Er ey et straae at vinde
Af nogen redning eller trøst,
Saa lader hand sig finde,
Saa er det paa hans rette tiid,
Saa kommer hand saa mild og bliid.
O! giver vor Gud ære.
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7. Jeg vil i alt mit lives gang
Din miskundhed kundgiøre.
At man min priis og frydesang
Skal allevegne høre,
Mit liv og siel opmuntre dig.
Og alle kræfter fryde sig,
At give vor Gud ære.
8. I som bekiender HErrens ord,
Op, ham al tak at bære,
I som i naadens skygge boer,
Hans lof skal prægtig være.
Bort alt det verden drister paa,
Hos vor Gud alting er at faae.
O! giver vor Gud ære.
9. Saa kommer for hans ansigt ind
Med lystig mund og tunge.
Med sang og spil i siel og sind
Af hiertens grund at siunge:
Gud ene alting lidt og stort
Har vel betænkt og herlig giort.
O! giver vor Gud ære.
H. A. Brorson 1742.
Her efter Klenodiet 1752, s. 530 ff.
Denne fortræffelige oversættelse, som i formen
langt overgaar den tidligere af Ægidius, kom
ikke ind i de kongerigske salmebøger, idet den
var et par aar yngre end P. I Sønderjylland blev
den optaget i MB 296, som foretog en del ret
telser. Omkvædet blev »O giver Herren Ære«.
Vers 6 blev næsten helt omdigtet: Naar Verden
ikke er i Stand, Os mindste Hjelp at yde, Naar
ingen Ting paa Jorden kan Os trøste mer og
fryde osv.« Den noget tysk prægede PV fulgte
i det store og hele MBs tekst, men rettede dog i
3,6 »net« til »kjønt« uden hensyn til rimet.
Ordet »net« føles ikke saa hjemligt i Sønder
jylland som paa Fyn. N 463 ændrer det derfor
til »ret« og optager iøvrigt salmen i sin fulde
længde og med følgende ændringer i forhold til
originalen: 1,6: selv surest. 1,7: O giver Gud al
Ære! (Saaledes ogsaa i de følgende vers, hvor
intet andet er bemærket). 2,5: Han. 3,4: al.
3,5: Men. 3,6: ret. 4,2: hør. 4,7 og 7,7: At give
Gud al Ære. 5,2: I Trængsel eller Farer. 5,4-6:
bevarer Og fører som ved Moderhaand I
Kjærlighedens Ledebaand. 6,1: ei i. 6,2: Er
mindste. 7,1: Levnets. 7,3: Tak. 8,4: lad. 8,5-6:
stoler paa! Hos Gud er ene Hjælp at faae.
9,2: Med Hjerte. 9,5: Smaat og Stort.
De fleste af disse ændringer er overflødige.
Efter genforeningen havde salmen visse mulig
heder for at bane sig vej til det øvrige land. ST

685 optog v. 1, 5, 8, 9, og Prøvesalmebogen 12
udelod kun v. 4 og 7. Men da der af denne skulde
udelades ca. 70 numre, endte det med, at sal
men ikke blev optaget i D.
I Norge blev den fremdraget og bearbejdet
af W. A. Wexels 1840 i »Christelige Psalmer«;
her begynder den »Al Tak og Priis vi bringe
bør«. Derefter gik den til Christiania-tillæget
562 med begyndelsen »Al Lov og Priis og Ære
bør«; begge steder med 8 vers. Landstad 546
og Hauge 310 optog alle vers og lod den be
gynde som tillæget. La rev 598 forkortede til
7 vers, og Nynorsk 472 optog 5 vers i Støylens
oversættelse: »Alt lov, all pris og æra ver«.
(Koch IV, 218; VIII, 334. Fischer II, 250. Kulp 235.
J. Th. Muller 211. Skaar II, 412. BSS II, 383).

ALTERLYSET I HERRENS HUS.
Bryllups-Sange.
(29. October 1847).
Mel. Lovet være Du Jesus Christ.
1. Alterlyset i Herrens Huus
Er det ædleste Brudeblus;
Kjærligheds Ild fra Himmerig
Gløder i Barm evindelig!
O, Gud skee Lov!
2. Kirkebruden af Herrens Haand
Faaer saa dyrebart et Guldbaand,
Brister end alt paa denne Jord,
Fast er det Baand dog, som Guds Ord.
O, Gud skee Lov!
3. Til vor Herre vi bede frit:
Lad os lysne i Lyset dit!
Lovet Du har, din Kj ærlighed
Møde os skal ved hvert et Fjed.
O, Gud skee Lov!
4. Den, som Jesus for Øie staaer,
Ingensinde i Mørke gaaer;
Hvor der er Tro paa Jesu navn,
Der er en varm og kjærlig Favn.
O, Gud skee Lov!
5. Der velsignet gaaer ind og ud
Altid Brudgommen med sin Brud,
Daler end Sol og blegner Kind,
Blidt er det klare Maaneskin!
O, Gud skee Lov!
N. F. S. Grundtvig i846(?)
Sangv. IV, 162.

ALT, HVAD FORNUFTEN OVERGAAR

Da Grundtvigs datter Meta i juli 1845 blev
forlovet med cand. theol. P. O. Boisen, der
senere blev Grundtvigs kapellan, skrev han
»Til min egen Meta« det skønne digt: »Du lille,
du kjære!« med de berømte linjer: »Det lifligste
Solskin fra Vuggen til Baaren er Smil gjennem
Taaren«. Det er egentlig et afskedsdigt. Næsten
hvert vers har et »farvel« i omkvædet. Grundtvig
følte det, som om forlovelsen rev datteren bort
fra ham. Særligt bevæget var han ved tanken
om, hvad hun havde betydet for ham aaret før
under hans svære sindssygdom: »Da ømt mig
betragted med Smil gjennem Taaren Min Dat
ter enbaaren«. Det er den samme situation,
datteren ved faderens sygeleje, der har inspireret
ham til et af de mest gribende vers i vor salme
bog:
Kom i den sidste nattevagt
i en af mine kæres dragt
og sæt dig ved min side. (D 609, v. 6).
Da de forlovede skulde giftes den 29. okt. 1947,
lod Grundtvig trykke to nye bryllupssange,
nemlig ovenstaaende og »Huset, som Gud har
bygt«. Men der er noget, som tyder paa, at de
ikke er digtet til denne lejlighed, ja overhovedet
ikke til nogen bestemt lejlighed. Uffe Hansen
siger, at de er skrevet sammen paa et oktavark
som alle salmehaandskrifterne fra 1843-45, og
Sangværket daterer dem usikkert til 1846. Der
er heller ikke i nogen af dem nogen hentydning
just til dette bryllup. Den sidste af dem er dog
i haandskiftet kun et løst udkast, og den kan
altsaa være gjort færdig i anledning af Metas
bryllup. Sørgede Grundtvig stadig saadan over,
at han skulde »miste« datteren, at han ikke formaaede at skrive en glad sang til hendes bryllup,
men greb til et par »almene« bryllupssalmer,
som han havde liggende ? Det var ellers et fint
bryllup, dronningen var tilstede, det havde nok
været en ny sang værd.
Sangheftet indeholdt 4 salmer, først »Huset,
som Gud har bygt«, derefter »Du ledte frem al
Godheds Gud« og »De bøied Knæ med Ja mod
Ja«, begge bearbejdelser af fru Boyes salmer, og
endelig »Alterlyset i Herrens Huus«. De to
nye blev optaget i Dansk Kirketidende III,
1847, Nr. 13 og endelig i 3. tillæg til 7. opl. af
Festsalmer nr. 848 og 849. Det sidste sted findes
en lille ændring til 4,2: Mørket.
»Alterlyset« blev siden optaget i de grundt
vigske salmebøger, men kun i et enkelt af
tillægene. Den blev heller ikke optaget i de
autoriserede salmebøger i kongeriget, selv om
den blev foreslaaet i KHF 1885, 568. Men
&
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derfra indførtes den i Sønderjylland i N 505,
som dog udelod v. 2 og ændrede 4 (5), 3-4: Og
naar omsider Sol gaaer ned, Sol er Gud selv i
Evighed.
Med disse sønderjydske ændringer blev den
optaget i D 741.
Naar disse ændringer er bevaret, skyldes det
visse dunkle punkter i teksten. Brudeblus kender
man fra gammel tid, da man med tændte fakler
fulgte brudeparret i brudekamret om aftenen.
Uffe Hansen nævner ogsaa den skik, at brude
svendene ved bryllupsmiddagens begyndelse
stiller to tændte lys foran brud og brudgom,
idet de siger: »Her er jeres brudelys.« Lyset er
et symbol paa kærlighedens flamme, og alterlyset
bliver da det ædleste, fordi det er udtryk for
Guds kærlighed.
V. 2 hentyder til den skik, at prsesten satte
ringene, troskabens symbol, paa brudeparrets
fingre. Her betyder »kirkebruden« dog menig
heden, og der hentydes kun til brudeparret som
medlemmer af menigheden, der som Jesu tro
skabspant har faaet en ring, et »guldbaand«.
Man kunde ogsaa med dette tænke paa kærlig
heden, som er »fuldkommenhedens baand«,
Kol. 3,14. Men Uffe Hansen har nok ret, naar
han udtyder det som »Guds ord«. Han begrun
det med, at »som Guds Ord« i 2,4 betyder:
»Det er nemlig Guds ord«. Denne brug af
»som« er hyppig hos Grundtvig; det betyder
altsaa ikke »ligesom«, men »i egenskab af«,
»fordi det er«.
Det er imidlertid billedet af lyset som kærlig
hedens symbol, der gaar gennem hele salmen,
og v. 2 om ordet er for saa vidt et indskud, som
kan undværes.
»Maaneskinnet« i 5,4 er billede paa den blide
stilfærdige kærlighed i alderdommen, naar vor
sol daler og vor kind blegner, men vi faar lys
fra Guds kærligheds sol.
(N. F. S. Grundtvig: Poet. Skr. VI, s. 573. StJ II,
s. 312. Uffe Hansen II, 282-5).

ALT, HVAD FORNUFTEN OVERGAAR.
Paa Mariæ Bebudelses
Dag.
Hvilken, naar dend indfalder paa Palme
Søndag, eller
der effter, helligholdes dend paa Palme Løverdag.
Lektien, Esa. 7.
Under dend Melodie:
Guds Søn er kommen aff Himmelen etc.
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1. ALt hvad Fornufften overgaar
Og kand utroligt være,
Det alt dend store Gud formaar,
Det er hans Magt og Ære,
At vi udaff hans Sandheds Ord
Og aff hans Gierninger paa Jord
Hans Aldmagt kunde lære.
2. Vil Achas HErren ikke troe.
At hand kand ham udføre
Fra Fiendens Trængsel og Uroe,
Da faar hand det at høre,
At hand et Tegn begiere maa
Fra Himlen eller Affgrunds Vraa,
Saa vil hans Gud det giøre.
3. Og om end Gud hand troes kun slet,
Propheterne deslige;
Som Hielpen har fra Gud forjæt,
Dog vil hand end tilsige,
At hand et Tegn ham give vil.
Som aldrig nogen hørte til.
Og haver ingen Lige.
4. Thi see! en Jomfru svanger er,
Og hun en Søn skal føde,
Som Guddoms Navn og Ære bær,
Dog Jesse Rodes Grøde!
Hand kaldes skal Immanuel,
I ham skal det gaa alle vel,
Som sig ey paa ham støde.
5. Hand Smør og Hunning æde skal,
Og Børne-spiise tære,
Paa Ont og Got at giøre Val
Skal Aarene ham lære,
Endog hand er aff Ævighed
En Gud, og forud Alting veed.
Dog vil hand Barn og være.
6. O vær velkommen i vort Kiød,
Vi ynske Dig til Lykke
Udi det Jomfru-Liv og skiød,
Som Guds Aand vilde smykke;
Du ved din Fødsel, Piin’ og Død
Skal knuse Satan, Synd og Nød
I Ævighed nedtrykke.
Thomas Kingo.
Vinter-Parten 1689.
Her efter KsS. IV, 435.
Salmen blev ikke optaget i K eller de følgende
salmebøger, men Grundtvig bearbejdede den
i Sangv. I, 174. En ny bearbejdelse, nærmere ved
Kingos tekst, blev foretaget af P. A. Fenger
1857 i ETF 793:

1. Alt, hvad Fornuften overgaaer,
Skal ei utroligt være,
Thi den Almægtige formaaer
Alt, hvad Ham er til Ære,
Saa af Hans Gjerninger paa Jord
Med Englene Enhver, som troer,
Hans Herlighed kan lære.
V. 2, 3, 4 uændrede.
V. 5 udeladt.
5 (6). O vær velkommen i vort Kjød!
Vi ønske høit til Lykke
Det Jomfru-Liv og Moder-Skjød,
Guds Aand vil overskygge!
Vi takke for det Naades-Tegn,
Som under hver en Himmel-Egn
Bebuder Fred og Lykke!
P. A. Fenger, ETF 793.
Fra EFT nedstammer KHF 1885, hvor denne
salme findes som nr. 228, noget videre bearbej
det, men med samme versudvalg: 1 som Fenger,
2 som Kingo. 3,1: Og om end Herren. 3,4-7:
Dog Herren vil tilsige, At selv et Tegn han give
vil, Som ikke Magen hørtes til, Og finder aldrig
Lige. 4,1—4: Thi se, en Jomfru uden Mand
Undfange skal og føde (Grundtvig), Og Isajs
Stub i Herrens Land Af Rod skal give Grøde.
4,7: Som ej paa ham sig støde. 5 som Fenger.
Dette forslag blev optaget i RT 2, 859, blot
med en lille ændring: 4,6: det skal. Saaledes gik
salmen videre til KH 117, men i D er den paany
udeladt.
I de sønderjydske salmebøger har den ikke
været optaget.
ALT HVAD SOM FUGLEVINGER FIK.
Lovsang.
1. Alt hvad som Fuglevinger fik,
Alt hvad som efter Fugle-Skik
Med Sanglyd drager Aande,
Lovsynge Gud, for Han er god.
Og i sin Naade raader Bod
Paa Støvets Vee og Vaande!
2. Min Sjæl, du har af alt paa Jord
I Tanken og din Tunges Ord
De allerbedste Vinger,
Og friest er dit Aandefang,
Naar dybt du drager det i Sang,
Saa høit i Sky det klinger.
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3. Hvad er vel og paa Jorderig,
Der sammenlignes kan med dig
I Trangen til Guds Naade?
Og det var dig, den ledte om,
Da med Vorherre hid den kom
Paa underligste Maade.
4. Saa vaagn dog op, min Sjæl, bryd ud
Med Lovsangs Røst og priis din Gud,
Din Skaber og Gienløser,
Som saae til os i Naade ned.
Og over os sin Kiærlighed
Med Trøsteren udøser!
5. Og siig det til hver Fugl paa Jord,
Og siig til alle Engle-Kor,
Hvis Sang livsaligst klinger,
At du med dem i Væddestrid
Vil prise Gud til evig Tid
For Aande, Røst og Vinger!
N. F. S. Grundtvig.
»Dansk Kirketidende«, 6. Bd. Nr. 36. 7. Sept. 1851.
Denne »Lovsang« blev offentliggjort i Dansk
Kirketidende og derefter optaget i 10. opl. af
F 938 med følgende ændringer fra Grundtvigs
haand: 1,5: Han. 4,1: vaagn da. 4,4: til dig.
Sangv. III, 1873, nr. 1 har yderligere ændret
3,5: vor Herre. Men derimod ikke medtaget
ændringen i 4,4. Med de fire nævnte ændringer
blev salmen optaget i RT 1, 575, KH 655, SS
633 og D 10. Dertil kommer alle de grundtvigske
salmebøger og næsten alle sangbøger. Den er
nu en af de bedst kendte og mest sungne lov
sange i Danmark.
Mærkeligt nok har v. 4 været udeladt i Køsters
tillæg og i ETR 975. Der er intet at udsætte paa
det, og det kan ikke undværes i jammenhængen.

ALTID FREJDIG, NAAR DU GAAR.
1. Altid freidig, naar du gaar
Veie, Gud tør kjende.
Selv om du til Maalet naaer
Først ved Verdens Ende.
2. Aldrig ræd for Mørkets Magt!
Stjernerne vil lyse;
Med et Fadervor i Pagt
Skal du aldrig gyse.

s*

3. Kæmp for Alt hvad du har kjært,
Dø, om saa det gjælder,
Da er Livet ei saa svært.
Døden ikke heller.
Christian Richardt:
»Tornerose«, 1867.
Her efter »Texter og Toner«, 2. opl. 1869.
I Chr. Richardts eventyrspil »Tornerose« kan
ridderen ikke trænge gennem tjørnehækken ved
sit sværd, men han kommer igennem, idet han
i tro slaar harpens strenge. Da han gaar over
vindebroen, siger han:
»Nu vil jeg stemme op den lille Vise,
Min Fader lærte mig, da jeg blev Væbner.«
Så følger »Altid frejdig«, og efter sangen træder
ridderen ind i borgen. - Her er ogsaa angivet
grunden til, at man har kaldt den en væbner
sang.
Paa frk. Zahles skole lever den tradition, at
Natalie Zahle fik Chr. Richardts tilladelse til
at bruge sangen paa skolen til Weyses melodi
til »Dagen gaar med raske fjed«. Saaledes fløj
den fra skolen ud til videre kredse.
Heises musik til »Tornerose« blev først opført
i Musikforeningen d. 24. marts 1873 og udkom
aaret efter i klaverudtog. Her har Heise ændret
»Med et Fadervor i Pagt« til »gode Alfer staar
paa Vagt«, fordi han ikke syntes, at en saa
direkte kristelig hentydning hørte hjemme i et
eventyrspil.
Sangen blev optaget i KHF 1885, 719 (2,3:
Fader vor), hvorfra den gik videre til KH 656
og SS 634. Den er desuden optaget i nogle af de
grundtvigske salmebøger, FK 240, FA 560, FN
601, og næsten enhver dansk sangbog. Den blev
i sjælden grad folkets og ikke mindst ungdommens
sang. Snart var den fremme i kamplinien, som
naar den i tyske retssale i Sønderjylland forud
for genforeningen blev stemplet som »betænke
lig«. Det var med den paa læben, at en stor
dansk forsamling i Flensborg den 13. maj 1921
besluttede - i samarbejde med D.K.U. - at
gaa ud i det kirkelige arbejde, der har baaret
saa vidunderlig frugt i Sydslesvig. Snart kappe
des den med »Fred hviler over land og by« om
at være den »hyggeligste« af vore aftensange
(»Stjernerne vil lyse«), der i lige grad egnede sig
til at slutte det private kaffebord i hjemmet og
mødet i forsamlingshuset.
Sligt skal man just ikke foragte; thi derved
sank den dybt ned i folkets hjerte, og der laa
den, da der blev brug for den paa anden vis.
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Men strenge teologer betragtede den med
mistro. Den blev saaledes ikke optaget i S,
»fordi dens brug havde dømt den«, fortæller
Carl Hermansen. Saadan tegnede det sig i
1930erne, skønt Ludwigs dog (II, s. 162) havde
lyst den i kuld og køn som ungdomssalme.
Under den tyske besættelse viste det sig, hvad
den duede til. Og den var altid ved haanden,
fordi man kunde den udenad. Frihedskæmperen
fandt i den sine tanker om Gud, fædrelandet og
frihedskampen udtrykt. Han sang den paa vej
til henrettelsesstedet. 14 af de dødsdømte cite
rede den i de afskedsbreve, der er samlet i
»De sidste Timer«. Man sang den ved de fald
nes grave: »Og aldrig har jeg hørt saa faa synge
det tredie vers saa trodsigt og stærkt, som da
denne lille haandfuld mænd stod omkring en
aaben grav, der gemte støvet af en ung mand,
der havde levet op til det vers. Og ud i mørket
mod de tyske soldater klang ordene: »Kæmp
for alt, hvad du har kært...««. Smukkest er
maaske historien om, hvordan hele Vestre
Fængsel sang. »Mens vi travede frem og tilbage
i vore Celler, lød der med ét fra en af de øverste
Etager i Fængslet en smuk, klar Mandsstemme,
som sang »Altid frejdig«. Det var for os som et
Svar paa det, vi havde gaaet og tænkt paa: og
ud gennem alle de aabne Cellevinduer lød en
Nynnen, der steg til en magtfuld Fællessang, da
den ukendte Forsanger kom til Slutnings-Stro
fen : »Kæmp for alt, hvad du har kært. ..««. Mest
gribende var maaske det øjeblik i Ryvangen, da
over 100 kister blev sænket i jorden under denne
sang. »Dens brug har frikendt den«, siger nu
Carl Hermansen. Den er blevet en af det danske
folks helligdomme.
I Norge er den blevet optaget i La rev 864.
Den er ikke oversat til Nynorsk, men optaget i
rigsmaaltillæget 904.
(»De forbudte Sange«, v. Erling Stensgård, Aarhus
1908, s. 23. Poul Erichsen: »Om end Taamene falde«,
Køb. 1921, s. 132. Carl Hermansen i »Menigheds
bladet«, 8. juli 1945. Poul Borchsenius: »Kæmp for
alt«, Køb. 1946, s. 127. Niels Jørgensen i »National
tidende«, 6. okt. 1945).

ALTING TJENER DEM TIL GODE.
At alting tiener dem til Gode,
som elske Gud.
Mel. Nu velan, vær frisk til Mode.
I. Alting tiener dem til Gode,
Som i Sandhed elsker Gud.
O det giør mig vel til Mode!

ALTING TJENER DEM TIL GODE

Han jo fører herlig ud.
Er hans Raad end underligt.
Fatter Kiød og Blod ei sligt;
Gavn han dog af Alt udleder,
Og til Himlen mig bereder.
2. Skinner Velstand i min Bolig,
Eller Sorgers rædsom Nat
Giør i Sielen mig urolig;
Var jeg for Guds Piil udsat,
Som et hverdags Øiemed;
Kasted han i Støvet ned,
Eller hialp han mig paa Fode;
Alting tiene skal til Gode!
3. Tog du af hans Haand de Gaver,
Hvortil Mammons arme Træl
Liv og Hierte ofret haver;
Derved søgte Gud din Siel,
Drog med Kierlighedens Snor,
Bad dig see op fra en Jord,
See, at han, Algodheds Fader,
Ei forandres, ei aflader.
4. Ære, Sundhed, Fred og Leide,
Sygdom, Farer, Armod, Spot,
Alting skal paa mig arbeide.
Til Gud har giort alting got,
Og sin Bygning snart fuldbragt.
JEsus er, som Grundsteen lagt,
Han, paa hvem min Troe sig hviler.
Han, mit Haab og efteriler.
5. Skal jeg end i Kiødet lide;
Det til Gode tiener mig.
Driver mig fra Synd i Tide,
Skynder mig, o Gud, til dig.
O saa vorder jeg beredt,
Modnes til en Evighed,
Ei ved Regn og Soelskin ene;
Tørken med og Storm kan tiene.
6. Ja, naar end min sidste Fiende
Fordrer, jeg skal give tabt,
Skal jeg ham dog overvinde
Ved min Frelsers JEsu Kraft.
Han mig aabne skal en Dør,
Jeg har søgt at kiende før.
Døden tiene skal til Gode,
Derfor er jeg vel til Mode.
Jakob Johan Lund.
Forsøg i den Hellige Poesie, Kiøb. 1775. Nr. 28.
Denne salme over Rom. 8,28 kom allerede tre
aar efter sin fremkomst ind i Gb som nr. 288
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med følgende ændringer: 1,4: Alt han fører.
3,6: vor Jord. 4,2: Fare. 4,7 og 8: Ham. 5,8:
Tørke. 6,6: har stræbt.
I E blev den fuldstændig omdigtet, vistnok
af Edv. Storm; det er nærmest v. 1, 2, 4 og 6,
der er lagt til grund:
1. Alting tiener dem til Bedste,
Som i Sandhed elske Gud.
Jeg til ham min Lid vil fæste.
Af al Nød han frier ud.
Fatter Kiød og Blod end ei
Hans den underfulde Vei;
Tryg jeg mig dog overlader
Til min vise, gode Fader.
2. Om han vil, da Lykken smiler.
Giør mig mægtig, stor og rig.
Om han vil, da Modgang hviler
Med sin hele Vægt paa mig;
Trykkende og blide Kaar,
Begge fra min Gud jeg faaer.
Begge tiene mig til Gode;
Thi er jeg saa vel tilmode.
3. Alt, ja Alt min Gud mig sender,
Han, hvis Idræt er mit Held:
Sundhed, Sygdom, Venner, Fiender,
Armod, Rigdom, Vee og Vel.
Han ved Sorgen drager mig
Bort fra Verden og til sig;
Atter han mig Fryd tilmaaler,
Naar han seer, at Fryd jeg taaler.
4. Døden selv mig da ei skrækker,
Efter Død er Liv for mig.
Jesus mig af Graven vækker.
Og mig giver Sted hos sig.
Hvad jeg troer og haaber her,
Det skal jeg erkiende der:
Alting tiener dem til Bedste,
Som til Herren Tillid fæste.
Edv. Storm, E 58.
R 34 forkortede ogsaa til 4 vers, nemlig 1, 4,
5. 6, men benyttede den gamle tekst med Gbs
ændringer, hvortil yderligere kom: 2 (4),5:
ret fuldbragt. 2 (4),7: Han. 2 (4),8: Efter ham
mit Haab og iler.
KH 26 optog salmen som R.
I Sønderjylland optog MB 477 og PV 400
den omdigtede tekst fra E, mens N og SS ude
lod salmen.
I Norge blev den optaget af Wexels i »Christelige Psalmer«, 2. udg. 1844, med alle vers.
La 550 optog ogsaa alle vers med nænsomme

forbedringer i teksten. Ligeledes Hauge 291.
Derimod er den udeladt af La rev og Nynorsk.
Da den nu heller ikke er optaget i D, kan
man regne med, at den har udtjent.

ALT STAAR I GUDS FADERHAAND.
Vorherres Glæde.
Mel. Deilig er den Himmel blaa.
1. Alt staaer i Guds Faderhaand,
Hvad Han vil, det gjør Hans Aand,
Af Guds Naade, til Guds Ære,
Evig glade vi skal være,
i Vorherres Jesu Navn!
2. Sikre paa, vor Arv og Løn
Er med Guds eenbaarne Søn,
Af Guds Naade, til Guds Ære,
Evig glade vi skal være,
I Vorherres Jesu Navn!
3. Sikkre paa hans Liv og Fred,
Lys og Kraft og Herlighed,
Af Guds Naade, til Guds Ære,
Evig glade vi skal være,
I Vorherres Jesu Navn!
N. F. S. Grundtvig.
»Dansk Kirketidende«, 1856, nr. 37, 7. sept.
Salmen synes saa helstøbt og dens ord saa
urokkelige, at man uvilkaarligt tænker, at den
maa have »født sig selv« i et øjebliks lykkelige
inspiration. Saadan er det imidlertid ikke. »Et
Par bevarede Haandskrifter har 4 Udkast, af
hvilke det første har til Overskrift »Trøsten«,
det andet »1856, 25 aug.. Mandag Morgen efter
14 Trinitatis Søndag«; det fjerde: »Kristelige
Binderim«, men i øvrigt er dette fjerde aldeles
lig det første.
1. Udkast: Alt staar i Guds Faderhaand,
Hvad han vil, det gjør hans Aand, Af Guds
Naade, til Guds Ære, Sikre i vor Herres Navn
Paa hans Legems sande Gavn.
2. Udk.: Sikre paa, hans Kjød og Ben Spræn
ger hver en Bavtasten, Sikre paa, at Legem
hans Faar til Klædning Soleglans, Sikre paa
hans Liv og Fred, Lys og Kraft og Herlighed!
Sikre paa, vor Arv og Løn Er med Guds enbaarne Son.
3. Udkast: Alt staar i Guds Faderhaand,
Hvad han vil, det gjør hans Aand, Af Guds
Naade, til Guds Ære Evig glade vi skal være,
Sikre paa, vor Arv og Løn Er med Guds en-
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baarne Søn, Sikre i vor Herres Navn, Paa hans
Legems sande Gavn, Sikre paa, hans Kjød og
Ben Sprænger hver en Bavtasten, Sikre paa at
Legem hans Faar til Klædning Soleglans.«
(Sangv. V, 1881, s. 774-5).
Disse indledende forsøg viser klart, at salmen
er tænkt som en menighedssang, der peger paa
den rigdom, vi har i fællesskabet om og med
Jesus. Den er derimod ikke en forsynssalme for
det brede folk, hvad den første linj'e forleder
mange til at tro. Grundtvig har søgt at afværge
denne misforstaaelse ved tilsidst at give salmen
overskiften »Vorherres Glæde«.
Udkastene viser tillige, hvorledes Grundtvig
med hensyn til formen famler sig frem, indtil
han med klar bevidsthed udvælger de elementer,
hvoraf den endelige form, som han offentliggør
i Dansk Kirketidende den 7. sept. 1856, dannes.
- Og saa er teksten i Dansk Kirketidende dog
ikke helt den endelige. I et tillægsblad til Fest
salmer, 7. opl. 1856, nr. 830 kommer der endnu
en ændring i 3,1: Fælles om.
Salmen blev optaget i RT 1, 572 med ændring
i lin. 5: vor Herres. Saaledes gik den videre til
N 592, KH 416, D 333 og alle de grundtvigske
salmebøger; nogle af disse bibeholder dog i
lin. 5 Grundtvigs skrivemaade.
Træffende siger Hans Brix, at en hel klasse af
Grundtvigs salmer ikke er at opfatte som religiøs
tankedigtning, men som jubelraab, der istemmes
af menighedens skarer. Han mener iøvrigt, at
ikke een af tusinder opfatter den virkelige sam
menhæng i v. 2 paa grund af den sproglige
konstruktion. »Meningen er: Saasom vi er
sikre paa, at vor Arv er at finde hos Kristus, skal
vi være glade. Menigheden opfatter Verset som
om et »vi« skulde indskydes efter »er«: »Vi
er sikre paa. ..«. Den mærker forøvrigt ikke
engang at efter dens Opfattelse dette Ord mang
ler, men iler frem mod det samlede Raab, for
i en stigende og dalende Kurve, som Melodien
eftergiver ganske livagtigt, at føres apad mod
det høj'e og til sidst velbeholden ned vedMaalet.«
I Norge blev den af Wexels optaget i »Christelige Psalmer«, 3. udg. 1859; ikke af Land
stad; derimod af Hauge 88, til nytaarsdag,
altsaa regnet som forsynssalme. La rev 880 har
anbragt den under»Åndelige sanger for hjem
met«, hvilket er endnu mindre træffende. Ny
norsk 703 har en oversættelse af Skard: »Alt
stend i Guds Faderhånd«, ogsaa under »Aandelege sognar«.
(Hans Brix: Tonen fra Himlen, Køb. 1912, s. 149-50.
Oscar Geismar: Den evige Sang, (I), Køb. 1925, s.
51-59).

ALVIDENDE, DIT ØJE MIG RANSAGER

ALVIDENDE, DIT ØJE MIG RANSAGER.
1. Alvidende! dit Øye mig randsager,
Min u-udførte Tanke du opdager,
Du omkringringer selv min Stic og Leye,
Og mine Veye.
2. Der intet Ord kan fra min Læbe falde.
Som du jo veed, du kiender grant dem alle,
Mit Væsen blev, og ligger for dit Øye,
Usporlig Høye!
3. Forundringsfuld jeg til mig selv mig sænker;
Mit Øyes Kraft, og det, som hos mig tænker.
Jeg føler, og ved Almagts Vink anvender,
Men ikke kiender.
4. Hvor gaaer jeg hen, og du kan ikke følge?
Kan nogen Flugt mig for dit Øye dølge ?
Gud! foer jeg op, hvor høres Engle-Tone,
Der er din Throne.
5. Og krøb jeg ned i Gravens skumle Hule,
Kan Helvede mig for dit Øye skiule?
Og om jeg var, hvor Morgen-Røden gryer
I Purpur-Skyer;
6. Ja! var jeg der, hvorved aid Tanke bæver.
Hvor Havet sig fra første Udspring hæver,
Saa laae jeg ey ukiendt for dig begravet,
Som huled’ Havet.
7. Og kunde jeg mig ind i Natten svøbe,
Saa skulde den, som Solens Lys, mig røbe;
Thi Mørket, som du om Naturen hænger,
Du giennemtrænger.
8. O Gud! din Haand har dannet disse
Lemmer,
Jeg føler dig, og bævende fornemmer
En Siel, o Gud! som beder kun om Evne,
Dig ret at nævne.
9. Den Glæde, som jeg fra din Naade sanker,
Den leder mig fra Tidens snevre Skranker,
Naar jeg opvækkes, skal jeg evig være
Hos dig, o Herre.
10. O! viger bort ugudelige Daarer!
(En Guds Bespotter kun mit Hierte saarer,)
Dit store Væsens Fiender, o Herre!
Skal mine være.
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11. Randsag mig. Gud! prøv mig til alle Tider!
Og hold mig fast, der, hvor du seer jeg glider,
At, naar eengang mig Evighed omfavner,
Jeg dig ey savner!
Birgitte Cathrine Boye, 1778.
Guldbergs sbg. 347.
Denne gendigtning af Ps. 139 fremkom ligesom
fru Boyes øvrige salmer i Guldbergs salmebog,
hvor den blev anbragt ved 19. s. e. trin. efter
prædiken.
E 22 bringer en helt omarbejdet tekst; sprog
og tanker er skruet ned til et jævnere plan;
til gengæld er flere af versene ikke til at kende
igen. Man genkender vers 1, 4, 5 og 7, men
mellem de to første er kommet et nyt, og efter de
sidste er kommet to nye, hvorved salmen bliver
paa 7 vers.
1. Alvidende! dit Øie mig randsager,
Hver lønlig Drift, hver Tanke du opdager,
Ei noget Ønske i mit Bryst sig rører,
Før du det hører.
2. Du følger mig paa alle mine Veie,
Og du er hos mig ved mit stille Leie;
Enhver min Daad, som tidt er ond, desværre!
Seer du, o Herre!
3. Gud! hvor kan jeg mig for dit Aasyn dølge?
Hvor flyer jeg hen, hvor du mig ei skal følge ?
Foer jeg til Himlen, der er du tilstede,
Der er dit Sæde.
4. Og foer jeg ned til Havets dybe Huler,
Da er du der; forgieves jeg mig skjuler.
End gik jeg did, hvor Morgensol oprinder,
Du der mig finder.
5. Og kunde jeg mig ind i Natten svøbe,
Den skulde mig som Middagslyset røbe;
Thi Mørket selv for dig, Naturens Skaber!
Sin Mørkhed taber.
6. Lad denne Tanke mig til Viisdom vække,
Lad den fra syndig Id og Daad mig skrække!
Mit hele Liv, ethvert mit Skridt lad være
Dig, Gud, til Ære!
7. Og glider jeg, lad mig dog ikke falde!
Du hører dem, som dig om Hielp paakalde;
Og strider jeg, er du i Kampens Hede
Med Kraft tilstede.
Edv. Storm, E 22.
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Denne grundige omdigtning har ikke gjort sal
men ringere; den er endda mere bibeltro end
før. Den blev da ogsaa optaget uændret i R 10
og KH 9. Men den blev ikke optaget i de nye
salmebogsforslag, og kommissionen vilde ikke
have optaget den i D 18, hvor sidste vers dog er
udeladt, hvis ikke lærere havde bedt om at faa
den med af hensyn til religionsundervisningen.
I Sønderjylland blev den optaget i MB 196,
men her er originalteksten lagt til grund og
lempeligt ændret. I N er den udeladt.
I Norge bearbejdede Wexels temmelig frit
fru Boyes tekst i »Christelige Psalmer« 1840,
men hverken denne eller nogen anden bearbej
delse fandt vej til salmebøgerne.

AMEN, SIGER NU TILSAMMEN.
Mel. JEsus, JEsus, nichts als JEsus.
1. Hvor skal jeg vel lindring finde
I min store nød og trang ?
Mon jeg vel og nogensinde
Bliver ret til freds eengang?
Ja! der fordres kun dertil:
At jeg vil hvad JEsus vil.
2. Ham jeg derfor ene giver
Al den ting jeg af ham har.
Ham jeg evig mig forskriver,
Ingen ting er mig saa rar.
Som jeg jo vil sette til,
Ham til ære, naar hand vil.
3. Synes noget til min baade,
Og det er ham ikke med,
Vil jeg nøyes, som hans naade
Selv vil have mig afsted:
Jeg vil lide taalig til
Døden, hvad min JEsus vil.
4. Alt hvad JEsus vil fuldføre
I, ved og paa mig min Gud!
At jeg saa maa troe og giøre,
Som der fordres i hans bud.
Altid reyse-færdig til
Døden, naar og hvor hand vil.
5. Døe mit eget sind og ville;
Stive hierte! brist i toe,
At min siel herefter stille
Kand i JEsu arme roe.
Gaaer det baade fra og til.
Lad det gae, som JEsus vil.
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6. Din, min JEsu! vil jeg blive.
Min du blive skal igien.
Alting vil jeg gierne give
Uden dig, min JEsu! hen.
Alting hører mig da til,
Naar jeg vil, hvad JEsus vil.

3. Amen! haabet ey beskæmmer, (s)
Amen! troen er min seyer, (t)
Amen! kierlighed istemmer:
Amen i de frommes leyr, (u)
Amen i GUds søde roe, (v)
Amen! her er got at boe. (x)

7. Derfor riigdom, lyst og ære,
Sundhed, velstand, liv og blod,
Og hvad ellers kiert kand være,
Legger jeg for JEsu fod;
Tag det naar dig synes til,
Alting, som min JEsus vil.

4. Amen! her er ingen fare, (y)
Amen! borte er min sorg, (z)
Amen selv skal mig forsvare, (aa)
Amen Jesus er min borg, (bb)
Amen er min beste ven, (cc)
Amen er i himmelen, (dd)

8. O! hvad er det dog en naade,
O, hvor salig er den stand.
At de sande christne baade
Korset har og elske kand,
Hvile sødt i JEsu skiød,
Vel til freds i liv og død.

5. Amen! jeg til himlen farer, (ee)
Amen alting er bereed, (ff)
Amen synge Engle-skarer, (gg)
Amen i al evighed, (hh)
Amen høyt skal skingre da, (ii)
Amen og Hallelujah, (kk)

9. Tak min milde, søde, fromme
Dyrebare Frelsermand;
Tak fordi du lod mig komme
Ind i saadan liflig stand.
At jeg siger Amen til
Al den ting, som JEsus vil.

6. Amen raabe hver en tunge, (11)
Amen er min himmel-sang, (mm)
Amen skal jeg evig sjunge,
Amen blant GUds harpers klang, (nn)
Amen! her er livsens flod, (00)
Amen! ach! hvad GUd er god. (pp)

10. Amen, JEsus hand skal raade etc.
See den sidste Psalme.
N. B.
Denne del af salmen er en fri og udvidet over
sættelse af Ludåmilie Elisabeths »Jesus, Jesus,
nichts als Jesus«, som ogsaa H. A. Brorson har
oversat; se »Jesus, Jesus, Jesus sigter«, hvor
originalen er anført. V. 9 danner springbræt
til en selvstændig salme, hvis begyndelseslinje
her er nævnt, mens hele salmen kommer senere
(med selvstændig nummerering af versene) som
slutning paa Klenodiet:
En Beslutnings-Psalme.
1. Amen! JEsus hand skal raade, (a)
Amen er hans aand (b) og ord, (c)
Amen er hans kraft (d) og naade, (e)
Amen er hans daab (f) og bord, (g)
Amen er hans liv (h) og død, (i)
Amen! hvad er JEsus sød! (k)
2. Amen! JEsu min anfører! (1)
Amen er din himmel-fart. (m)
Amen sandhed mig frigiører, (n)
Amen er GUds løfters art, (o)
Amen! JEsus! kom hid ind! (p)
Amen er dit navn (q) og sind. (r)

7. Amen siger nu tilsammen, (qq)
Amen! HErren giøre saa! (rr)
Amen! JEsu! svar nu amen.
Amen er dit segl herpaa, (ss)
Amen! siig, kom i min favn, (tt)
Amen! ja i JEsu navn. (uu)
Nicolai Brorson.
»Troens rare Klenodie«, 2. Udg. 1742.
Her efter udgaven 1752.
(a) Act. 21,14. (b) Joh. 16,13. (c) Joh. 17,17.
2 Cor. 1,20. (d) 2 Pet. 1,3. Eph. 6,10. (e)
2 Cor. 13,13. 2 Tim. 2,1. Act. 4,33. (f) Joh. 3,5.
(g) 1 Cor. 11,23. Joh- 6,53. (h) Luc. 24,34.
Act. 4,33. 1 Cor. 15,3-5. (i) Rom. 5,10. Apoc.
1,18. (k) Cant. 3,3-5. Cap. 5,16. (1) Ps. 48,15.
Rom. 5,2. 1 Pet. 3,18. (m) Ps. 47,6. Act. 1,9-11.
(n) Joh. 8,32. (o) 2 Cor. 1,20. (p) Apoc. 22,17.
(q) Apoc. 3,14. (r) 2 Cor. 1,19. (s) Rom. 5,5.
(t) 1 Joh. 5,4. (u) Ps. 72,19. 118,15. (v) Ps.
4,9. Matth. 11,29. Cant. 2,3. (x) Matth. 17,4.
(y) Es. 65,16. Rom. 8.31. (z) Ps. 4,8. 1 Sam.
2,1. (aa) Es. 41,10. Ps. 46,2-6. Ps. 62,7-8.
(bb) Ps. 18,3. Prov. 18,10. (cc) Gant. 5,8-16.
(dd) Col. 3,1. (ee) Es. 40,31. Phil. 3,14. (ff)
Math. 22,4. (gg) Apoc. 5,11. c. 7,11. (hh)
1 Paral. 16,36. Apoc. 7,12. (ii) Apoc. 7,10.
Es. 6,4. Apoc. 14,2. (kk) Ps. 106,48. Apoc.19,4.
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(11) Neh. 8,7. Ps. 35,27. (mm) Apoc. 7,12. (nn)
Apoc. 14,2. (00) ApOC. 21,6. C. 22,1. (pp)
Apoc. 21,3. 4. 22-24. (qq) i Par. 16,36. Ps.
106,48. (rr) 1 Reg. 1,36. Jer. 28,6. (ss) Matth.
6,13. Joh. 3,33. (tt) Apoc. 22,20. (uu) Joh.
16,23.
Er dette tungetale, eller er det kunst? Det er
i hvert fald fyldigt bibelsk dokumenteret. Og
det kan heller ikke nægtes, at der heraf har kun
net gøres uddrag, som i en passende bearbejdelse
og paa en troende menigheds læber mangfoldige
gange er blevet sunget med en betagende virk
ning.
Det er R, som har gjort opdagelsen, idet man
har optaget v. 6, 1 og 7 og anbragt dem udenfor
nummer som en slags slutningsvignet. Der er
blot sket følgende ændringer: 1 (6),5: Livets.
1 (6),6: hvor. 2 (i),i: Jesus Christus raade.
2 (1),6: han har endt vor Nød!
Paa samme maade er salmen optaget og an
bragt i KH.
I Sønderjylland har PV 450 optaget salmen
med vers 1, 3, 5, 6 og 7, næsten uden ændringer.
N 16 har samme versudvalg og følgende æn
dringer: 1,6: han har endt vor Nød (R). 2 (3),6:
der. 3 (5),3: sjunger. 3 (5),5: klinge. 4 (6),6:
hvor. 5 (7),4: derpaa.
D 394 har kun optaget v. 7.
Grundtvig har o. 1846 bearbejdet v. i, 2, 7
og 5 saaledes:
1. Amen, Jesus! du skal raade,
Amen er du som Guds Ord,
Amen er din Kraft og Naade
Amen er dit Bad og Bord,
Amen, ja, i Liv og Død,
Vær du med os Herre sød!
2. Amen, Jesus! min Anfører!
Amen er din Himmelfart,
Amen! du som os bønhører!
Svar til Navnet, kom nu snart!
Du, som lukked op, luk i!
Da er al min Sorg forbi.
3. Siger, Christne, allesammen
Amen! Herren giøre saa!
Svar og du, min Jesus! Amen!
Sæt dermed dit Seigl derpaa!
Amen, siig, kom i min Favn!
Amen, ja, i Jesu Navn.
4. Amen, jeg til Himmels farer,
Amen, Pladsen er bereed,

Amen dine Engleskarer
Sjunge i al Evighed,
liflig sammenstemmer da
Amen og Halleluja!
Sangv. IV, 166.
Efter at denne tekst var blevet kendt gennem
den ældre udgave af Sangværket III, 23, har
FN 126 optaget den i sin helhed, mens Brandts
tillæg til Festsalmer 335 og de øvrige grundtvig
ske salmebøger har forkortet den til v. 1(1) og
3 (7)I Norge har Wexels i »Christelige Psalmer«,
3. udg. 1859, optaget v. 1, 3, 6, 7 af Nic. Bror
sons tekst, let bearbejdet, omskrevet i vi-form.
Heraf har Hauge 16 optaget de tre første vers.
De øvrige norske salmebøger har den ikke.
Dr. L. J. Koch skriver træffende i noterne i
BSS II, s. 422, at salmen er »som en gammel
have, der først faar sin skønhed, naar der bliver
fældet træer i den. Mere end de mange i noten
anførte skriftsteder er det bærende i salmen de
forskellige betydninger af det bibelske ord
amen«. Dette udføres derefter nærmere.

APOSTLENE SAD I JERUSALEM.
1. Apostlerne sad i Jerusalem
Og bied paa Herrens Time,
For Øren da brat det ringed dem,
Som tusinde Klokker kime.
2. Det rørde dem alle saa underlig,
det var ikke før oplevet,
Der taldes om dem i Himmerig,
Der blev deres Navne skrevet.
3. Der taldes om dem, som Livets Ord
Nu skulde med Kraft forkynde,
Om Himmel-Glæden ved Herrens Bord,
Som skulde paa Jord begynde.
4. Gud Fader, Han sagde: er det ei Nok
Til Fred og Fryd dernede,
Jeg sender din Kirke en Engleskok
At synge med Folk og bede!
5. Vor Frelser, Han svared: Du veed det bedst,
Hvorfor jeg paa Korset døde,
Det var for en glædelig Pindsefest
Saa Hjerter og Tunger gløde!
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6. Gud Fader, Han sagde: velan min Søn!
Skal Hjertet for Himlen brænde,
Livsaanden, som luer hos os iløn,
Maa Ilden paa Jord optænde;
7. Den Aand, som nu kun er min og din,
Vi maae da med Smaafolk dele.
Og skjænke dem lidt af den søde Vin,
Som fryder os i det Hele!
8. Da hørdes paa Zion der Sus og Brus,
Det bølgede som et Lagen,
Med Kraft fra det Høie det lave Huus
Opfyld tes paa Pindsedagen!
9. Da saaes der Tunger som Ild og Glød,
Guds Venner de fløi i Munden,
Paa alle Folks Tunger Guds Ord gjenlød,
Mangfoldig, men eens i Grunden.
10. Saa tændtes paa Jorden det Lys fra Gud,
Der haver som Solen straalet,
Hvor levende Røster Guds Julebud
Forkyndte paa Modersmaalet.
11. Og har vi endnu paa det store Ord
Som Børnene smaa kun stammet.
Af Himmelens Ild, som kom til Jord,
Vi har dog en Gnist annammet.
12. Den Gnist den ulmer hos os endnu.
Opblusser og i Guds Time,
Saa gladelig rinder det os ihu,
At Himmerigs Klokker kime!
N. F. S. Grundtvig.
Utrykte Salmeblade til Kirkebod 1843.
Fengernes Pinsehefte 1846. Her efter 2. udg. 1855,
nr. 10.
I denne form fremkom salmen først i Grundt
vigs utrykte Salmeblade til Kirkebod 1843, hvor
fra brødrene J. F. og R. Th. Fenger har hentet
den til »Psalmer til Himmelfartsfesten og Pind
sen«; her er den først trykt. Da Grundtvig 1851
optog salmen i Festsalmer, 3. udg., nr. 697,
ændrede han 11,1: til nu. Og i 8. udg. 1864
ændredes yderligere 4,3: Engleflok. Baade Rør
dam og Boisen har optaget salmen som brødrene
Fenger i Pinseheftet, hvorimod P. A. Fenger i
ETF 915 udelod vers 4-7, hvorved salmen fik
den form, i hvilken den blev optaget i de offi
cielle kirkesalmebøger: RT 1, 665. KH 287.
SS 635.

Forud for den her anførte tekst har Grundtvig
imidlertid i aarene 1839-41 skrevet et udkast,
se Sangv. III, 199. De første 8 vers er ikke helt,
men dog nogenlunde som de senere. Slutningen
er helt anderledes:
9. Da saaes der Tunger som Ild og Glød,
Guds Venner de fløi i Munden
Da blev deres Stemme saa stærk og sød
Som Frelserens Røst i Grunden.
10. De veied ei meer deres Ord i Skaal,
De faldt af dem selv som skrevne,
Som Indfødte alleslags Tungemaal
De talde, af Guds Aand drevne!
11. Da Gammen der blev i saamangt et Bryst,
For Gud lod sin Aand neddale,
Paa Jordklimpe-Tunge laae Himlens Røst,
Saa Støvet fik Gud i Tale.
12. Apostlerne gik i al Verden ud
Ombare paa Folke-Tunger
Gudfaders det kiærlige Julebud,
Som stille kan Sjæles Hunger.
13. Det toned i Øster, i Syd og Nord,
Og sødest det klang fra Baalet:
Vær lystig, min Sjæl! du har hørt Guds Ord,
Hans Røst paa Modersmaalet.
14. Som Helvede glemmes i Himmerig,
Saa glemmes i Kirken Baalet,
Naar Kiærligheds-Flammen vidunderlig
Udbryder paa Modersmaalet.
15. Og ulmer kun Ilden hos os endnu
Den flammer dog med det Første,
For Herren, han kommer sit Ord ihu,
Hans Giæster, de skal ei tørste.
Grundtvig har ikke selv offentliggjort dette
udkast, som først fremkom i »Efterslæt af
Grundtvigs Salmesang« 1881.
Maaske er pinsesamtalen mellem Faderen og
Sønnen inspireret af den paaskesamtale, som
Grundtvig kendte fra Brorsons oversættelse
»Her ser jeg da et lam at gaa«; og maaske har
Paul Gerhardt i denne salme igen faaet inspi
rationen til samtalen fra Luthers »Nu fryde sig
hver kristen mand«.
(Kr. Tårup: »Grundtvigs Pinsesalmer« 1939, s. 37-51.
StJ II, s. 179. Ludwigs I, 97-98. H. Brix, s. 46).
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1. Work, for the night is coming,
Work thro’ the morning hours;
Work, while the dew is sparkling,
Work ’mid springing flowers;
Work, when the day grows brighter,
Work in the glowing sun;
Work, for the night is coming,
When man’s work is done.
2. Work, for the night is coming,
Work through the sunny noon;
Fill brightest hours with labour,
Rest comes sure and soon.
Give every flying minute
Something to keep in store;
Work; for the night is coming,
When man works no more.
3. Work, for the night is coming,
Under the sunset skies;
While their bright tints are glowing,
Work, for daylight flies.
Work, till the last beam fadeth,
Fadeth, to shine no more;
Work while the night is darkening,
When man’s work is o’er.
Annie Louisa Coghill, født Walker. 1854.
Her efter Sankey: »Sacred Songs and Solos«, 778.

Tekstvarianter i »The Church Hymnary« 1898:
1,6: Under the glowing. 2,3: Fill the bright
hours. 2,5: Give to each flying.
Den kun 18 aar gamle Annie Louisa Walker
skrev denne sang i 1854, mens hun i sin ungdom
opholdt sig i Canada, og offentliggjorde den i
en canadisk avis. Den er skrevet over Johs. 9,4.
Skønt den hverken nævner Guds eller Kristi
navn, kan ingen være i tvivl om, hvilket arbejde
den opfordrer til. Sangen blev »opdaget« af Ira
D. Sankey og optaget paa hans program; han
har sunget den ind i mange hjerter verden over,
og skønt han ikke kendte noget til forfatterinden
optog han den i sin samling »Sacred Songs and
Solos«. Derefter blev den oversat paa en mængde
sprog.
Den ældste danske oversættelse synes at være
Harboøresangbogens »Arbejd, thi Natten kom
mer«. Her er tildigtet et fjerde vers, sikkert ikke
mindst, for at Jesu navn kunde blive nævnt;
men det er jo et fremmedlegeme i sangen:

Jesus! Vil du mig lede
Her paa min Ørkensti?
Slap du dit Faar, det dumme,
Da var Alt forbi.
Før mig, som Fisk i Nettet,
Ind til den skjønne Strand,
Du er mit Haab, min Glæde,
Gud og Frebermand.
En ny oversættelse, nærmere originalen, blev
1895 optaget i Hjemlandstoner 495 og derefter
i IMS 129. Det er maaske den, som er blevet
mest sunget, skønt biskop Ludwigs oversættelse
fra 1912 i KHT 875 baade med hensyn til
poesi og originaltroskab er den bedste. Den gik
videre til DuS 269 og DT 931.
I Norge fremkom der ligeledes forskellige
oversættelser, som blev meget brugt, men La
rev 595 foretrak en ny af Sophie Bonnevie.
Noget lignende gik det i Sverige, hvor man
havde Nystrøms ovs. fra 1878, Truvés fra 1876;
den sidste blev senere heldigt omarbejdet og
meget udbredt. Men Sv. Sbg. 416 har foretruk
ket en fri omdigtning af Siri Dahlquist fra 1913.
Da den delvis ligger til grund for den i D op
tagne tekst, skal den her anføres:
1. Verka, tilis natten kommer,
Kallelsens verk år stort:
Hela livet behoves,
Dagarna svinna fort.
Tidigt i livets morgon
Sande dig Herren bud,
Dopats gåva fdrpliktar:
Livet helt åt Gud!
2. Verka, tilis natten kommer.
Barndomens Ijusa år,
Ungdomens dromuppfyllda,
Kåmpande, rika vår,
Mannagårningens sommar,
Hostens och ålderns tid,
Livets dagverkstimmar
Fyll med kostsam id.
3. Verka, tilis natten kommer.
Du som gick tidigt ut,
Kastar du dina redskap,
Tror du ditt verk år slut?
Verket år icke fårdigt
Ens når du hembud får.
Saligt ur natten dagas
Evigt gudstjånstår.
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4. Verka, tills natten kommer,
Droj i Guds verk oh bed.
Vet: dår du går i kaliet,
Går din Herre med.
Dignar du under oket:
»Herre, min kraft år all«.
Han som gav vårvet åger
Kraften for ditt kali.
5. Verka, ty natten kommer!
Dagen år alltid kort.
Kaliets mått skall fyllas,
Spill ingen timme bort.
Verka, ty natten kommer,
Dagsverkets provningstid,
Lbnen for dagens moda:
Evig tjånst och frid.
Siri Dahlquist, f. Jonsson. 1913.
Det er navnlig v. 1, 2 og 4, som ligger til grund
for den nye tekst i D 332, hvor dog det sidste
vers er sammensat af de to gængse danske
oversættelser. Denne tekst, som væsentlig skyl
des dr. Niels Møller, fremkom i salmebogskom
missionens underudvalg for norske salmer, hvor
til sangen efter en første behandling var blevet
henlagt, idet man navnlig havde opmærksomhe
den henvendt paa Sophie Bonnevies oversæt
telse, der altsaa maatte vige for dr. Møllers.
Bag den frie svenske og danske bearbejdelse
ligger utvivlsomt ønsket om at faa det kristelige
mere direkte udtalt.
(Julian 317, 1622. Lovgren II, 285).

AT KOMME, JESUS, DIG IHU.
se: Du er vor skat, o Jesu sød,

2. Men Jesus! Herre! Broder sød!
Du kiender bedst den bittre Død,
Du har den overvundet
Vor Skabning kommer Du ihu,
Du veed, vi alle see med Gru
Vort Timeglas udrundet!
3. Hvortit hos Dig end Ly jeg fandt,
Naar Hjertet skjalv og Taaren randt
Og Verdens Bølger bruste,
Ved Støvet hænger end min Sjæl
Og Slangen bider i min Hæl,
Skiøndt Du dens Hoved knuste.
4. Naar Døden med sin listap-Haand
Opløse skal de sidste Baand
Du, Jesus, Dig forbarme!
Saa jeg indsove maa med Lyst
Som Barnet ved sin Moders Bryst
I dine Frelser-Arme!
N. F. S. Grundtvig.
Her efter »Grundtvig-Manuskripter«, S. 25-6.
Saaledes lyder Grundtvigs første svage udkast
(Tekst A) til den gribende salme om døden.
Han er straks klar over svagheden, og paa
samme stykke papir gennemretter han teksten
og føjer to nye vers ind (Tekst B). En rettet
renskrift heraf (Tekst C), bestemt for »utrykte
Psalmeblade« 1843, kom til at lyde saaledes:
Ligbegængelse.
1. At sige Verden ret Farvel
I Livets Gry og Livets Kveld
Er lige tungt at nemme;
Det aldrig læres her paa Jord,
Er, Jesus! ei Du i dit Ord,
Hos os, som Du var hjemme.
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2. Hvor tit hos Dig end Ly jeg fandt,
Naar Hjertet skjalv og Graaden randt,
Og Verdens Bølger bruste,
Ved Støvet hænger dog min Sjæl,
Og Slangen bider i min Hæl,
Skiøndt Du dens Hoved knuste!

1. At sige Verden ret Farvel,
O suare Konst! o store Held,
Som alle vi behøve!
Kan vi det ei i Jesu Navn,
Som raader Bod paa alle Savn,
Det dybt os maa bedrøve.

3. O Jesus! Herre, Broder sød!
Du kiender bedst den bittre Død,
Du har den overvundet!
Vor Skabning grandt og kiender Du,
Veed godt, vi alle seer med Gru
Vort Timeglas udrundet!
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4. O, kom Du, som engang, jeg veed,
Du i din Faders Herlighed
Dig klart skal aabenbare,
Var det i Gry, var det i Kveld,
Jeg skyndte mig med kort Farvel
I Sky til Dig at fare!
5. Men kommer Døden førend Du,
O, Jesus! kom da grandt ihu.
Hvor sort der er i Graven!
Besøg mig som din syge Ven,
Forklar mig, saa jeg glemmer »den«,
Hvor deilig er Gudshaven!
6. Før Døden med sin listaphaand
Giør Skiel imellem Støv og Aand,
Bortvifter Hjertets Varme,
Indsove skal jeg da med Lyst,
Som Barnet ved sin Moders Bryst,
I dine Frelser-Arme!
»Grundtvig-Manuskripter«, s. 27. Sangv. III, 279.
I efteraaret 1844 var det Grundtvigs hensigt
at lade sine Psalmeblade trykke til sammenlig
ning med Mynsters udkast til et tillæg til E.
I den anledning foretager han en ny bearbej
delse af denne salme (Tekst D), hvis begyndelses
linje nu kammer til at lyde »At sige Verden
glad Farvel«, hvorved man fornemmer modsæt
ningen til Oehlenschlågers »Lær mig, o skov, at
visne glad«. Grundtvig var imidlertid blevet
indvalgt i Københavns Convents salmekomité,
hvorved hele sagen kom ind i et andet leje. Han
opgiver trykningen af sine egne salmer, og med
henblik pa komitéens »Prøvehefte« bearbejder
han salmen paany (Tekst E), hvorved tre nye
vers indføjes, samtidig rettes i begyndelseslinjen
»glad« til »ret«. Teksten gennemgaar dog stadig
ændringer, saaledes i en foreløbig renskrift til
»Prøveheftet« (Tekst F), og endelig indføjes nye
ændringer i selve Korrekturen (Tekst G). Som
salmen foreligger i Prøveheftet er den fra Grundt
vigs haand »færdig«, og ifølge Martensen har
han i komitéen modsat sig at ændre udtrykket
»Istap-Haand« med den bemærkning, at »han
havde skrevet denne salme for sig selv«, og
man »maatte enten tage den, som den var,
eller ganske undvære den.« Den lyder da:
Mel. Kommer til mig sagde Guds Søn.
1. At sige Verden ret Farvel,
I Livets Gry og Livets Kveld

Er lige tungt at nemme.
Det lærdes aldrig her paa Jord,
Var, Jesus, ei du i dit Ord
Hos os, som du er hjemme!
2. Hvor tit hos dig end Trøst jeg fandt,
Naar Hjertet skjalv og Graaden randt.
Og Verdens Bølger bruste.
Ved Støvet hænger dog min Sjæl,
Og Slangen bider i min Hæl,
Skiøndt du dens Hoved knuste!
3. O Jesus, Herre, Broder sød!
Du kiender bedst den bittre Død,
Du har den overvundet;
Vor Skabning grant og kiender du
Veed godt, vi alle seer med Gru
Vort Timeglas udrundet!
4. O, kom du, som engang, jeg veed.
Du i din Faders Herlighed
Skal klart dig aabenbare;
Var det i Gry, var det i Kveld,
Jeg skyndte mig, med kort Farvel,
I Sky til dig at fare!
5. Men kommer Døden førend du.
Kom da iløn, og kom ihu,
hvor mørkt der er i Graven!
Omstraal mig, saa jeg glemmer den!
Salv Øiet paa din syge Ven,
Saa jeg kan see Guds-Haven!
6. Kom i den sidste Nattevagt,
I en af mine Kiæres Dragt,
Og sæt dig ved min Side!
Og tal med mig, som Ven med Ven,
Om hvor vi snart skal sees igien,
Og glemme al vor Kvide!
7. Kom, som du vil! jeg veed det vist.
Du selv har sagt, at her og hist
Du kiendes vil paa Røsten;
Den Røst, hvorved, trods Verdens Larm,
Os Hjertet brænde kan i Barm,
Og smelte hen i Trøsten!
8. O lad mig, i min sidste Stund,
Det høre af din egen Mund,
Som Aand og Liv kan tale,
Hvor rart der er i Himmerig,
Og at du Stol har sat til mig
I dine lyse Sale!
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9. Før Døden, med sin listap-Haand,
Giør Skiel imellem Støv og Aand,
Bortvifter Hjertets Varme,
Indslumre skal jeg da med Lyst,
Som Barnet ved sin Moders Bryst,
I dine Frelser-Arme!
»Grundtvig-Manuskripter«, s. 32-33. Prøveheftet
1845. Sangv. IV. 95.
Ludwigs har hævdet, at denne salme er et mod
stykke til Oehlenschlågers »Lær mig, o skov, at
visne glad«, mens Magnus Stevns henviser dette
til sagnenes verden. Vel har Stevns ret i, at
versemaalet er noget forskelligt. Oehlenschlågers
strofe bygges med choriamber, Grundtvigs slet
og ret med jamber. Men der er dog i Prøveheftet
anført samme melodi for dem begge. Ludwigs
giver imidlertid adskillige andre grunde for sin
opfattelse, og Stevns selv peger paa forholdet
med ordet »glad« i begyndelseslinjen. Men paa
den anden side har Stevns sikkert ret i, at det
ogsaa er Kingos salme »Klar op, mit hjerte,
sjæl og sind«, som klinger Grundtvig i øret.
Hvad særligt vers 6 angaar, peger Stevns paa
Rahbeks salme »Med Veemod og med Andagt
træde« (E 423), som Grundtvig ændrede til
Prøveheftet, hvor den staar lige forud for »At
sige verden ret farvel«; i Grundtvigs ændring
lyder vers 3:
Men er det. Gud, dit Raad, at ene
Vi vandre skal den tunge Vei,
Da dobbelt Kraft du os forlene,
Og Trøsten, som udtømmes ei:
At hisset vi skal sees igien,
Og evig glædes, Ven med Ven!
Paavisningen af denne lighed slaar dog ikke til;
der maa ligge noget dybere og mere personligt
til grund for indføjelsen af versene 6-8 i efteraaret 1844. Grundtvig var kommet sig af et
svært anfald af sindssygdom, som i foraaret
havde faaet ham til at søge hvile og hjælp hos
præstevennerne P. Rørdam i Mern og Gunni
Busck i Stiftsbjergby. Under den svære sygdom
havde han, som Ludwigs siger, været lige »ved
Forhænget«. Det faar ham til at omarbejde v. 5
og føje de tre nye ind. Desuden minder Ludwigs
om den tale, som P. Rørdam den 6. jan. 1843
holdt ved sin moders baare, hvori det hedder:
»Som hun havde bedt med mig, ja siddet ved
min Seng, saa sad jeg nu ved hendes Seng og
bad med hende:

Naar det da er den sidste Nat,
O hjælp min Sjæl, den faar dig fat,
imedens den fra Verdens Land
til Himmelen opfare kan,
hvor i Guds Haand den Hvile faar
til Evighedens Gyldenaar.
Da skal Højtiden ret angaa,
naar Syn for Sagn vi derom faa,
at mesterligt med Gudsdomshaand
du har forenet Støv og Aand,
og evigt sødt skal klinge da
Alskabningens Halleluja.«
Her citerer Rørdam Kingos salme »Klar op,
mit hjerte, sjæl og sind«, ikke i den originale
form, men i Grundtvigs bearbejdelse, og dette
kan have grebet Grundtvig, som sikkert maa
have været til stede. Hermed afgiver Ludwigs et
vidnesbyrd for Stevns’ teori om Kingos salme
som det modsætningsvise forbillede, et vidnes
byrd, som Stevns dog ikke omtaler. Det vilde
nu have betydet mere for opklaringen af dette
spørgsmaal, hvis denne jordefærd var foregaaet
sidst paa sommeren 1844 i stedet for i januar
1843, men udelukkes kan det naturligvis ikke,
at billedet af sønnen ved moderens dødsleje
har været gemt i Grundtvigs sind og har faaet
ny dybde ved hans egne oplevelser under sinds
sygdommen.
Naar han imidlertid saa stærkt hævder, at
salmen ikke maa ændres, fordi det er hans egen,
og naar han dog selv saa mange gange tidligere
har ændret den, saa kan det »urørlige« i den
næppe alene være de dybt personlige udtryk for
den gru, han føler overfor døden, og som allerede
naaede et højdepunkt med tekst C, der gav Brix
anledning til at tale om det »Spøgelseslys, der
er over Ordet »den« (5,5); Det er som Digteren
veg tilbage for at nævne Døden«. Nej, færdig
og dermed urørlig er salmen først blevet i det
øjeblik, digteren har faaet indføjet den trøst,
hvormed han selv er blevet trøstet. Og her er det
rigtigt, at det i sin enkelhed og jævnhed saa
vidunderlige sjette vers føles som den færdige
salmes psykologiske brændpunkt.
»Den sidste nattevagt« - udtrykket er hentet
fra Math. 14,25, hvor Jesus i den fjerde - sidste
- nattevagt kom vandrende paa søen til discip
lene, som ikke kendte ham, men skreg af frygt
for, at det var et spøgelse. Tænk, om man ikke
kendte Herren, naar han kom for at hjælpe!
Maatte han dog komme i en kendt og kær skik
kelse! Ogsaa dette kunde være motiv nok til at
danne billedet i v. 6, men det vilde endnu ikke
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være blevet Grundtvigs eget og urørlige vers,
om han ikke selv havde oplevet det i forvejen.
Og det havde han netop under sindssygen.
Hvem sad da ved hans seng? Det gjorde datte
ren Meta, i hvis skønne forlovelsesdigt »Til min
egen Meta« det hedder:
Du Lille, du Kiære! da Sindet var sygt.
Mit Hoved var ørt, men mit Hjerte var mygt.
Da Vanvid mig trued
Og Vennerne grued,
Da ømt mig betragted med Smil giennem
Taaren
Min Datter enbaaren,
Som jeg dig betragter i Sommerdags-Kveld
Og hvisker Farvel!
Selv om andre motiver, bibelske, salmehistoriske,
venners oplevelser har være medvirkende, og
selv om verset er en bøn og ikke en bekendelse
eller en fortælling, saa føles det dog, som der
sidder en bestemt person - nu tilsløret - ved
sengen. Det kan være Meta. Det maa være en
kvinde.
Bortset fra de menneskelige og kristelige vær
dier gemmer dette vers tillige en poetisk rigdom,
som gør det til det skønneste i den danske salme
bog. Paa dødslejet greb Georg Brandes sin
datter Gertrud Rungs haand og citerede dette
vers under dyb bevægelse. Der var ikke heri
nogen kristelig bekendelse, men der var, hvad
der er i verset ud over det kristelige: poesi og
menneskelighed! Selv om det for saa vidt er
ubegribeligt, at man kan se bort fra, at verset
er en bøn til Jesus, og maa nøjes med at sige
»Kom« ud i den tomme luft.
Der har været dybere mening i ordene, da
Tietgen læste salmen for sin fader paa hans døds
leje, eller da Budstikke-Bojsen paa det yderste
bad sine kære om at læse den.
Stammer versets personlighedspræg fra, at
den unge Meta sad ved sin faders sygeleje, saa
har dette præg siden bidraget til at give mange
andre døtre og sønner mod til at træde ind i
den samme klassisk-kristelige situation ved deres
kæres dødslejer.
Angaaende salmens fortolkning iøvrigt maa
henvises til nedennævnte kilder, især Ludwigs
og Stevns.
Fra Prøveheftet gik salmen ind i Festsalmer
nes 2. opl. 670 og derfra videre til de grundt
vigske salmebøger. Men i de officielle salmebøger
blev teksten ændret lige fra begyndelsen. R 545
har ændret følgende: 3,5: Og veed. 8,4: Hvor
godt. 8,5: Og at du Bolig har til mig. g, 1: en iis-
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kold Haand. Den sidste ændring er beklagelig og
altsaa meget mod Grundtvigs ønske; man har
givet Ingemann, som har gennemset R, skylden
for det, men med urette, da begge de forudgaaende forslag 1850 og 1852 har den samme æn
dring. De har desuden i 5,2: »hav ihu« for at
undgaa det dobbelte »kom«.
N 548 optager salmen efter R, men vover
dog i 9,1 at optage »listap-Haand.«
KH 630 gaar et skridt videre mod Grundtvig
og optager i 8,5: »Stol har sat«. Ændringen i
3,5, som er formel, og i 8,4, som er nødvendig,
fordi »rar« nu har en anden betydning, er ogsaa
bibeholdt i D 609.
I Norge har La 547 ændret 2,5: Ormen. 3,5:
Og veed. 8,4: Hvor godt. 8,5: Og at du Rum
har redt til mig. 9,1: iskold Haand. La rev 602
har yderligere ændret: 3,1: O Jesus Krist, vår
hjelp i nød. 8,4: Hvor godt det er å bo hos dig.
Begyndelsen er sproglig ændret: Å sie verden
rett farvel«. Hauge 554 har omtrent de samme
ændringer som R. Nynorsk 475 bringer en over
sættelse af Leonhard Næss og Skard: »Aa segja
verdi rett farvel«.
Til svensk blev salmen oversat af Kragballe
i 2. udg. af hans »Psalmer« 1875, men dette
synes ikke at være kendt i Sverige. Sv. Psb. 573
»Att saga vårlden helt farvål« er 1925 oversat
af A. E. Friedlander, derefter 1936 ændret af
N. Beskow og endnu i 1937 ændret ved optagelse
i salmebogen. Til gengæld maa vi danske synes,
at »helt« i 1,1, rammer ved siden af. Og i 9,1
nøjes den svenske oversættelse, som er paavirket
af La rev, med »dodens kalla hånd«.
(H. Brix: Tonen fra Himlen, 167-71.
Ludwigs III, 123-45.
O. Geismar: Den evige Sang I, 154-64.
M. Lambertsen: »En Salme af Grundtvig om Døden«,
»Kirke og Folk« I, 1925, s. 409-414.
Grundtvig-Manuskripter, udg. for Det danske Sprogog Litteraturselskab af Magnus Stevns. »Den sidste
Nattevagt«. Køb. 1938.
Magnus Stevns: Fra Grundtvigs Salmeværksted, udg.
af H. Høirup og St. Johansen. »Kom i den sidste
Nattevagt«, S. 58-71).
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Tro.
1. At tro, det er at lægge
Sig ned ved Korsets Fod
Og begge Arme strække
Vor Herre Krist imod!
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At tro, det er at slippe
Sin egen Herlighed
Og fly til Naadens Klippe
I Jesu Kjærlighed!
2. At tro, det er at bygge
Sit Liv paa Herrens Ord
Og søge Fred og Lykke
Kun der, hvor Jesus bor!
At tro, det er at hvile
Paa Hans fuldbragte Værk,
Af Død at kunne smile,
I Sorg at være stærk.
3. At tro, det er at takke!
Guds Vej er Naadens Vej;
Gaar stejlt det op ad Bakke,
Guds-Barnet klager ej.
At tro, det er at tage
Sin Frelser fast i Haand
Og vandre alle Dage
Vejledet af Guds Aand!
Emilie Thorup, 1. maj 1889.
»Efterladte aandelige Digte af E.«, udg. af Fr.
Birkedal-Barfod, Køb. 1891, nr. 50.

Det er den unge forfatterindes sidste sang. Ud
giveren af hendes efterladte aandelige digte
har ordnet dem kronologisk; »det første er fra
Julen 1880, det sidste fra iste Maj 1889«, og
ovenstaaende er netop det sidste, hvorfor man
er i stand til at datere det.
Den lille sang om den subjektive tro blev
allerede 1895 optaget i »Hjemlandstoner« 207.
En af udgiverne, pastor H. I. F. C. Matthiesen,
havde fundet den i en jernbanekupé, hvor den
stod trykt paa søndagssiden af et dagblad, som
en anden rejsende havde efterladt. Han syntes
godt om den og optog den i »Hjemlandstoner«
uden at kende forfatterens navn. Den blev delt i
6 vers, hvilket efter hele opbygningen er det
naturligste, og fik følgende ændringer: 1,8 (2,4):
Til Jesu. 2,7 (4,3): Ad Døden. 3,3 (5,3): Gaar
tidt. 3,8 (6,4): hans Aand.
Den gik derefter videre til IMS 229, der i
3>3 (5>3) vendte tilbage til det originale »stejlt«,
og 3,8 (6,4): Guds. Saaledes blev den optaget i
KHT 920, DT 943 og SF 747, mens SS 636
fulgte teksten fra Hjemlandstoner.
I D blev sangen ikke optaget.
(A. Fibiger: Guds Vandringsmænd II, Køb. 1935,
s. 186).

B
BARNELIVETS FAVRE DAGE.
Mel. Lov og Tak og evig Ære.
1. Barne-Livets faure Dage
Kun forgiæves Folk paa Jord
Kalde sukkende tilbage,
Som en Drøm de hedenfoer;
Hjerte hvert dog føle maa:
Vorde ei vi atter smaa,
Aldrig meer paa Engle-Stige
Vinde vi til Himmerige!
2. Men hvad alle Verdens Vise
Kun omsonst vil prøve paa,
Jesus, Herren, her vi prise,
Har bevist, Hans Ord formaae;
Hver, som troer af Hjertens-Grund
Hvad han os har lagt i Mund,
De i Daaben fødes atter
Til Guds Børn: Hans Søn og Datter.
3. Vore egne Barne-Dage,
I det bedste Folke-Hjem,
Intet er mod dem, vi smage
Med Guds Søn i Bethlehem,
Naar, gienfødte i Hans Navn,
Han os tager mildt i Favn,
Og, med meer end Engle-Røster,
Nævner Broder os og Søster!
4. Som i Viisdom og i Naade
Selv Han voxde op paa Jord,
Det er Christen-Livets Gaade,
Voxe vi paa Herrens Ord;
I Hans Fjed og med Hans Aand,
I Gud-Faders Ledebaand:
Kiærlighedens Rosenkiæde,
I hvis Duft er Himmel-Glæde!
5. Disse Herrens Barne-Dage,
De er Evighedens Vaar,
Vifte bort al Sorg og Klage
Ogsaa fra de hvide Haar,
Tale med hinanden lydt
6

Om det Maal for Livet nyt.
Himmelvidt fra Skygge-Dale:
Guddoms-Liv i gyldne Sale!
6. Verden raaber: yndig sværmet,
Deilig drømt ved høilys Dag!
Ryster Barnet dog af Ærmet!
Klarhed nu er Hovedsag;
Men i Jesu Børne-Hjem
Skinner, som ved Bethlehem,
Under Midnats-Julesangen,
Himlens Klarhed over Vangen!
7. Derfor, lyd, fra Hall og Hytte,
Christnes Lovsang! høit i Sky!
Hvor du toner, Hjerter lytte,
Nyde Barndoms-Fryd paany!
Troendes Halleluja!
I den Dal, du stiger fra,
Der udvikles Kraft-Beviset:
Der opblomstrer Paradiset!
N. F. S. Grundtvig.
»Confirmations-Sang paa Tuborg«, Kjøb. 1844.
Jvf. Sangv. IV, 32.

Den 12. okt. 1844 skrev Grundtvig til dronning
Caroline Amalie: »... Det raa og kolde Veier
drev mig da ved denne Maaneds Begyndelse ind
fra »Lille-Tuborg«, men endnu i Slutningen af
September oplevede jeg der nogle saa deilige og
yndige Dage, at de vilde været Nok til at giøre
mig Opholdet uforglemmeligt! Tilfældigviis, som
Verden siger, men ved en besynderlig Tilskik
kelse, som Troende føle, kom jeg i Sommerens
Løb ogsaa til at oplyse en lille Norsk Pige paa det
store Tuborg, som hendes Fader, Rector i Frederikshald, ønskede confirmeret af mig, og,
skiøndt jeg baade gik nødig dertil og fandt det
sørgeligt at see alle Smaapigerne med Strikker
om Halsen paa »Retterstedet«, som Almuen ei
uden Føie kalder det, saa følde jeg dog snart,
at »Guds Ord var ikke bundet«, og har sjelden
eller aldrig kunnet tale til en Ung om de Ting,
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som høre til Guds Rige, med saamegen Frihed
og Inderlighed, som der.. .«
Den omtalte konfirmation fandt sted den 7.
okt. paa store Tuborg, hvor der var et ortopæ
disk institut (»retterstedet«). Formentlig er der
ogsaa i salmens sidste vers en hentydning til den
lille piges hjem: »Hall«.
Aaret efter optog Grundtvig salmen i Prøve
heftet nr. 13 med følgende ændringer: 2,3: Han,
som alle Christne. 3,2: Fader-Hjem. 3,6: ømt.
3,8: Kalder. 4,2: Jesus. 4,4: Jesu. 6,1-5: Dunkle
vel er Herrens Veje, Mens de gjennem Støvet
gaa, Verdens Klarhed, Arv og Eje Lære dog vi
at forsmaa, Thi. 7,2: Barne-Lovsang. 7,5: Bethlehems. 7,7: oprinder. Desuden en del ændringer
i interpunktionen.
Derefter blev salmen 1864 optaget i 8. opl. af
Festsalmer, hvor vers 4, 6 og 7 er udeladt. Saaledes blev den optaget i RTi,6i7, KH 356 og
SS 637 og i alle de nyere grundtvigske salme
bøger, mens ETR 724 og ETF 709 begge op
tager vers 1, 3, 4, 5, 7.
D 409 har optaget den gængse tekst.
(Breve fra og til N. F. S. Grundtvig. Udg. af Georg
Christensen og Stener Grundtvig. Køb. 1926. II, s.
420).

BEDER, OG I SKULLE FAA.
Femte Søndag efter Paaske.
No. 40. - No. 227. Mel. Søde JEsu vi er her.
1. Beeder, og I skulle faae,
Beeder, JEsus selv tillader.
At udi hans Navn vi maa
Daglig tale til vor Fader:
Bønners Aand vor Bøn veylede!
Og vi skulle faae, som beede.
2. Leed, og see du finde skal,
Naar din Glæde synes borte,
Naar du græd i Bochims Dal,
JEsus jager Tanker sorte.
Lader Trøstens Soel oprinde.
Hvo som leeder, han skal finde.
3. Banker, og der lukkes op;
Naar i Dødens Strid du beeder,
Giennem slagne Fi’nders Trop
JEsus aaben Vey bereeder,
Naadens Dør, o søde Tanke!
Lukkes op, naar du vil banke.
Johan Nordahl Brun:
Evangeliske Sange, Bergen 1786.
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Johan Nordal Brun skrev sine »Evangeliske
Sange« i hastig rækkefølge efter en bestemt plan.
Han tager hensyn til kirkeaaret og evangelierne,
saa der i det store og hele er en evangeliesalme
til hver helligdag, til nogle dage dog flere sal
mer, og til nogle søndage ingen. Samtidig tager
han hensyn til Guldbergs salmebog, som den
gang var ny, og som han anerkendte. Men der
var dog en del svage salmer i den, og der var
evangelietekster, som ikke hos Guldberg var fyl
digt nok ledsaget af salmesang. Paa saadanne
svage punkter satte han ind. Derfor forsyner han
sine salmer med to numre, det første er numret
i hans egen bog, det andet er det nummer i Gb,
som han kunde ønske udeladt og erstattet med
nærværende salme. Dermed bliver salmebogen
for hans egen tanke vægtfyldigere. Men det er
ikke klart af hans forord, om han virkelig tænkte
sig en ny udgave af Gb, hvori hans egne salmer
helt eller delvis blev indsat paa de svage punkter.
Det var altsaa hans tanke, at ovenstaaende
salme skulde erstatte eller maaske ledsage Gb
227, Kingos »Gak Sorg og Klag’«. Den er byg
get over Math. 7,7 i tilknytning til teksten til
5. s.e.P., Johs. 16,23-28. Den blev først optaget
i RTi,772, der ændrede 1,5: Bønnens. Maaske
er dette dog ikke nogen bevidst ændring, da man
kan have taget teksten fra BH 11,847, der her
har en afskrivningsfejl, ligesom der i 1,6 er en
trykfejl: leede. »Bochims Dal« blev forsynet med
en fodnote: »Graadens. Dom. 2.« Derfra gik
salmen videre til KH 526, der ændrede 2,3:
Taare-Dal. Saaledes blev den ogsaa optaget i
SS 638 og D 550.
Den gør god tjeneste blandt vore faa salmer
om bøn.
I de norske salmebøger er den ikke optaget.

BEFAL DU DINE VEJE.
1. BEJiehl du deine wege
Vnd was dein hertze krånckt,
Der allertreusten pflege
Dess, der den himmel lenckt:
Der wolcken, lufft und winden
Gibt wege, lauf und bahn,
Der wird auch wege finden,
Da dein fuss gehen kan.
2. Dem HErren must du trauen,
Wann dirs sol wol ergehn;
Auf sein werck must du schauen,
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Wann dein werck sol bestehn.
Mit sorgen und mit gråmen
Vnd mit selbsteigner pein
Låsst Gott jhm gar nichts nehmen:
Es muss erbåten seyn.
3. Dein ewge treu und gnade,
O Vater, weiss und sieht.
Was gut sey oder schade
Dem sterblichen gebliit;
Vnd was du denn erlesen,
Das treibst du, starcker Held,
Vnd bringst zum stand und wesen,
Was deinem rath gefallt.
4. Weg hast du allerwegen,
An mitteln fehit dirs nicht;
Dein thun ist lauter segen,
Dein gang ist lauter liecht.
Dein werck kan niemand hindern,
Dein arbeit darf nicht ruhn,
Wann du, was deinen kindern
Erspriesslich ist, wilt thun.
5. Vnd ob gleich alle teufel
Hie wolten widerstehn,
So wird doch ohne zweifel
Gott nicht zuriicke gehn:
Was er jhm furgenommen
Vnd was er haben wil,
Das muss doch endlich kommen
Zu seinem zweck und ziel.
6. Hoff, o du arme seele.
Hoff und sey unverzagt:
Gott wird dich aus der hole.
Da dich der kummer plagt,
Mit grossen gnaden riicken.
Erwarte nur der zeit,
So wirst du schon erblicken
Die Sonn der schonsten freud.

I

7. Auf, auf, gib deinem schmertze
Vnd sorgen gu te nacht;
Lass fahren, was das hertze
Betriibt und traurig macht.
Bist du doch nicht Regente,
Der alles fiihren sol:
GOtt sitzt im regimente
Vnd fiihret alles wol.
8. Jhn, jhn lass thun und walten:
Er ist ein weiser Fiirst
Vnd wird sich so verhal ten,
Dass du dich wundern wirst,
Wann er, wie jhm gebiiret,
6*
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Mit wunderbarem rath
Das werck hinaus gefiihret,
Das dich bekiimmert hat.
9. Er wird zwar eine weile
Mit seinem trost verziehn
Vnd thun an seinem theile
Als hått in seinem sinn
Er deiner sich begåben;
Vnd soltst du fiir und fur
In angst und nothen schweben,
So frag er nichts nach dir.
10. Wirds aber sich befinden,
Dass du jhm treu verbleibst,
So wird er dich entbinden,
da dus am wengsten glåubst:
Er wird dein hertze losen
Von der so schweren last,
Die du zu keinem bosen
Bisher getragen hast.
11. Wol dir, du kind der treue:
Du hast und trågst davon
Mit ruhm und danckgeschreye
Den sieg und ehrenkron.
Gott gibt dir selbst die palmen
In deine rechte hand,
Vnd du singst freudenpsalmen
Dem, der dein leid gewandt.
12. Mach end, o HErr, mach ende
In aller unser noth;
Stårck unser fiiss und hånde
Vnd lass bis in den tod
Vns allzeit deiner pflege
Vnd treu empfohlen seyn,
So gehen unsre wege
Gewiss zum himmel ein.
Paul Gerhardt.
Criigers »Praxis pietatis melica«, 1653.
Her efter Tumpel 111,435.

Salmen er et akrostikon. De fremhævede be
gyndelsesord i versene danner tilsammen det
skriftord, som den er bygget over, nemlig Ps.

37.5I et ugeblad i Halle fortalte superintendent
F. C. Fulda 1699 en historie om denne salmes
oprindelse, som siden er gaaet verden over. Da
kurfyrst Frederik Wilhelm i Brandenburg vilde
udjævne kløften mellem de reformerte og luthe
ranerne og forbød dem at bekæmpe hinanden
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fra prædikestolene og krævede præsternes under
skrift paa sine edikter herom, nægtede Paul
Gerhardt at skrive under og blev derfor afsat
og landsforvist 1666. Med hustru og børn maatte
han rejse til sit gamle fædreland Sachsen. Under
vejs tog han ind i et herberge, og under opholdet
her blev hans hustru helt overvældet af bekym
ringer. Paul Gerhardt trøstede hende med det
bibelord, hvormed Joh. Bugenhagen plejede at
trøste sig under bekymringer: »Vælt din vej paa
Herren og forlad dig paa ham, han skal gøre
det«, Ps. 37,5. Derefter gik han ud i haven og
satte sig under et æbletræ og digtede denne
salme ud fra dette bibelord. Da han var færdig,
gik han ind og læste den for sin hustru, som i
høj grad følte sig trøstet af den. Samme aften
kom der til herberget to fremmede herrer, som
indlod sig i samtale med de bekymrede præste
folk, og det kom da frem, at de var udsendt af
hertug Christian af Merseburg for at indbyde
den afsatte Paul Gerhardt til at komme til
Merseburg, hvor hertugen vilde sikre ham rige
lige ventepenge, til han kunde faa et nyt em
bede; de havde et brev med derom. Paul Ger
hardt gav sig straks til kende og med taarer
vendte han sig til sin hustru og viste hende
brevet og sagde: »Se, hvorledes Gud sørger
for os! Sagde jeg ikke: Vælt din vej paa Herren!«
- Nogle aar senere, da salmen var blevet trykt,
kom den i hænderne paa kurfyrst Frederik Wil
helm; han syntes godt om den og spurgte, hvem
der havde digtet den, og da man svarede, at
det var Paul Gerhardt, som han havde lands
forvist, angrede han og vilde kalde Paul Ger
hardt tilbage; men da denne 1669 havde faaet
embede i Liibben, var det for sent.
Denne historie genfortælles her efter Koch
VIII, 392, fordi der ofte spørges om den, og
fordi det endnu engang er nødvendigt at slaa
fast, at den ikke er sand. Salmen blev nemlig
trykt allerede i 1653 i 5. oplag af Criigers
»Praxis« og kan altsaa ikke være digtet paa
flugten i 1666. Endvidere blev Paul Gerhardt
slet ikke landsforvist fra Brandenburg 1666; thi
da han blev afsat, vakte dette saa stort røre
blandt borgerne i Berlin, at kurfyrsten genind
satte ham i embedet, idet han udtalte forvent
ningen om, at Paul Gerhardt ogsaa uden under
skrift vilde rette sig efter hans edikter. Da dette
pinte den samvittighedsfulde præst, nedlagde
han omsider selv sit embede, men blev ikke
svigtet af borgerne og levede uden næringssorg,
til han aaret efter blev kaldet til Liibben. Paa
rejsen dertil var hans hustru ikke med; hun var
død 1668. Der er kun det gran af sandhed i for
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tællingen, at Paul Gerhardt engang kan have
trøstet sin kone med denne salme, og at den store
kurfyrste faktisk holdt meget af Gerhardts sal
mer og ikke mindst af denne. Blot en gennem
læsning af originalen skulde dog ogsaa gøre det
klart, at den ikke kan være digtet under et æble
træ i en krohave. Den er et gennemarbejdet
kunstværk, paa een gang dyb og enfoldig og
udspekuleret. Og det akrostikon, den indehol
der, at begyndelsesordene tilsammen siger det
skriftsted, som er salmens motiv, er sikkert ud
tænkt og udarbejdet ved skrivebordet enten i
Paul Gerhardts kandidattid eller i præstetiden i
Mittenwalde, hvor han havde seks gode aar,
inden han 1657 kom til Berlin. Men kunsten har
ikke formaaet at kvæle det liv og den varme,
som fylder de 12 vers. Er det end ikke Paul
Gerhardts egne trængsler, der har skænket ham
denne erfaring som sjælesørger, saa er det de
trængsler, som han af hjertet delte med sit folk
under Trediveaarskrigen. I hvert fald har denne
salme været til selvbesindelse og trøst for utallige
mennesker i nød eller sjælelig uro. Koch anfører
en mængde fortællinger derom, og K. K. Bothner siger med rette, at selv om Paul Gerhardt
kun havde skrevet denne ene salme, vilde han
have gjort sit navn udødeligt og for stedse sikret
sig en stor plads i tusinders kærlighed.
Salmen synes ikke at være med blandt de
første Gerhardt-salmer, som blev oversat til
dansk o. 1680. Den ældste danske oversættelse
synes at være Ægidius’: »Befal Gud dine veje«,
Æ 289. En anden anonym oversættelse med
samme begyndelse: »Befael GUd dine Veye«
findes i en lille samling: »Eendeel Udvalde
Morgen og Aften.... Og Andre Aandelige Psalmer«, der er trykt hos Niels Hansen Møller i
København 1738. Den er bedre end Ægidius’
og meget forskellig fra denne, men hist og her
synes en karakteristisk vending dog at tyde paa
en forbindelse. Skønt denne lille salmesamling
synes at være benyttet af Pontoppidan, kom
»Befal Gud dine veje« dog ikke med i P. Des
værre har Brorson heller ikke haft den mellem
sine fine hænder.
Maaske rummer Kampmanns salme »O Gud!
paa dig jeg bygger«, E 85, en genklang af den.
En egentlig oversættelse blev foretaget af N. J.
Holm 1829 i »Harpen«: »Befal kun dine Veie«;
men den er kun paa 7 vers. En oversættelse af
Carsten Hauch med samme begyndelse blev
optaget i P. Hjorts »Gamle og Nye Psalmer«
1843, nr. 270; den er paa 10 vers. Endelig blev
den oversat af O. D. Liitken i »Sexogfyrgetyve
Psalmer« 1846.
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Men den oversættelse, som slog igennem her
hjemme, gaar under den norske prof. Stenersens
navn.
1. Befael du dine Veie
Og hvad dit Sind gjør Sorg,
Til Hans trofaste Pleie,
Som styrer Himlens Borg:
Han, som kan Stormen binde,
Og lede Bølgen blaae,
Han kan og Veie finde,
Hvorpaa din Fod kan gaae.
2. Paa HErren maa Du haabe,
Hvis vel det dig skal gaae,
Hans Hjælp maa Du anraabe,
Skal, hvad du gjør, bestaae.
Med egen Sorg og Plage
Du Intet retter ud.
Thi Intet kan du tage,
Alt kan du faae fra Gud.
3. Algode Gud og Fader!
Du kjender og Du seer,
Hvad gavner og hvad skader
Vort skrøbelige Leer.
Og hvad Du for os kaarer.
Hvad Du har os beredt,
Om det end Hjertet saarer.
Det tjener til vor Fred.
4. Alt hvad du os vil give,
Det visselig vi faae,
Og hvad Du vil skal blive
Det vist og blive maae.
Hvo kan mod HErren stande,
Som slynger Lynets Piil?
Hvo vover at forbande,
Naar Han velsigne vil?
5. O haab da, arme Hjerte!
Haab og vær uforsagt!
Gud snart kan al din Smerte
borttage med sin Magt.
Vent kun til Tiden kommer,
Da Han vil Hjælp betee:
Saa skal hans blide Sommer
Du snart med Glæde see.
6. Maaske Han noget bier,
Før Han forbarmer sig;
Og til dit Raab Han tier,
Som hørte Han ei dig;
Ja, i din bittre Pine
Maaske dig synes kan.
At han vil glemme Sine,
Som gaae i Smertens Land.

7. Men hvis Han da mon finde,
At du Ham bliver troe,
Skal snart din Angest svinde
For salig Fred og Ro.
Naar mindst du selv det haaber,
Han løser Hjertets Baand;
Thi viid, hvo Ham anraaber,
Anraaber Godheds Aand.
8. Vel Dig da, som mon bære
Med Taalmod, hvad Du skal!
Din Løn dig vis skal være
Blandt de Udvalgtes Tal:
Gud gi’er dig Fredens Palmer
Og du med Glædesrøst
Skal sjunge Takkepsalmer
For Ham, som gav Dig Trøst.
9. O gjør da, Gud! gjør Ende
Paa al vor Sorg og Nød,
Til Fryd Du den omvende,
Og lad os til vor Død
Til din trofaste Pleie
Hengive al vor Sorg,
Da veed vi, vore Veie
Os føre til din Borg.
St. J. Stenersen (?).
Wexels: »Andagts-Bog for Menigmand«,
Christiania 1826.

Dette er formodentlig Stenersens oversættelse,
men den fremkom anonymt i W. A. Wexels:
»Andagts-Bog« 1826.
Siden er der imidlertid sket det, at Wexels har
arbejdet videre med den. I hans »Christelige
Psalmer« 1840 er teksten noget anderledes, og
der er ialt 11 vers. Men den er delt i to, »Befal
du dine Veie« (nr. 369) og »Op, op, mit arme
Hjerte« (nr. 370). Heller ikke her er Stenersen
nævnt som oversætter.
Paa samme maade og med den samme tekst
er salmen optaget i 3. udg. af Christelige Psal
mer 1859, men her staar i registret: »Stenersen
efter P. Gerhardt«. Er det da ikke denne ændrede
tekst, som er Stenersens? Det er det næppe. Ikke
just, fordi Stenersen var død 1835, men især
fordi Wexels i 1859 knytter følgende note til
denne tekst: »Til Grund for nærværende Bearbeidelse af Paul Gerhards herlige Psalme: »Befiehl du deine Wege« ligger en Oversættelse af
Prof. Stenersen, med hvilken jeg har havt An
ledning til at sammenholde et Par andre. Sml.
iøvrigt Davids Ps. 37,5-7.«
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Det maa formentlig forstaas saaledes, at tek
sten fra 1826 er Stenersens. Den har Wexels
ændret 1840 og har fra andre oversættelser til
føjet et par manglende vers, hvorved der bliver
11. Hvorfor ikke alle 12? De har nok ikke passet
ham ved hans inddeling i to salmer, men han
havde faktisk alle 12 vers. Det ser man i de nyere
udgaver af »Andagts-Bog for Menigmand«, hvor
han optager alle 12 vers uden at dele dem i to
salmer. Den ændrede tekst gengives derfor her
efter Andagtsbogen. Naar den i det følgende
kaldes »Wexels’ oversættelse« er det ikke for at
frakende Stenersen forfatterskabet, men for at
betegne, at det ikke er Stenersens originaltekst,
men en blanding, der er bearbejdet af Wexels.
Denne tekst lyder:
Gudelig Tillid og Frimodighed.
»Velt din Vei paa Herren, og forlad Dig paa Ham!
Han, Han skal gjøre det.« Ps. 37.5
Mel. Hjertelig mig nu længes.
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Din Gjerning kan ei hvile,
Ei standses kan dit Fjed,
Naar Du til os vil ile
Med Hjælp og Bistand ned.
5. Om alle Helvedmagter
Her trodser og modstaaer.
Det Gud for Intet agter:
Han ei tilbage gaaer.
Hvo kan mod HErren stande,
Som slynger Lynets Piil ?
Hvo vover at forbande,
Naar Han velsigne vil ?
6. O haab, da, arme Hjerte!
Haab og vær uforsagt!
Gud snart kan al din Smerte
Borttage ved sin Magt.
Vent kun, til Tiden kommer,
Da Han vil Hjælp betee,
Da skal Hans blide Sommer
Du snart med Glæde see.

1. Befal du dine Veie
Og al din Hjertesorg
Til Hans trofaste Pleie,
Som styrer Himlens Borg.
Han, som kan Stormen binde
Og lede Bølgen blaa,
Han kan og Veien finde,
Hvorpaa din Fod kan gaae.

7. Op, op, og giv din Smerte
Og Kummer en god Nat,
Lad fare, hvad dit Hjerte
Betynger og gjør mat.
Du er dog ei den Herre,
Som Alting raade skal,
Gud monne Sceptret bære,
Han styrer Alting vel.

2. Paa HErren maa du agte,
Hvis det dig vel skal gaae,
Hans Gjerning du betragte,
Hvis din skal vel bestaae.
Ved Sorg og selvvalgt Plage
Du Intet retter ud.
Thi Intet kan du tage,
Alt kan du faae af Gud.

8. Ham, Ham du lade raade,
Han er en Fyrste viis Du love vil Hans Naade
Og sjunge høit hans Priis,
Naar Han ved sit det store
Og underfulde Raad
Aftørre vil din Taare
Og standse al din Graad.

3. Din Trofasthed og Naade,
O Fader, veed og seer,
Hvad skade kan og baade
Det skrøbelige Leer.
Og hvad du har for Øie,
Det skeer, o stærke Gud!
Og alting sig maa føie
Dit Raad at føre ud.

9. Maaskee Han noget bier,
Før Han forbarmer sig.
Og til dit Raab Han tier,
Som hørte Han ei dig.
Ja, i din bittre Pine
Maaskee dig synes kan,
At Han vil glemme Sine,
Som gaae i Smertens Land.

4. Vei har Du allesteder.
Dig Midler fattes ei;
Kun Naade Du udspreder,
Kun Lys er al din Vei.

10. Men, hvis Han da mon finde,
At du Ham bliver tro,
Skal snart din Angest svinde
Og skiftes om til Ro:
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Naar mindst du selv det tænker,

Han løser Hjertets Baand
Og bryder Selv de Lænker,
Som trykke tungt din Aand.
n. Vel dig da, som mon være
I Korset stille, tro!
Du Seiren hjem skal bære
Til evig Fryd og Ro;
Ja, under Takke-Psalmer
Af din forløste Aand,
Gud selv de favre Palmer
Dig giver udi Haand.
13. O HErre, gjør en Ende
Paa al vor Sorg og Nød,
Din Styrke Du os sende,
Og tag indtil vor Død
I din trofaste Pleie
Vort Legem, Sjel og Sind,
Da føre vore Veie
Os vist i Himlen ind.
Wexels paa grundlag af Stenersens og andre over
sættelser.
Andagts-Bog for Menigmand, 7. opl. 1845.

I Sønderjylland fik denne oversættelse indflydelse
paa bearbejdelsen i MB 462, men man sporer
ogsaa paavirkning fra Ægidius.
I Kongeriget blev den derimod eneraadende
som grundlag for den fremtidige tekst. Allerede
i RF1850,42 er den endelige form skabt. Den
blev optaget i R 39 med følgende ændringer i
forhold til Wexels’ tekst; 1,4; boer i. 2,5: selv
skabt. 3,2; bedst forstaaer. 3,4: De Dødeliges
Kaar. 5,2: End trodse og modstaae. 5,3: du.
5,4: Vil ei tilbage gaae. 5,5: mod dig vel. 5,8:
du. Vers 6 blev sammenarbejdet af 6 a og 7 b
saaledes:
I

6. Saa kast da al din Smerte
Paa Herrens stærke Magt,
Og haab, o haab, mit Hjerte,
Vær trøstigt, uforsagt!
Du er dog ei den Herre.
Som Alting raade bør,
Gud monne Sceptret bære,
Og Alting vel han gjør.
Med denne tekst gik salmen videre til KH 31.
I Sønderjylland blev teksterne fra MB og R
sammenarbejdede i N 441, saaledes at man

fulgte R i de første 4 vers, dog 1,6: Hvem Bølgen
lyde maa.
Derefter saaledes:
5,1 -4 som R.
5,5-8: Hvad han sig foretager,
Og hvad han vil, det maa,
Alt som det ham behager,
Sit Maal og Med dog naae.
6. Haab, o du arme Hjerte,
Haab og vær uforsagt,
Gud skal dig af al Smerte
Udrive med sin Magt!
Hvi skulde du da grue?
Bi kun paa Herrens Tid,
Saa skal du atter skue
Den Glædens Sol saa blid!
7. Op, op, og giv din Smerte,
Din Sørgen Afsked giv,
Fra alt det, som dit Hjerte
Bedrøver, løs dig riv!
Du er dog ei den Herre,
Som Alting raade bør,
Gud monne Sceptret bære,
Og Alting vel han gjør.
8. Ham, ikkun ham lad raade,
Paa Viisdom er han rig,
Han hjælpe skal og baade,
Saa du skal undre dig;
Naar han med Almagtshænder,
Som du skal blive vaer,
Alt ved sit Raad fuldender,
Hvad dig bekymret har.
9. Han vil dig vel unddrage
En liden Stund sin Trøst;
Dig synes som din Klage,
Dit Raab af bange Bryst
Han ikke meer fornemmer,
Men i din Angst og Nød
Sig skjuler og dig glemmer
I Trængslens Ovn og Glød.
10. Men naar du tro befindes,
Han løser hastelig
De Baand, hvormed du bindes,
Saa du forundrer dig;
Din Byrde han i Naade
Da fra dig tage vil,
Som du til egén Baade
Har baaret hidindtil.
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11. Vel dig, som tro er funden!
Med Lov og Takkeskrig
Du seiret har og vunden
En Ærens Krone rig;
Gud selv dig giver Palmer
Udi din høire Haand,
For ham du synger Psalmer,
Som løste dine Baand.
12. O Herre, gjør dog Ende
Paa al vor Angst og Nød,
Din Styrke os tilsende
Og tag indtil vor Død
I din trofaste Pleie
Vort Legem, Sjæl og Sind,
Saa føre vore Veie
Tilsidst i Himlen ind!
N 441.
Om salmen end var nok saa elsket, er der ingen
tvivl om, at dens længde i nogen grad hindrede
dens brug. I kirken kunde man dele den i to
eller nøjes med at synge de første 5-6 vers.
Ved udarbejdelse af SS efter genforeningen
turde man ikke pille ved længden, fordi salmerne
i N og SS af principielle og praktiske grunde
skulde være ens. Men det sammensatte slut
ningsvers fra R og KH var ogsaa i Sønderjyl
land blevet saa kendt og kært gennem sang
bøgerne, at man gerne vilde have det med. Det
blev føjet til i SS, og man saa da det særsyn,
at salmen blev paa 13 vers, skønt originalen
kun havde 12.
I salmebogskommissionen var det ganske klart,
at man i D 31 maatte følge teksten i KH. For
uden den lille modernisering i v. 5, »hvem« i
stedet for »hvo«, foretog man kun een ændring
efter den sønderjydske tekst, nemlig 1,6: Hvem
bølgen lyde maa. Der sigtes jo til stormen paa
søen, og da er »lede bølgen blaa« ikke træffende;
dette billede minder om en lys dansk sommer
dag.
Grundtvigs »Paa alle dine veje« (se denne!)
maa vel ogsaa betragtes som en fri oversættelse
af Paul Gerhardt.
I Norge har Hauge 280 brugt Wexels’ over
sættelse, dog kun de 11 vers fra Christelige
Psalmer, anført under eet nummer, men dog
delt med en streg efter v. 6. Landstad har deri
mod lagt vægt paa originaltekstens akrostikon,
som alle de andre tekster har overset eller tilside
sat, og han har genskabt dette i en ny oversæt
telse »Velt alle dine Veie«, La 186. Det er be
varet i La rev 198. Nynorsk 295 har en over

sættelse af Anders Hovden: »Velt all din veg
og vande«, men han har ikke bevaret Land
stads akrostikon.
Der findes som nævnt mange fortællinger,
især tyske, om hvordan folk i al slags nød, ogsaa
under krigsforhold, er blevet hjulpet og trøstet
af denne salme. Maaske kunde det da være rime
ligt at nævne, at Paul Gerhardt ogsaa kunde
hjælpe, naar trængslerne kom fra hans eget folk.
Olav Jessen fortæller, at hans fader Christian
Jessen, der havde været præst i Grønbæk, senere
i Vejle, men nu boede som emeritus i Silkeborg,
fulgte begivenhederne i den første verdenskrig
med levende interesse i haab om Sønderjyllands
genforening med Danmark. »Og dog skulde det
blive ham svært tilsidst. Det var under Marts
offensiven i 1918. Den tyske Hær gik stærkt frem,
og Paris var truet. Det tog meget paa Fader, og
han klagede sin Nød til Moder. Hun mindede
ham om Verset: Du er dog ej den Herre, som
alting raade bør; Gud monne Sceptret bære, og
alting vel han gør. Det trøstede ham, og han
sagde: Ja, hvis Herren vil, at Tyskerne skal vinde,
saa vil jeg forsøge paa ogsaa at være glad for det.«
En time efter kom der et slemt hjerteanfald, som
i løbet af natten førte til døden.
Pastor Erling Steenberg fortæller (Kristeligt
Dagblad, 29. aug. 1945) om begravelsen af de
danske soldater, der faldt den 29. aug. 1943.
Han havde i forvejen maattet drøfte salmevalget
med to tyske officerer. »Saa tog Højtideligheden
sin Begyndelse, idet vi sang »Befal du dine Veje«.
At skildre Salmesangen er umuligt, men jeg
tvivler paa, at der var en eneste dansk, der und
lod at synge med. Stærkt og kraftigt lød den da
ogsaa op imod den blaa Septemberhimmel. En
af de tilstedeværende har siden fortalt mig, at da
vi kom til det femte Vers:
Om alle Helvedmagter
End trodse og modstaa,
Det du for intet agter,
Vil ej tilbage gaa.
Hvo kan mod dig vel stande,
Som slynger Lynets Pil?
Hvo vover at forbande,
Naar du velsigne vil ?
var det, som om noget bar os op over det tunge
Pres, vi danske der var med, følte ved denne
historiske Begravelse.«
(Koch III, 318; VIII,392-405. K. K. Bothner: »Kir
kens mestersangere«, Oslo 1932, s. 82-87. Olaf Jessen:
»Fra Gronbæk Præstegaard«, Aarhus 1921. s. 167).
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Ein Kinderlied, zu
singen, wider die zween
Ertzfeinde Christi und
seiner heiligen Kirchen, den Bapst
und Tiircken, etc.
1. ERhalt uns HErr bey deinem Wort
Und steur1 des Bapsts und Tiircken Mord,
Die Jhesum Christum deinen Son
Wolten stiirtzen von deinem Thron.
2. Beweis dein Macht, HERR Jhesu Christ,
Der du HErr aller HErren bist,
Beschirm dein arme Christenheit,
Das sie dich lob in ewigkeit.
3. Gott heilger Geist du Troster werd,
Gib deim Volck einrley2 sinn auff Erd.
Sthe bey uns in der letzten Not,
Gleit uns ins Leben aus dem Tod.
Martin Luther, 1542.
»Geistliche Lieder Zu Wittemberg«, 1543.
Her efter Weimarudg., s. 467.
1. stands. 2. det samme.

Denne lille salme overrasker først ved sin pole
miske karakter. Dernæst er det, i hvert fald for
vor følelse, overraskende, at just den skulde være
skrevet for børnene. Men ingen af disse to ting
kan drages i tvivl.
Derimod har der været uenighed om dens
affattelsestid og dens oprindelige ordlyd. I Kådes
»Lutherkodex«, et musikalsk haandskrift, som
nu synes at være forsvundet, og som paa titel
bladet, der maaske har været forfalsket, foregav
at være fra 1530, nævnes denne salme som en af
de fire, som først har set lyset i dette haandskrift.
Men hverken tekst eller melodi fandtes dog deri,
og salmen er ikke nævnt i det alfabetiske register,
saa selv om haandskriftets datering havde været
ægte, vilde det alligevel have været tvivlsomt,
om den nævnte bemærkning kunde forstaas som
andet end en senere interpolation.
Sikker efterretning om salmens eksistens har
man først 1542, idet den Schonburgske kirke
ordning bestemmer, at den skal synges efter
prædiken, naar nøden staar for døren. Endvidere
har man en meddelelse fra 1735 fra præsten
P. Busch i Hannover. Han beskriver et særtryk,
han ejer, af Conradus Cordatus, som var præst
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i Zwickau. Her anføres salmens tekst, hvorunder
der staar: »Trykt i Wittenberg 1542«. Og under
salmen findes endnu følgende ord: »Kære kristne
børn, syng og bed trøstigt imod de to største
arvefjender af Kristus og hans lemmer, for at
Gud den barmhjertige fader dog for Kristi skyld
fremdeles vil give sin hellige kirke fred (eller
hvis det skulde være en straf, som vi ganske vist
har fortjent, at det saa maa være en faderlig
straf). Gør dog heri eders bedste, thi desværre!
mellem de gamle er der kun faa, som alvorligt
bekymrer sig derfor. Voks i naaden og erkendel
sen af vor Herre og Frelser Jesus Kristus. Amen.«
Desværre er Cordatus’ skrift nu gaaet tabt.
Man har næppe nogen tekst, som er ældre end
1543. Ganske vist har Wackernagel (111,45)
gengivet en plattysk tekst efter »Ein schdn Geistlick Sangbock«, som er trykt i Magdeburg hos
Christian Rodinger, og som efter Wackernagels
mening skulde være fra 1542; men Bachmann
har med større sandsynlighed dateret den til
1543. Dette aar blev salmen trykt i Wittenberg
hos Joseph Klug med den tekst, som foran er
anført. Det har derfor i ældre tid været alminde
ligt at datere den til 1542, maaske 1541.
I nyere tid har man gjort flere forsøg paa at
ændre dette. Saaledes fandt Bachmann, at den
første mecklenborgske kirkeordning af 1540,
trykt hos Ludw. Dietz i Rostock 1545, havde
anført denne salme. Han tænkte sig, at tryknin
gen af den lille bog var begyndt 1540 og først
fuldendt 1545. Det er nok mere sandsynligt at an
tage, mener Lucke, at kirkeordningen af 1540
har været et udkast, som siden er blevet nøjere
gennemarbejdet og udvidet, inden det er gaaet
i trykken, og at salmen derved er blevet indføjet.
O. Albrecht har kommenteret Nicolaus Med
iers kirkeordning for St. Wenzels kirke i Naumburg 1537-38, hvor det foreskrives, at denne
salme skal synges efter prædiken ved visse lejlig
heder. Th. Kolde forudsætter, at dateringen af
denne kirkeordning er rigtig, og undersøger
derefter, om der paa den tid var en situation,
som kunde tænkes at have fremkaldt salmen.
Han peger paa et brev fra Luther til Justus
Jonas af 1. febr. 1537, hvori Luther udtaler en
formodning om, at paven spiller under dække
med tyrken (Luthers Breve 11,302). Men Kolde
anfører selv andre steder hos Luther, som passer
lige saa godt eller bedre, f. eks. rundskrivelsen til
alle evangeliske præster i februar 1539, hvori det
hedder: »Det er i Sandhed paa Tide og nødven
digt at bede. Thi Djævelen sover ikke, Tyrken
tøver ikke, Papisterne hviler ikke. Der er intet
Haab om, at d : skulde ophøre med deres Blod-
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tørst. De mangler hverken Vilje, Vrede, Gods
eller Penge; men til en begyndelse har de nok
deraf. Kun har Gud ikke hidtil tilskikket dem
Mod og Kræfter nok; ellers vilde Tyskland for
længst være druknet i Blod, saaledes som Paven
og hans Tilhængere har truet os med. Fordi
intet menneskeligt Raad og ingen menneskelig
Magt formaar at værge os overfor disse Blod
hunde, men Gud alene formaar at værge os,
som han hidtil har gjort, saa vær from, og bed,
hvem der kan, at Gud ikke vil slaa sin Haand af
os og lade os skøtte os selv efter vor Fortjeneste
paa Grund af de svære Synder paa begge Sider.«
(Luthers Breve 11,342-3).
Ogsaa Luthers skrift »Formaning til bøn mod
tyrken« 1541, indeholder lignende tanker og
vendinger. Men Kolde siger, at disse paralleler
naturligvis ikke kan komme i betragtning, naar
salmen allerede forlængst var i brug.
Lucke har imidlertid paavist, at Mediers kir
keordning for St. Wenzel ikke kan være skrevet i
den foreliggende form 1537-38. Den er et af
Medier paabegyndt værk, som for visse deles
vedkommende stammer fra 1537, men stadig
har faaet ændringer og tilføjelser i de næste 7-8
aar. Og dermed falder hovedvidnet for en tid
ligere datering af salmen end den gængse.
Naturligvis har man i høj grad haft opmærk
somheden henvendt paa Luthers »Formaning
til bøn mod tyrken« hvori han skitserede en
saadan bededagsgudstjeneste, ogsaa med angi
velse af salmerne. Men da originaltrykket fra
1541 ikke, som mange tidligere har ment, næv
ner denne salme ved denne lejlighed, hvor den
først og fremmest burde have været, slutter
Lucke, at den endnu ikke har været digtet.
Havde den været det, maatte Luther i det mind
ste have ladet den gaa i trykken ved samme
lejlighed. Salmen maa være senere end forma
ningen, altsaa fra slutningen af 1541 eller be
gyndelsen af 1542.
Hvorledes var den politiske stilling paa denne
tid? I august 1541 sejrede tyrkerne ved Ofen
over kong Ferdinand, som maatte gaa ind paa
at betale skat til dem. Kurfyrst Johann Friedrich
meddelte det til Luther og Bugenhagen i begyn
delsen af september og opfordrede dem til at
paalægge præsterne at bede mod denne fare.
Derfor skrev Luther sin »Formaning«. I februar
1542 kom der rygter om nye tyrkiske angrebs
planer, og i foraaret samledes der i Østrig en
rigstysk hær under kurfyrst Joachim II af Bran
denburgs befaling. Endnu større blev faren, da
Frants I af Frankrig i juli 1542 sluttede for
bund med tyrkerne mod kejser Karl V. Paven
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søgte at mægle imellem dem og fik derfor i
Tyskland ord for at holde med Frankrig og tyr
kerne. Dertil kunde salmens anden linje hentyde.
Cordatus førnævnte skrift synes dog at tyde paa,
at salmen er skrevet allerede i foraaret 1542, da
de tyske hære samledes, og det blev da ogsaa
tidligere nævnt, at Luther allerede 1537 havde
den tanke, at paven spillede under dække med
tyrken. Nogen helt bestemt datering kan man
næppe naa til, men Lucke mener, at slutningen
af 1541 eller begyndelsen af 1542 maa være det
sandsynligste.
Et andet problem er salmens oprindelige ord
lyd.
Her maa følgende tekstformer overvejes:
I. Den her i begyndelsen anførte tekst fra
»Geistliche Lieder zu Wittemberg« 1543, trykt
hos Joseph Klug. Man kalder denne form den
»trinitariske«, fordi dens første vers henvender
sig til Faderen, det andet til Sønnen, det tredie
til Helligaanden.
II. Som tidligere nævnt optrykker Wackernagel en plattysk tekst efter »Ein schon Geistlick
Sangbock«, trykt i Magdeburg hos Christian
Rddinger, efter Wackernagels mening 1542. Den
lyder:
Ein Kinder ledt. Mart. Luther.
1. BEwyss dyne macht, Here Jhesu Christ,
de du Here aller Heren bist,
Bescherme dyne arme Christenheit,
dat se dy laue in ewicheit.
2. Erholt vns, Here, by dynem Wordt,
vnde stiire des Pawest vnde Tiircken mordt,
De Jhesum Christum dynen Son
stortzen wollen van dynem thron.
3. Godt, hilge Geist, du troster werth,
giff dym Volck einen sinn vp Erd,
Sthe by vns in der lesten nodt,
geled vns ynt leeuent uth dem Dodt.
4. Vorlene vns frede gnedichlick,
HEre Godt, tho vnsen tyden,
Dar ys doch yo nen ander nicht,
de vor vns konde stryden,
ane du, vnse Godt, allene.
Wackemagel III, 45.
Her er de to første vers ombyttede, og verset
»Vorlene uns frede« er tilføjet.
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III. I Hans Walthers plattyske salmebog,
trykt i Magdeburg 1543 findes kun de to første
vers i samme »ombyttede« rækkefølge som II.
Teksten er den samme, dog gør Wackernagel
(111,45) opmærksom paa, at den paa fem steder
viser en renere nedertysk form; den største for
skel er 2,4: Storten willen. Overskriften er ogsaa
den samme.
IV. I Bapst’ udgave af Luthers katekismus
1543 anføres salmen med de første to vers i
rækkefølgen som II og III, og med tilføjelse af
»Verleih uns Frieden«. Derefter følger to særlige
verslinjer og en bøn paa prosa; se nærmere
herom under »Forlen os freden, Herre, nu«.
Endelig følger opfordringen til børnene om at
bede paa samme maade som hos Cordatus, men
med visse forskelle, som røber, at de ikke har
fælles kilde.
V. Endelig kan noteres teksten hos Cordatus,
som den med Busch som mellemled kan rekon
strueres :
1. Behalt uns Herr bei deinem Wort
Und steur des Papsts und Tiirken Mord,
Die Jesum Christum deinen Sohn
Stiirzen wollen von deinem Thron.
2. Hilf, lieber Herre Jesu Christ,
Der du aller Welt Heiland bist,
Hilf, heilger Geist, du Trbster wert,
Hilf uns Armen auf dieser Erd.
3. Beweis dein Macht, Herr Jesu Christ,
Der du Herr aller Herren bist,
Beschirm dein arme Christenheit,
Dass sie dich lob in Ewigkeit.
Weimarudg., 245.
De to sidste tekstformer har forskningen ikke i
højere grad arbejdet med, men ud fra de tre
første har Spitta dannet sin hypotese om sal
mens tilblivelse. Han fæster sig først ved over
skriften »Ein Kinder ledt« og fastslaar, at det
altsaa oprindelig var en barnesang, kort og godt.
Den har oprindelig været paa to vers som III.
Senere blev de to vers byttet om for at faa linjen
om paven og tyrken op i spidsen, hvorved sal
men fik mere præg af krigssang, samtidig med at
overskriften blev udvidet som hos Klug. Men da
man derved fik et vers om Faderen først, derefter
et om Sønnen, maatte Luther uvilkaarligt til
digte et vers om Helligaanden, hvorved den
trinitariske form opstod. I denne form knytter
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den sig til Luthers »Formaning« 1541, mens de
to oprindelige vers kan være meget ældre.
Kolde bemærker hertil, at det ikke synderligt
ændrer salmens karakter, om paven og tyrken
staar i første eller andet vers, naar de dog stadig
er der.
Lucke mener, at sammenhængen er meget
mere simpel. Den trinitariske form, som den
findes hos Klug er ikke blot den endelige og rig
tige, men også den oprindelige, som er blevet
sunget i Wittenberg allerede før den blev trykt,
maaske i kirken af kordrengene, maaske i skoler
ne eller paa gaden. Alle afvigelser kan forklares
som huskefejl og ombytninger, hvorved et helt
kaos kan opstaa som i V. En driftig bogtrykker
saa gerne bort fra nøjagtigheden, naar han blot
saa hurtigt som muligt kunde bringe en ny sang
af reformatoren. Lucke finder en støtte for denne
opfattelse deri, at Bapst i sin nye katekismusud
gave 1544 ombyttede den her under IV omtalte
form med den trinitariske (I).
Med hensyn til overskriften kan det maaske
være tvivlsomt, om paven og tyrken har været
med fra begyndelsen, men der er ingen tvivl om,
at Luther fra første færd har kaldt den en barne
sang, fordi han i tidens nød netop har set hen til
børnenes forbøn. Han siger i sine Tischreden
mellem april og juni 1542: »Bed! Vi kan ikke
slaa vor lid til vaabnene, men kun til Gud. Hvis
nogen skal gøre tyrkerne noget, saa maa det
være de smaa børn, som beder Fadervor. Vore
volde og bøsser og alle fyrster, de kan ikke
genere dem (tyrkerne) noget.« Det vil altsaa
sige, at salmen ikke er, hvad vi plejer at kalde
en lille uskyldig barnesang, men med denne
sang stiller Luther børnene op i første forsvars
kæde mod evangeliets og landets fjender.
I den forbindelse er det værd at nævne, at et
sagn, selv om det er uhistorisk, meget vel kan
have en dybere mening. Saaledes fortæller Tho
mas Schmidt (ifølge Koch) et sagn i sine »Me
morabilia«: Den tyrkiske kejser sammenkaldte
sine vismænd og spurgte dem, om han vilde
have lykken med sig overfor de kristne. De
svarede: Ja, naar han drog i felten med sit folk
og kæmpede mand mod mand, saa vilde han
have lykken med sig. Men der var mange smaabørn i Tyskland, som stadig kvidrede: »Erhalt
uns, Herr, bei deinem Wort und steur des Papsts
und Tiirken Mord!« De vilde uden noget som
helst vaaben slaa ham og drive ham tilbage.
I Tidens løb er salmen blevet udvidet eller
omdigtet mange gange, den første gang allerede
i Luthers levetid, idet Justus Jonas i anledning
af Tridentinerkonciliet tilføjede følgende to vers;
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de forekommer nemlig i skriftet: »Radtschlag
Des allerheyligsten Vaters Bapsts Pauli des Drit
len, Mit dem Collegio Cardinalium gehalten,
wie das angesetzte Concilium zu Trient fiirzunemen sey, Anno M.D.XLV.«. Her er tilføjet efter
overskriften: »Mit zweien Gesetzen Vorbesserrt«:
4. I Hr Anschleg, HERR, zu nichten mach,
las sie treffen die bose sach,
Vnd stiirtz sie in die gruben ein
die sie machen den Christen dein.
5. SO werden sie erkennen doch
das du, vnser Gott, lebest noch,
Vnd hilffst gewaltigk deiner schar
die sich auff dich verlasset gar.
Wackernagel 111,46.

Dermed var salmen paa 5 vers, men den voksede
videre. Da kurfyrst Johann Friedrich af Sachsen
efter slaget ved Miihlberg 1547 var blevet kejse
rens fange, bestemte hans hustru Sibylla, at
Luthers salme skulde synges tre gange om ugen
i slotskirken i Weimar med tilføjelse af følgende
vers:
Ach Herr, lass dir befohlen sein
unsern Landesfixrsten, den Diener dein,
Im festen Glauben ihn erhalt
und rett ihn aus der Feinde Gwalt.
Da kurfyrsten 1552 blev fri og vendte tilbage,
blev verset ændret til:
Wir danken dir, du treuer Gott,
dass du unsers Landesfursten Noth
Gewendet hast so gnådiglich;
regier ihn fortan seliglich!
Dermed var sagen dog ikke endt. Det første vers
var slaaet saadan an, at man ikke mente at ville
undvære det; det blev ændret lidt, saa det kunde
synges i al almindelighed:
Vnd lass dir Herr befohlen sein
vnser kirchen, die kinder dein,
In wahrem glauben vns erhalt
vnd rett vns vor der Feindt gevvalt.
Dette vers blev indføjet som nr. 4, altsaa foran
de to af Justus Jonas, første gang 1565 i en kate
kismusforklaring af Christian Muller (se Wacker
nagel 111,46). Nu var salmen altsaa paa 6 vers.

Aaret efter finder man et nyt slutningsvers i
skriftet »Geistliche Kriegszriistung, Wider den
Turcken«, Straszburg 1566. Det lyder:
7. Vnd werden wir, die Kinder dein,
bei vns selbst vnd auch in der Gmeyn
Dich, heilige Dreyfaltigkeit,
loben darumb in ewigkeyt.
Wackernagel 111,47.
Med disse 7 vers blev salmen sunget almindeligt
i Tyskland gennem tre hundrede aar. Luther
havde digtet de tre, hans første menigheder de
fire følgende.
Dermed er dog langtfra alt sagt. Johann Walter
udgav 1566 en bearbejdelse paa 5 vers (Wacker
nagel 111,48). Nicolaus Selnecker har to bear
bejdelser, en paa 5 og en paa 13 vers (Wack.
IV, 441 og 339). Den blev forvandlet til et satirisk
indlæg i kalenderstriden: »Erhaldt vns, Pabst,
bei deinem wort« med overskriften »Vmb erhaltung des Kalenders zu bitten« (Wack. V,92).
Skønt den naturligvis i første række sigtede paa
katolikkerne, blev den ogsaa omdigtet til brug
mod kalvinisterne og voksede til 79 vers (Wack.
V, 246).
Det fremgaar heraf, at salmen i høj grad har
sat sindene i bevægelse. Den trak sit spor ikke
blot i digtningen, men ogsaa i andre kunstarter.
Koch fortæller om et træsnit, som synes at stam
me fra Lucas Cranachs skole. Paa billedet ser
man to bedende grupper, til venstre kurfyrst
Johann Friedrich knælende, staaende bag ham
landgreve Philipp af Hessen, Spalatin, Melanchthon og Johann Huss. Til venstre beder en
gruppe kvinder, blandt hvilke ogsaa Sibylla,
kurfyrstens hustru; her er ogsaa to børn. Øverst
i billedet ser man Treenighedens symbol, og
derfra farer fordærvelse ned over paven, tyrkerne
og hele kieresiet. Underneden staar salmen »Er
halt uns, Herr« med fem vers.
Bønnen mod paven og sammenstillingen med
tyrken vakte naturligvis frygtelig vrede hos ka
tolikkerne. Mange steder blev det under døds
straf forbudt at synge den, og en hertug i Bajern
skal have sagt til sine hoffolk: I kan æde og drikke
og hore og lave utyskestreger, naar bare I ikke
bliver lutheranere og synger den ugudelige sang:
»Erhalt uns, Herr!« Man lavede en parodi paa
den og sang: »Erhalt uns, Herr, bei deiner
Wurst, sechs Maas die loschen einem den Durst«.
Da Tilly 1631 havde erobret Magdeburg, lod
han sine soldater foranstalte et sandt blodbad
paa indbyggerne, som laa rallende og døende i
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gaderne. Da samlede skolebørnene sig og gik i
orden ind paa torvet, syngende denne salme.
Derover blev Tilly saa rasende, at han lod sine
kroater nedsable dem, spidde dem og kaste dem
i flammerne. Der var rigtignok et af Luthers an
fægtede udtryk, som derved blev frygtelig aktuelt,
og det siges, at Tilly bittert fortrød dette barne
mord.
Men der havde dog ogsaa løftet sig andre
stemmer ret hurtigt. Vistnok 1547 udgik der en
forordning fra raadet i Nurnberg, hvori man
ændrede salmens anden linje til »Vnd wehr des
Sathans list vnd mord«, hvilket Wackernagel
finder er en ændring, som er lidet smigrende for
pavekirken. Paa tiden omkring det store Interim
1548 blev det almindeligt at ændre til »aller
Feinde Mord« eller noget lignende, og saadan
har man siden sunget i Tyskland.
Den danske oversættelse af salmen findes først
1556 i en udgave af Hans Tavsens salmebog,
som ikke er udgivet af ham selv, men trykt i
Lybeck hos Jørgen Richolff. Her lyder den:
1. BEholt oss Herre veed dit Ord/
Oc styr Paffuens oc Tyrckens mord/
Som Jesum Christ vor Frelsermand/
Ville styrte fraa din høgre haand.
2. Beuiss din mact O Jesu Christ/
Du som en Herre offuer alle Herrer est/
Beskerme din arme Christenhed/
Ath hun deg loffuer i euighed.
3. Du helliger Aand sand trøstermand
giff alt dit folck eth ræt forstand/
Stat met os i vor siste nød/
Led oss til liflfuit fraa den død.
4. Til intet giør du deris anslag/
Lad komme offuer dem deris onde sag.
Oc styrt dem vdi graffuen ned/
Som de graffue til din Christenhed.
5. Saa faa de dog at komme i hu/
Ath du vor Gud leffuer en nu.
Oc hielper dine veldelig/
som seg forlade ville paa dig.
»En Ny Psalme Bog«, 1556.
Ukendt oversætter.

Den blev optaget i Th 253 med følgende æn
dringer: 3,1: hellig. 3,2: en ret. 3,4: denne død.
I Niels Jesperssøns Graduale er den forordnet
til slutningssalme i adventstiden, hvis der ikke er
offergang eller altergang. I K er den flyttet til
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5. sønd. e. H. 3 K. som slutningssalme. Her er
følgende ændringer: 2,4: at den. 5,2: vores Gud.
løvrigt som Th.
P 182 optog den som K.
I Gb og E er den udeladt.
Grundtvig foretog en ny bearbejdelse i Sangv.
I, 128: »Ophold os Herre, ved dit Ord«, men
foreløbig kom der kun to linjer (1,3-4)
hans
bearbejdelse med i de kommende salmebøger.
Teksten i R 297 bygger i hovedsagen paa en
bearbejdelse i Hjorts »Gamle og Nye Psalmer«
1843, nr. 17, der begynder som Grundtvigs:
»Ophold os, Herre, ved dit Ord«. Man har
ogsaa gjort et lille laan hos Wexels. Det sidste
vers hviler dog paa den gamle danske oversæt
telse, uden mellemled. Resultatet blev:
1. Behold os, Herre, ved dit Ord
Trods dine Fjenders Løgn og Mord,
Som styrte vil fra Thronen ned
Dig, Kongen i al Evighed!
2. Beviis din Magt, o Jesu Christ,
Som alle Herrers Herre est,
Beskjerm din arme Christenhed,
Du raader ene for vor Fred!
3. Du Hellig Aand, sand Trøstermand,
Giv alt dit Folk en ret Forstand,
Stat med os i vor sidste Nød,
Led os til Livet fra vor Død!
R 297.

I forarbejderne til R var man lidt nærmere
Grundtvig baade med begyndelsen: »Ophold
. ..« og med begyndelsen af v. 3, men det forlod
man 1855.
Denne tekst gik videre til KH 316, blot med
en ændring i 3,1: vor Trøstermand.
I Sønderjylland bearbejdede Ægidius 1717
lempeligt den gamle danske oversættelse: »BEholdt os/ HErre/ ved dit ord«, Æ 356. MB 241
optog den i ny bearbejdelse med 4 vers, (1, 2, 3,
5): »Ophold os, Herre! ved dit Ord«.
Til N 244 blev den bearbejdet af pastor Prahl,
der dog har lagt teksten i R til grund. Forskellen
fra denne er følgende: 1,2: Trods Pavens Løgn
og Tyrkens Mord (Grundtvig). 1,4: Din Søn,
vor Drot i Evighed. 2,4: Dit Navn til Priis i
Evighed. - Her har man altsaa taget endnu en
linje fra Grundtvig, men til gengæld givet afkald
paa en anden. løvrigt gav denne linje anledning
til diskussion, da teksten blev bekendt gennem
forslaget til N af 1888. Baade konsistoriet i Kiel
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og ministeren tog anstød af ordet »løgn«, men
ikke af »mord«. Biskop Kaftan forsvarede imid
lertid forslaget, og det gik igennem (Thade
Petersen i Sønderj. Aarb. 1944, s. 85-86).
D 296 har taget 1,4 og 2,4 fra N og har i 3,1-2
nærmet sig til Grundtvigs tekst, men der er sta
dig kun to linjer, som helt er Grundtvigs (1,3
og 3,2), og det er for lidt til at forsvare hans
navn under salmen, naar hans bearbejdelse ellers
er væsentlig anderledes.
I Norge blev salmen, som antydet, bearbej
det af Wexels i »Christelige Psalmer« 1840:
»Bevar os Herre, ved dit Ord«, fem vers. Land
stad har 1855 oversat alle »Martin Luthers
aandelige Sange«, deriblandt ogsaa denne »Be
hold os Herre ved dit Ord«, men han digtede
den ganske om til salmebogen, hvor den kom
til at begynde: »Hold oppe, Gud, hos os dit
Ord«, La 29. Hauge 117 bragte en anden bear
bejdelse efter den gamle paa 5 vers. La rev 4
fulgte i det væsentlige Landstad. Nynorsk 9 har
optaget en oversættelse af Blix, »Gud, haldt oss
uppe ved dit ord«, som han dog har foretaget
efter Landstads tekst i det store og hele.
Et par bemærkninger om salmens begyndelse
maa endnu gøres. Det kunde ikke gaa an, som
hos Grundtvig, at bevare linjen om »Pavens
løgn og tyrkens mord«. Men der er alligevel en
vis mening i, hvad K. Kampmann Bothner siger:
»Luthers oprinnelige sammenstilling af paven
og tyrken kan synes absurd, men er i virkelig
heden genial. På hans tid var nemlig paven og
tyrken representanter for de religioner som truet
evangeliet hårdest, og tross all forskjellighet dem
imellem hadde de to felles trekk: i sin dualisme
av kristendom og hedenskap og i sin fanatisme
mot »kjettere« eller anderledes troende. Luthers
salme er derfor en brennende bønn til den
treenige Gud om, at han vil bevare sin menighet i sitt ord, at ingen fiende skal få overhånd
over den. Og denne bønn trenger vi nokså
meget til å be nutildags, hvor likegyldigheten
kanskje er Guds ords verste fiende iblandt oss.«
Hvis man saaledes opfatter den første linje
som salmens egentlige hovedtema (det kunde
dog ogsaa være beskyttelsen mod fjenderne, maaske ogsaa de troendes enhed), kommer der stor
vægt paa den nøjagtige opfattelse af den første
linje, ja især af det første ord: »Erhalt«, maaske
i forbindelse med varianten: »Behalt«, som synes
at ligge til grund for den første danske oversæt
telse, som siden trods alt er blevet bevaret.
Den nøjagtige oversættelse af den tyske tekst,
der maa anses for den rigtigste, findes vel hos
Grundtvig (og andre), der oversætter »Ophold

os ved dit ord«, dvs. hold os oppe ved dit ord!
Landstad oversætter: »Hold dit ord oppe hos
os«, hvilket er noget andet. Her har Blix forladt
Landstad og holder sig til Luther.
Den gamle og stadig gængse danske oversæt
telse betyder: »Hold os fast ved dit ord!« Nogle
har kaldt »behold os« en germanisme og har
foreslaaet »bevar os«. Men man kan vel sige, at
forskellen mellem »hold os oppe ved ordet« og
»hold os fast ved ordet« ikke er saa stor, da det
utvivlsomt er Luthers mening, at Gud holder os
oppe ved at holde os fast ved ordet.
(Koch VIII, 131-138. Fischer I, 167-9. Kulp 91.
Spitta 340-344. Weimarudg., 56-69; 235-248. Skaar
I, 86-88. Nutzhorn I, 359-363. Niels Møller SS, II,
139-140. Widding I, 214-15; II, 81. N-Ark. Ludwigs
II, 21-22. Pouben III, 65-67. Karen Kampmann
Bothner: »Kirkens mestersangere«, Oslo 1932, s. 42).

BEVAR, O GUD, I NAT.
Aftenbøn.
Bevar, o Gud! i Nat min Fader og min Moder,
Vort Land, vor By, vort Huus, min Søster
og min Broder;
Lad Søvnen lukke hvert et Øje, som vil
græde.
At det maa styrket see den næste Dag med
Glæde.
O. D. Liitken.
P. Hjort: »Psalmer og Bønner« 1838, s. 89.
Denne lille aftenbøn blev optaget i R 86, men
3-4 blev af melodihensyn ændret: Luk du hvert
Øie til, i hvilket Taarer staae, at styrket det din
Hjælp imorgen skue maa! Verset bliver derved
mindre enfoldigt og mere sentimentalt. Det blev
optaget paa samme maade i KH 91, men er
udeladt i D. SF 167 gengav den originale tekst
i haab om, at en melodi vilde vise sig.

BLIV HOS MIG, KÆRE HERRE KRIST.
»Og de nødte ham meget, og sagde: bliv hos os;
thi det er mod Aften, og Dagen helder.«
1. Bliv hos mig, kjære Herre Christ!
Jeg ellers gaaer iblinde,
Seer ei den Vei, hvorpaa jeg hist
Skal Naadens Hjemstavn finde;
Bliv hos mig, o Du Verdens Lys!
Fjern Nattens Mulm og Nattens Gys
Fra dette svage Hjerte!
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2. Bliv hos mig kjære Herre Christ!
Jeg mættes ingenlunde,
Naar ikke Du, som mætted hist
I Ørknen mange Munde,
Mig række vil det Livsens Brød,
Som er Dig selv, Du Frelser sød,
Fra Himlen til os kommen.
3. Bliv hos mig, kjære Herre Christ!
At jeg kan Frugter bære.
Du er min Rod, jeg er din Qyist
Og kan Dig ei undvære;
Du Viintræ i Guds Urtegaard,
Fra Dig jeg Saft og Styrke faaer,
Kan uden Dig ei trives.
4. Bliv hos mig, kjære Herre Christ!
Blandt Verdens tusind Farer
Jeg finder aldrig Ro og Rist,
Naar Du mig ei bevarer,
Naar Du ei med din Hyrdestav,
O gode Hyrde! til min Grav
Mig skjærme vil og lede!
5. Bliv hos mig, kjære Herre Christ!
Naar det mod Natten stunder.
Er Du hos mig, da veed jeg vist,
At sødelig jeg blunder;
Bliv hos mig til min sidste Stund,
Og siig til mig i Dødens Blund:
Jeg dig til Himlen fører!
Herman Andreas Timm.
»Aandelige Sange«, Kiøb 1834. Nr. XVIII.

Utallige salmer er skrevet over Emaus-teksten og
især over ordene i Luk. 24,29: Bliv hos os! 1834
fremkom der to i København, som lever til i
dag, nemlig ogsaa den følgende af C. J. Boye.
De blev dog ikke lige hurtigt opdaget og op
taget. Boye havde et stort navn som dramatisk
digter og var ved at faa det ogsaa som salme
digter, saa hans salme blev optaget allerede af
Mynster i ET. Timm var debutant, og det var
egentlig Wexels i Norge, som først opdagede
ham og optog en mængde af hans salmer i
»Christelige Psalmer« 1840, deriblandt denne;
Wexels foretog nogle faa ændringer i teksten.
Landstad har formodentlig fundet teksten hos
Wexels og ændrer lidt mere, La 376, og med
Landstads ændringer vender teksten tilbage til
Danmark og bliver optaget 1873 i RTi,777.
De foretagne ændringer er: 1,4: Fredens. 1,5:
du al. 1,6: Driv Syndens Mulm og Dødens Gys.

I, 7: I Naade fra mit Hjerte. 2,4: Ørken. 4,3:
faar ei Ro for Satans List. 4,4: Om du. 4,5: Om
du. 4,7: Mig værge.
Saaledes gik salmen videre til KH 551, i Søn
derjylland til N 347, og endelig til D 542, som
dog i 4,3 vender tilbage til den oprindelige tekst.
De fleste af ændringerne maa vel siges at være
gode, men det er dog lidt synd for det gribende
udtryk: »Dette svage Hjerte!«
I Norge gik salmen videre fra La 376 til La
rev 370. Hauge 492 optog teksten efter Wexels,
altsaa lidt færre ændringer. T. Homme og Anders
Hovden har oversat den til Nynorsk 291, »Ver
med meg, kjære Herre Krist«.
Denne salme hører ikke blot til Timms bedste,
men er ogsaa meget karakteristisk for ham. Han
udlægger ikke teksten, men spiller paa den som
et motiv. Han behersker sine poetiske virkemid
ler, anvender omkvædet med dygtighed uden at
forfalde til tom ordpragt. Inderlighed og sand
hedspræg er bevaret.
Prof. Herman Møller har oversat den til tysk:
»Bleib bei uns, liebster Jesu Christ«.
(Præsteforerungens Blad 1934, nr. 15, s. 214. Skaar

II, 55)-

BLIV HOS OS, MESTER, DAGEN
HÆLDER.
(Til Evangeliet paa 2den Paaskedag.)
Mel. Hvo ikkun lader Herren raade -.
1. »Bliv hos os. Mester! Dagen hælder!«
Saa bad i Emaus de To.
O Trøst, som Skriften mig fortæller!
Du blev, og gav dem Hjertero!
Hør ogsaa os, du Naadens Søn!
Vi bede just den samme Bøn.
2. Bliv hos os, med din Aand, tilstede,
O Mester! hver en Aftenstund!
At vi den rette Bøn maa bede,
Før Øiet lukker sig til Blund,
Med ydmygt Suk for Hjertets Brøst,
Med Haab om Naadens Himmeltrøst.
3. Bliv hos os, Mester, med din Glæde,
Naar Lykkens Aftensol gaaer ned!
Naar Smertens Dug vil Kinden væde,
Da styrk os i Taalmodighed.
Fortæl os om din egen Vee:
At du lod Herrens Villie skee!
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4. Bliv hos os du, naar Dagen hælder,
Den sidste Livets bittre Dag,
Naar Gravens Nat med Magt udvælder.
Og Frygt og Sorg gjør’ fælleds Sag!
Med Haabets Skjold udruste du
Den bange Sjæl mod Dødens Gru.
5. Mens Verdens Trøst da intet qvæger,
Du holder Nadvere med os;
Vi drikke Kraft af Naadens Bæger
Og byde Gravens Kæmpe Trods.
Med brustent Blik, med freidigt Sind,
Vi skue klart i Himlen ind!
C. J. Boye.
»Aandelige Digte og Sange. Anden Samling«, 1834.
Nr. XLII. S. 39.
Salmen blev allerede optaget i ET 597 med
følgende ændringer: 3,5: dit eget Vee. 3,6: Og
at du bad: Guds Villje skee! 5,1: Naar da ei
Verdens Trøst os qvæger. 5,5: men freidigt.
R 234 optog salmen med samme tekst, men
regnede dog i 3,5 »Vee« for at være fælleskøn.
Saaledes gik salmen videre til KH 249, som
yderligere ændrede 4,1: Bliv hos os og. I Søn
derjylland blev den optaget i N 135 med følgende
forskelle fra originalen: 2,2: O Herre. 2,3: At
Troens Bøn vi ret maae bede. 3,1: Herre. 3,6:
som R. 4,2: Den sidste Livets Alvorsdag. 5,1:
som R.
D 211 har optaget samme tekst som KH. I
Norge er salmen optaget i La 361 og La rev 353
og i tillæget til Nynorsk 786, altsaa uden at
være oversat. Hos Hauge er den ikke optaget.
Meget fint sammenligner Niels Møller i »Sal
mebogen i Præstens Haand«, Køb. 1941, s.
10-11, de tre salmer til 2. paaskedag: Kingos
»Hvor lifligt er det dog at gaa«, Grundtvigs
»Luk Øjne op, al Kristenhed« og Boyes »Bliv
hos os, Mester«, den sidste som et eksempel paa
den moderne thema-prædiken: Bliv hos os hver
aften, i ulykkens nat, i dødsstridens nat og ved
den sidste nadver.

BLIV HOS OS, NAAR DAGEN HÆLDER.
1. Bliv hos os, naar Dagen helder,
Du kjære Fader og Gud!
Bliv hos os, naar Mørket vælder
Af Nattens Sluser ud!
2. Henspred over Dal og Høie
Dit Stjerneklædebons Flig!
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Saa lukke vi trygt vort Øie
Og slumre sødt hos Dig.
3. Bliv hos os, og vi vil drømme
Om Englebørnenes Fred;
Din Aand gjennem Himmelstrømme
Vil suse til os ned.
4. Og Kongen i Livets Rige
Vil favne alle de Smaa.
Paa Englenes Himmelstige
Skal Barnesjæle gaae.
5. Bliv hos os, naar Dagen helder.
Du kjære Fader og Gud!
Og Paradiislyset vælder
Af Nattens Sluser ud.
B. S. Ingemann:
»Syv Aftensange«, 1838.
Her efter »Aftensange«, 1839, nr. 5.

Weyse havde sat melodi til Ingemanns morgen
sange, som var udkommet 1837. Han havde
gjort det rent con amore, fordi han havde været
grebet af »den Barnet særegne Inderlighed og
ukunstlede Hjertelighed«, som Ingemann havde
udtrykt saa fortræffeligt. Han havde ogsaa haft
glæde af arbejdet, thi allerede d. 20. marts 1838
kan han fortælle Ingemann, at man indøver
sangene i flere københavnske skoler. »Skulde De
altsaa fremdeles digte flere Sange af den Art maaske Aften- eller Bord-Sange, - da staaer
Undertegnede atter til Tjeneste.«
Dette tilbud benyttede Ingemann sig af og
sendte i maj 1938 fire aftensange til Weyse, men
denne var »temmelig skrivedoven i epistolarisk
Henseende«, som han sagde, og svarede først 6
uger senere, at han ikke havde faaet noget gjort
ved dem. Han havde først tænkt at gøre det med
det samme, men saa var han kommet ind i »en
vis Sterilitæts-Tilstand«, som ikke tillod ham at
komponere det allermindste. Han er alligevel
saa glad ved disse »Aftensange for de Smaae«,
at han beder om to til, saa det halve dusin bliver
fuldt.
Ingemann sendte tre til, saa der var en sang
til hver aften i ugen; de udkom med Weyses
musik i efteraaret 1838, og da Ingemann takkede
for musikken, svarede Weyse galant, at »slige
smukke Digte componere sig selv. Ergo er det
Spørgsmaalet, om det er mig, der har componeret dem.«
Weyse kalder dem aftensange for de smaa.
Morgensangene er i hvert fald for de smaa, men
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aftensangene er dog vist mere for barnet i den
voksne.
Ved denne sang henviser Ingemann i en fod
note til Luk. 24,29, men det er kun rent formelt,
at han tager sit udgangspunkt i dette skriftord,
som han straks efter forlader. Heller ikke hen
vender han bønnen til Jesus, men til Faderen.
Hans Brix peger paa, at overensstemmelsen
mellem første og sidste vers fremhæver evigheds
tanken i det sidste paa baggrund af det øjeblik
kelige i det første. »Ved Døden bryder pludselig
den overjordiske straalende Klarhed frem af
Natten. Udtrykket er iøvrigt et Laan fra det
fortræffelige gamle Vægtervers: Nu skrider Da
gen under - og Natten vælder ud.«
De grundtvigske salmebøger har flittigt op
taget denne aftensang, men den har hidtil kun
været at finde i een af de autoriserede, N 609.
Prøvesalmebogen 770 fulgte eksemplet fra MF
688 og udelod v. 3, idet et flertal i salmebogs
kommissionen ikke kunde lide det udtryk, at
Aanden vil »suse« ned til os. Naar verset dog
kom med i D 720, skyldes det alene kirkeminister
Hermansen, som med støtte i den offentlige kri
tik indsatte verset, efter at kommissionen havde
afsluttet sit arbejde.
I de norske salmebøger er Ingemanns mor
gen- og aftensange ikke optaget.
(Brix 101. Ludwigs I, 59; II, 156-7. Breve til og fra
Bernh. Sev. Ingemann, udgivne af V. Heise, Kjøb.
1879, s. 363 flg).

BLOMSTRE SOM EN ROSENGAARD.
1. Blomstre som en Rosen-Gaard
Skal de øde Vange,
Blomstre i et Gylden-Aar,
Under Fugle-Sange!
Mødes skal i Straale-Dands
Libanons og Karmels Glands,
Sarons Yndigheder!
2. Prises skal fra Strand til Strand
Jordans øde Slette,
Hæders-Krandse trindt om Land
Skal til den Man flette,
For med Guddoms-Herlighed
Der den Høie daled ned,
Lod sig klart tilsyne.
3. Ryste meer ei noget Knæ!
Lad ei Hænder synke!
Skyde hvert udgaaet Træ!
7
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Glatte sig hver Rynke!
Reise sig det faldne Mod!
Rinde let uroligt Blod!
Frygt og Sorg forsvinde!
4. Herren kommer, Gud med os!1
Troen paa Ham bier!
Byde vil Han Fienden Trods,
Som sit Folks Befrier,
Alt betales paa eet Bret:
Fienden skeer sin fulde Ret,
Folket times Naade!
5. Skiæres for den sorte Stær
Skal da Øine mange,
Døve Øren fjern og nær
Høre Fryde-Sange!
Som en Hind da springer Halt,’
Stammer3, som for maalløs gjaldt,
Løfter klart sin Stemme!
6. Saa i Herrens Helligdom
Esaias spaa’de,
Tiden randt og Dagen kom
Med Guds Lys og Naade,
Ja, med Guds og Davids Søn,
Som giør end i Lys og Løn
Paradis af Ørke!
7. Vidtberømt da gjorde Han
Jordans øde Slette,
End til den vi trindt om Land
Hæders-Krandse flette
Der vor Gud, i Bad og Bøn,
Fandt sin elskelige Søn,
Favned Ham i Aanden!
8. Da tilgavns fik Blinde Syn,
Stumme Røst og Mæle,
Springe, fare, kan som Lyn
Nu vanføre Sjæle,
Hvad engang paa Støv blev seet,
Tusindfold i Aand er skeet,
Skeer til Verdens Ende!
9. Ja, vor Frelser og vor Drot,
Jesus, den Eenbaarne,
Alting gjorde nyt og godt,
Selv hos Uomskaarne:
Aand Han blæser i vort Støv,
Lydhør bliver da hver Døv,
Stamihak1 en Taler!
1. Immanuel. 2. den halte. 3. den stammende. 4. den
stammende.
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i o. Nys vel syndes1 Naadens Tid
Paa vor Jord udrundet,
Herrens Aand af Mandevid
Klarlig overvundet;
Trindt i Kirken, hvor Man saae,
Daglig gik en Mund i Staa,
Blev to Øren døve!
11. Mode blev det, trindt paa Jord,
Herren at fornægte,
Og af alle Jesu Ord
Eet kun syndes ægte,
Eet kun lagt i Sandheds Mund,
Ordet: om en liden Stund
Seer Man mig ei længer!
12. Hurtig dog sig vendte Blad,
Slukket er nu Sorgen,
Det i hver en christen Stad
Aften blev og Morgen,
Medens vi, som tale end,
Troed, tvivled, traf igien
Herrens Aand i Støvet!
13. Ære med vor høie Drot!
Med Hans Aand tillige!
Begge de giør Alting godt
I vort Himme-Rige,
Døve, selv paa Gravsens Bredd,
Øren faae at høre med.
Stumme Læber sjunge!
14. Ja, det store »Hephata«2
Atter kraftig lyder!
Daglig vort Halleluja
Stærkere udbryder!
Halte Been giør sikkre Trin!
Op sig lukker Sjæl og Sind
For Guds-Mundens Aande!
15. Høit bebude Gylden-Aar
Glade Nyaars-Sange!
Blomstre som en Rosen-Gaard
Skal de øde Vange!
Mødes skal i Straale-Dands
Libanons og Karmels Glands
Sarons Yndigheder!
N. F. S. Grundtvig.
»Sang-Værk...«, 1837, nr. 132.
Ludwigs mener, at salmen er udsprunget af
Grundtvigs »urimelige haab« om en folkelig og
1. syntes. Versets slutning sigter til, at de gamle tro
ende efterhaanden døde ud i rationalismens tid.
2. Mark. 7,34.

kristelig genfødelse i Danmark, et »Gyldenaar«,
og derfor tror han, at den er noget ældre end
Sangværket; dette haab brød jo igennem hos
Grundtvig ved adventstide 1823. Det er i hvert
fald rigtigt, at Grundtvig tidligere har digtet ud
fra Es. 35, som han her henviser til i en fodnote.
I »Kvædlinger« fra 1815 findes et digt fra 1812
om »Kammersvenden fra Morland«, hvori et
par vers lyder:
Den [ørkenen] blomstre skal, som Gud
har sagt.
Til Lyst og Fryd,
Med Libanons og Carmels Pragt,
Med Sarons Pryd,
Ja, Herrens Pryd, Guds Deilighed
Skal fra det Høie straale ned
I Ørkens Vand sig synke.
Sit Øieskjæl da kaster bort
Den blinde Mand,
En Halt skal springe som en Hjort
I jævne Land
Den Stumme da sin Tunge glad
Skal røre flink til Gammenskvad,
Den døve det skal høre.
Ved optagelsen af dette digt i Skolesangværket
(II, 97) udelod Grundtvig bl. a. disse vers. Var
det mon, fordi tanken havde fundet sit rette
udtryk i denne salme? Men selv om det altsaa
er rigtigt, at Grundtvig før har arbejdet med
denne profettekst, og selv om det er rigtigt, at
»det urimelige haab« er af ældre dato, ligger
deri dog ikke noget bevis for, at salmen her er
skrevet før 1835-6.
Ludwigs inddeler salmen saaledes: Gengivelse
afjesajateksten v. 1-5. Dens messianske opfyldelse
i Kristus v. 6-9. Dens nye opfyldelse i samtiden
v. 10-15. Det sidste afsnit falder igen i tre:
Mørketiden v. 10-11. Morgenens frembrud v. 12.
Dagen v. 13-15. løvrigt henvises til Ludwigs’
fortolkning.
Grundtvig var klar over, at salmen i denne
form ikke egnede sig til kirkebrug. 1853 i 5. opl.
af F 736 forkortede han den til 7 vers: 1 (uæn
dret), 3 (2: Ingens), 4 (3: skal. 7: dobbelt), 5
(uændret), 6 (5: Med den), 13 (7: Stummes),
15 (uændret). I 8. opl. af F ændres desuden
13,3: Sammen.
Saaledes gik salmen ind i RT 1,601 og videre
til N 581 og KH 113 og naturligvis alle de
grundtvigske salmebøger. Den er efter forkort
ningen ingen historisk salme om profetordets
opfyldelse i messiastiden og efter rationalismen,
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men en tidløs festsalme for den kristne menig
hed, hvorfor den da ogsaa i F, ETF og Sangv.
er anbragt mellem pinsesalmerne, mens de
officielle salmebøger anbringer den under for
jættelserne som en adventssalme. Saaledes ogsaa
D 60. Ændringen i 5,2 skyldes kirkeminister
Hermansen.
Da man forud for optagelsen i N drøftede den
i Sønderjylland, var pastor Prahl imod dens
optagelse, idet han bemærkede: »Er ingen julepsalme, maa behandles ved Herrens Gjerning.
Tanken er god, men har fundet et ialfald for
Menigmanden uklart og uheldigt Udtryk. Ved
saadanne Psalmer lære Folk at glemme Indhol
det for Formens Skyld. Jeg er mod Optagelsen.«
En saadan bemærkning er overraskende for os
danske, der efterhaanden er indlevet i Grundt
vigs sprog og tankegang. Vi giver snarere Lud
wigs ret, naar han siger, at »den er jo en øster
landsk præget Søstersalme til den danskprægede:
»I al sin Glans nu straaler Solen.«« Trods det
østerlandske præg føles salmen dog som udpræget
dansk. Den blev jævnlig sunget i Kaj Munks
hjem i den første tid under besættelsen, vel ogsaa
paa grund af »det urimelige haab.«
Dette danske præg, som her er saa vanskeligt
at definere, røbes ogsaa af følgende, som pastor
Anker Nyvang fortalte paa DKUs aarsmøde
1957: En dansker i Paris, som var gaaet over
til den katolske kirke, kom dog hvert aar paa
1. sønd. i adv. til den danske gudstjeneste i
Frederikskirken. Da pastor Nyvang engang
spurgte ham, hvorfor han kom, sagde han, at
han altid længtes efter paa denne søndag at
synge »Blomstre som en rosengaard«.
Herman Møller har oversat den til tysk.
I Norge er den optaget i La rev 103.
(Ludwigs III, 79-95. Uffe Hansen: Grundtvigs Sal
medigtning I, 31-32. »Bogen om Kaj Munk« s. 285.
Herman Møller: Danische Kirchenlieder in deutscher
Ubersetzung«. Kop. 1934).
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Dend anden Morgen-sang.
1. Siæl og Hierte, Sind og Sandser
Vaager op og værer froo,
Og for HERrens Ark omdandser
Med en fyrig Aand og Troo!
Takker Gud for denne Nat,
I har Morgenstunden fat.
Dagen blidelig oprinder
Og I eder vel befinder.
7*

2. Jeg mig lagde ned til hvile
Men min Gud holt paa mig vagt,
Sathans Synde-giftig Pile
Hafde mig om Livet bragt,
Om, o Gud, din Engle-Hær
Hafd’ ey været mig saa nær,
Jeg i Mørked hafde bleved
Og til Døden vist opskreved.
3. Derfor jeg din Lov og Ære
Vil udbrede med min Mund,
Min Taksigelse frembære
Udi denne Morgen-stund!
Rør mig med din Aand og Ild,
Thi min egen Brynd’ er vild!
Lad din Glød min Læbe røre
Og din Lov med lyst udføre.
4. Jeg vil Luften giennem skiære
Med min Tungis Raab og Røst,
Hiertet til dit Alter bære,
Øes det fuldt af troo og Trøst!
Tag, o JEsu, tend det op
I min Joorde-tunge Krop,
Lad det Offer dig behage.
Og af Joorden intet smage.
5. Du est Gud før Joorden skabtis
Før end Bierg og Tue blev
Førend jeg i Adam tabtis
Vaar jeg paa dit Tanke-Brev!
I din Søn du elskte mig
At jeg skulde visselig
Hans Medarving ævig vorde.
Pagt og Baand du med mig giorde.
6. Det skal være mig et Minde
Hver dend Dag jeg seer at gry,
Jeg skal det om Hiertet vinde,
Jeg skal det om Armen sy!1
JEsu, JEsu Kierlighed,
Er det eene der jeg veed
Hvor ved jeg min Siæl kand trøste,
End om Hiertet vilde brøste.
7. Er jeg end til alle Prikker
Ey saa lige Engle-skiær,
Om jeg Synden end inddrikker
I mit svage Kiød (dissvær)
Giv mig, Gud, dog Styrk og Kraft,
Imod syndsens giftig Saft,
At jeg den i Ægget døder.
Før den Basilisker føder.
1. 5. Mos. 6,6-9; ti« >8.
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8. Lad mig alle mine Dage
Ryste mig mod Sathan ud,
At hand mig ey skal bedrage
Med sin vellyst-smykked Brud:
Beed, O JEsu, beed for mig,
Naar hand kommer hemmelig
Og vil mig som Hvede sigte,
At min Tro ey da skal svigte.
9. Giv mig Lycke at adspørge
I din Frygt mit levnets Brød,
Lad mig ey som Hedning sørge.
Om jeg end skal Ijde Nød:
Signe Hustru, Huus og Hiem,
Mine Børn hielp frem og frem
Lad os alle ved din Skygge
Vorde rolige og trygge.
10. Bo hos os, o Gud, i Naade
Med dit saliggiørend’ Ord,
Med din Aand de Hyrder raade
Som skal tiene for dit Bord.
Giør vor Konge sterk og stoor,
Sæt hans Land’ i Fred og Floor,
Lad hans Raad af Vissdoms Kilde
Øse tidig Raad og snilde.
11. Giør vort Land som Zions Bierge
Fulde af din Fedm’ og Frugt,
Aid Ulykke du afverge,
Driv vor Fiende selv paa flugt.
Lad ey Vaade-ild og Vand
Blive Herrer i vort Land,
Lad ey Hunger, Pest og Plage
Korte vore Levnets Dage.
12. Er Ulykken og i Veye
For mig selv i denne Dag,
Du, o Gud, kandst det omdreye,
Du kand hielpe i dend Sag,
Saa min Food sig støder ey
Paa min rette Fare-Vey,
At sig Satan ey skal glæde,
Om jeg trøsteløs maa græde.
13. Lad min Tiid i Fred bortrende
Til jeg lakker ad mit Maal,
Giv mig Gud en salig Ende,
Giør mig glad ved Dødsens Skaal!
Lad mig midt i Døden staa
Med min Frelsers Harnisk paa,
Fuld af Troo og Aandens Glæde
I dend anden Verden træde.
Thomas Kingo.
»Aandelige Siunge-Koor«, Første Part. 1674.
Her efter KSS III, s. 29.
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Kingos morgen- og aftensange blev ikke optaget
i K, kun nogle faa af dem i P, og de blev atter
udeladt i Gb, som ellers nogenlunde beholdt det
traditionelle udvalg af Kingo-salmer. E derimod
foretog en voldsom udrensning af Kingo, men
begyndte til gengæld at faa øje paa morgen
sangene, deriblandt ogsaa denne, som dog helt
maatte omdigtes i tidens stil og smag. Det er
nok Rahbek, som har æren for at have opdaget
morgensangene og ansvaret for omdigtningen af
denne:
1. Nu vil jeg af ganske Hierte
Takke Gud og være fro;
Jeg er vaagnet uden Smerte,
Og staaer op i Fred og Ro.
Gud! dit Forsyn var min Vagt,
Selv du tog mig vel i Agt.
Fiern var Nød og Sorg og Jammer
Fra mit trygge Hvilekammer.
2. Hav du mig i kierligt Minde
Denne Dag og hver en Dag!
Lad mig Naade for dig finde!
Styrk mig du, thi jeg er svag!
Giv, at med Standhaftighed
Jeg gaaer frem i Jesu Fied,
Altid hører, hvad du byder,
Og som Barn dit Bud adlyder!
3. Som du mig tildeler Dage,
Saa tildeel mig og mit Brød!
Lad mig ei mistrøstig klage,
Om mig møder Trang og Nød!
Mørknes det omkring min Bo,
Jeg vil bede, haabe, troe.
Efter Natten følger Morgen,
Glæden følger efter Sorgen.
4. Over Landet bred din Naade,
Som du breder Lyset ud!
Han, som skal for Landet raade,
Tage Raad af dine Bud!
Giv ham Lyst og Mod og Held
Til at fremme Alles Vel!
Og du selv, vor Gud! befatte
Landets Hæder, Landets Bedste!
5. Vore Dage du velsigne,
Fredens Gud! med Ro og Fred!
Men for Alt du os velsigne
Med en god Samvittighed!
Uden Angest, uden Nag
See vi da vor sidste Dag.
Og naar Graven sig oplader.
Kaldes vi til dig, vor Fader!
Rahbek, E 478.
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Selv om Kingos ord ikke er helt lette at kende
igen, kan det dog nok skimtes, at v. i har hentet
tankerne fra originalens v. 1-2, 2 fra 5, 3 fra 9,
4 fra 10 og 5 fra de sidste tre vers.
Herved kunde R med den større historiske
sans naturligvis ikke blive staaende. Forslagene
laa endda nærmere ved Kingo end den endelige
tekst. R 104 udvalgte v. 10 og 11 og ændrede
dem saaledes: 1(10),2: rene Frelsens Ord. 3:
Lad. 4: lede her din Hjord. 6: Land (Norge er
tabt). 8: Øse Kraft og øse. 2(11),2: Fuldt af
Fedme og af. 5-8: Hunger, Pest og Ild og Vand
Giv ei Herskab i vort Land! Du er Herren, du
kun raade, Bo hos os, o Gud, i Naade!
Noget bedre blev denne lille salme sat i stand
i KHF 1885, 589, hvor tillige v. 13 er tilføjet.
I de to første vers holder man sig nærmere til
Kingo og ændrer kun: 1(10),3: Lad din. 1(10),6:
Land. 2(11),2: Fuldt af Fedme og af. 3(13),!:
vor. 2: vi... vort. 3: os. 4: os. 5: os. 6: vor
Frelsers Rustning.
Heri ændrede RT2,85i kun 1(10),8: Altid
øse.
KH 82 forlod denne ændring og optog salmen
som KHF.
Saaledes ogsaa D 748.
Desuden har D 560 efter eksempel fra MF
487 dannet en lille ny salme »Gud er Gud, før
Jorden skabtes« af Kingos v. 5 og 8. Se nærmere
under denne.

BORDBØNNER
I. FØR MAALTIDET.
1. BESPIS OS, FADER, AF DIN HAAND.
Bespis os. Fader, af din Haand
og mæt os med din Naade,
lad Kærligheds og Sandheds Aand
i Hjem og Hjærte raade!
Thomas Larsen Schiøler.
Her efter ST 894.

Af Th. Schiøler, biskop i Aarhus. Om versets
oprindelse og historie skriver forfatterens søn,
sognepræst Gudmund Schiøler, Tølløse, senere
biskop i Roskilde, den 26. sept. 1950 som svar
paa en forespørgsel: »... Det lille bordvers
»Bespis os, Fader, af din haand« er, saavidt jeg
ved, ikke trykt andre steder end i ST. Der kom
det med paa foranledning af Dahn, der havde

hørt det i mit hjem og noteret det op. Jeg anede
paa det tidspunkt ikke, hvem der havde lavet
det, og da jeg spurgte fader derom, sagde han,
at det var et, han selv havde lavet engang. Fader
kunde ogsaa nok skrive en god lejlighedssang
ved festlige lejligheder. Det har sikkert ikke været
trykt før i ST, og jeg aner ikke, hvilket aar fader
har lavet det, jeg kan blot mindes det hjemmefra,
saa længe jeg kan huske, og fader brugte det
afvekslende med andre bordvers.. .«
Det lille vers er da formendig blevet til i
aarene efter forfatterens ægteskab, den 24. maj
1887, og inden ca. 1905. Formentlig skriver man
snarest bordvers i begyndelsen af sit ægteskab.
Fra ST gik det uændret til D 742,7.

2. DIG BEDE VI, BØRNENE DINE.
Ein Gesang vor dem Tische,
an stadt des Benedicite zu singen.
1. Dich bitten wir, deine Kinder,
O Vatter, HERRE Gott,
Mach vnser sorgen minder,
gib vnns das teglich brod,
Erhalt vns vnser Leben
das du vns hast gegeben,
bis wir j hens erben dort.
2. Gesegen mit dem Munde
was du vns hast beschert,
Das es vns sey gesunde;
die krafft werd vns gemehrt,
In deinem dienst zu bleiben,
die werck der liebe zu treiben
all zeit gegen jederman.
3. Wolst deine lieb beweisen
vnd alien schaffen rath,
All hungerige speysen,
mit Giitern machen sath,
Das wir dich alle loben,
dein gut herab von oben
erkennen stets mit danck.
Her efter Wackemagel III, 1290.
Hverken Wackernagel, Fischer, Skaar eller Widding nævner forfatterens navn, men Nutzhorn
siger, at den er digtet af Melanchthons discipel
Georg Klee (Thymus). Wackernagel har citeret
teksten efter Bapst’s salmebog 1553, men Widding siger, at Hans Thomissøn har hentet den
fra den tidligere udgave 1545. Herhjemme blev
den optaget i »Geistliche lieder vnd Psalmen«,
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Kopffenhagen 1571, men forinden var den ble
vet oversat af Hans Thomissøn:
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Dig bede wi Børnene dine/ Siungis lige som/ Herre Christ Gud
Faders enbaarne
Søn etc.

2. Velsign du nu selv med din Tale
Det Maaltid, du os har bered,
Saa at det os ret kan husvale,
Og Kraften forøges derved:
Til dig kun at dyrke alene,
Ved Kjærligheds Gjerning at tjene
Hver lidende Broder paa Jord!

1. Dig bede wi Børnene dine
O fader Herre Gud/
Formindsk vor sorrig oc pine/
Giff oss vort daglige Brød.
Opholt vort liff oc leffnit
(Som du oss selff haffuer giffuit)
Ind til wi det euige faa.

3. Du vilde din Naade bevise,
Og selv raade Bod paa hvert Savn,
De hungrige alle bespise,
Og mætte med Godt dem til Gavn,
Saa alle til Jorderigs Ender
For gaver, du ovenfra sender,
Med os kan lovsynge dit Navn.

2. Velsigne met din tale
Huad du oss haffuer bered/
At det kand oss husuale/
Druis1 oc formeeris der ved.
I din tienist lad oss leffue/
Oc kierligheds gierninger øffue
Altid imod huer mand.

Den er nok ikke blevet meget brugt. Og i D blev
den ikke optaget.
I Norge blev den optaget i La 492 og Hauge
595, men ikke i de nyere salmebøger.

3. Vilt din kierlighed beuise
Oc allene skaffe trøst/
Alle hungerige bespise
Oc naadelig mette foruist:
At wi dig alle loffue/
Dine gode Himmelske gaffuer
Met tacke bekiende altid.
Hans Thomissøn, Th 328.
Den blev optaget i K med et par ændringer:
1,2: O HErre Fader søød. 3,1: Vild’ du. Deref
ter i P 170. Gb 282 har ændret: 1,5: Ophold du
os og Livet. 2,4: Og Hiertet bedres derved.
2,5-6: lad os blive ... Gierninger drive. 3,1:
Du ville Naade bevise. 3,4-7: Og kierlig lindre
vor Brøst! Da skulle vi bekiende Din Kierlighed
uden Ende, Og altiid lyde dig.
Den blev helt omarbejdet i E 514, »Vi, dine
Børn, dig bede«, og derefter udeladt i de følgende
kongerigske salmebøger.
I Sønderjylland blev den optaget i N i bønne
bogen i følgende bearbejdelse:
1. Dig bede vi, Børnene dine,
O Fader, vor Hjælper i Nød!
Formindsk vor Bekymring og Pine,
Giv os vort daglige Brød;
Af Naade opholde du Livet,
Det Liv, som du selv os har givet,
Indtil vi det evige faae!
1. drøjes.

(Fischer I, 121. Skaar II, 275. Nutzhorn II, 301-2.
Niels Møller SS II, 159. Widding II, 108).

3. GUD, GIV OS DAGLIGT BRØD I DAG.
Giv Du os dagligt Brød idag,
Og giv os paa din Godhed Smag,
Saa dybt vi føle, Fader sød!
At dine Børn har ingen Nød,
Du sender dem, ved første Suk,
Dit Manna-Korn som Morgen-Dugg!
N. F. S. Grundtvig:
»Fest-Psalmer«, 6. opl., 1854, nr. 755, v. 5.
Baggrunden for dette vers er Luthers salme over
Fadervor, »Vater vnser im Himelreich«, se nær
mere under »Fader vor udi Himmerig«. Grundt
vig leverede til 6. opl. af Festsalmerne en ny fri
oversættelse »Gud-Fader god i Himmerig«,
hvoraf ovenstaaende vers er det femte.
Med udeladelse af de to sidste linjer er det
foreslaaet som bordvers af KHF 1885,631 (efter
maaltidet, med begyndelsen »Du gav os« og
lin. 2: »Gud, giv«) og derefter optaget i KH
79,5. D 742,4 har ført det lidt nærmere til origi
nalen og kun ændret lin. 1: Gud, giv.

4. I JESU NAVN G AAR VI TIL BORD.
Vor dem Tische.
1. ALlmechtiger giitiger Gott,
du ewiger Herr Sebaoth,
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Aller augen warten auff dich
vnd du speysest sie gnedigklich.
2. Wenn du auffthust deln milte handt,
so frewen sie sich alle sampt,
Gniessen deiner guten gaben,
dauon sie dich hertzlich loben.
3. Wir geben vns schuldig, o Herr,
als arme elende sunder,
Vnd han keine gerechtigkeyt
zu deiner grossen giitigkeyt.
4. Sey vns gnedig, o Herre Gott,
vnd verschon vnser missethat,
Dein milter segen bey vns sey,
das vns die speyss zu gut gedey.
5. Auff das wir die selb geniessen
inn rechten guten gewissen
Zu lob deim Heyligen Namen
inn Christo dem Herren, Amen!
Johann Horn, 1544.
Her efter Wackemagel III, 443.
Denne bordsalme af Johann Horn fremkom i
»Ein Gesangbuch der Briider in Behemen vnd
Merherrn«, Niirnberg 1544, hvorefter Wackernagel citerer den. Den blev oversat til dansk af
Hans Thomissøn:
1. Allmectige oc gode Gud/
du euig Herre Zebaoth/
alle øyen vocte paa dig/
oc du spiser dem naadelig.
2. Naar du obner din milde haand/
Da glæder sig quinde oc Mand/
Oc bruger din gode gaffue/
Oc dig derfor hiertelig loffuer.
3. For dig kiendis wi oss/ O Herre/
Ælendige Synder at være/
Oc haffue ingen rettighed
Til din store oc rige godhed.
4. Vær oss naadig O Herre god/
Alle vor Synder oss forlad/
Velsigne vor spise alle dage/
Lad det oss vel bekomme oc smage.
5. At wi kunde saa bruge det
I en ret god Samuittighed/
Alt til dit hellige Naffns ære/
I Christo Jesu vor Herre.
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I Jesu naffn gaa wi til bord
At æde vort Mad paa hans Ord/
Hannem til loff/ oc oss til gaffn/
Saa æde wi i Jesu naffn.
Hans Thomissøn, Th 327-8.
Til oversættelsen af Johann Horns salme har
Hans Thomissøn føjet et nyt vers. Det skal vel
betragtes som hørende sammen med salmen,
fordi det ikke har faaet noget nyt nummer eller
overskrift. Men det betegnes alligevel som noget
for sig, dels ved større begyndelsesbogstav, dels
ved en større afstand mellem dette vers og de
foregaaende.
Paa lignende maade forholder det sig med en
takkesalme efter maaltidet. Det er igen Johann
Horns »Dancket dem Herren, denn er ist sehr
freundtlich« (Wackernagel 111,445), som Hans
Thomissøn har oversat »Tacker Herren, thi
hand er saare venlig«. Hertil har han ligeledes
føjet et vers:
I Jesu naffn saa haffue wi alle ædt/
Aff øl oc mad saa ere wi nu vel mett:
O euig Herre Gud giff oss der aff gaffn/
At loffue oc prise dit hellige naffn.
Det er ogsaa sat efter Johann Horns salme uden
nummer og overskrift, men adskilt fra den ved
lidt større afstand og større begyndelsesbogstav.
Disse to vers er aabenbart paa en eller anden
maade sidestillede.
Det fremgaar heraf med sikkerhed, at man
ikke kan nævne Johann Horn som forfatter til
den velkendte bordbøn, som salmebøgerne hid
til har gjort.
Er det da Hans Thomissøn? Niels Møller
mener, at det er ældre danske bordbønner, som
Hans Thomissøn har føjet til her. Widding kal
der i hvert fald verset efter maaltidet originalt.
Nu forholder det sig i virkeligheden saaledes,
at begge vers findes trykt andetsteds et aar tid
ligere, nemlig i Niels Bredals »Børne Speigel«
1568. Denne lille morsomme bog er en under
visning i »takt og tone« for børn og unge men
nesker. Forfatteren siger i forordet, at Erasmus
Rotterdamus har beskrevet paa latin, hvorledes
ungdommen skal optugtes. Men da ikke alle
læser latin, har han nu »Vdschreffuit paa Danske
Riim Nogen de fornæmmeligste Lærdomme aff
Latinæ«.
Efter at have givet en hel del andre regler for
god opførsel, som just ikke alle svarer til vore
tiders opfattelse, fortæller han, hvorledes man
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skal gaa til bords, bære tallerkenerne ind osv.,
og derpaa følger
En kort Benedicete.

Vdi JESU Naffn gaa wi til bord
At æde oc dricke alt paa hans ord.
Hannom til loff/ oc oss til gaffn/
Saa æde vij oc dricke wdi Jesu Naffn.
Bagefter følger
En Ret Gratins.

Vdi Jesu Naffn saa haffuer wi edt
Aff Mad oc 011 saa ære wij medt.
HERRE gud giffue oss der aff gaffn
At loffue oc priise dit Hellige Naffn.
Om dette nu har noget at gøre med Erasmus af
Rotterdam, skal jeg lade være usagt. Det er
næppe meget sandsynligt. Det er i hvert fald
Niels Bredal, som har formet den lille bog paa
danske vers. Skal man nævne en forfatter til
bordbønnerne, maa det være ham. Men der
foreligger stadig den mulighed, at det er ældre
danske vers, som han har optaget i sin lille bog
(Kgl. Bibi.).
»Almægtige og gode Gud« blev ikke optaget
i de følgende autoriserede salmebøger, men hyp
pigt i de private boghandlersalmebøger, Mok
kes, Cassubes, Paullis osv. Slutningsverset blev
optaget i ældre katekismer i følgende form:
I JEsu Navn gaae vi til Bords,
At æde og drikke paa dit Ord,
Dig til Ære og os til Gavn,
Saa faae vi Mad i Jesu Navn.
R 89 optog dette med smaa ændringer: 1: Bord.
2: At spise, drikke. 3: Dig, Gud, til Ære, os.
KH 78 lidt anderledes: 2: At spise og drikke
paa hans Ord. 3: Gud til Ære, os til Gavn.
D 742 vender nærmets tilbage til teksten i R.
I Sønderjylland har N i lin. 3: Gud til Lov og
os til Gavn.
I Norge har La rev 822 optaget en bearbej
delse af Gustav Jensen paa to vers: »I troen på
Guds gode ord«, hvorom salmebogen siger, at
v. 1 er af Hans Thomissøn, v. 2 af Gustav Jensen;
men det er nok mere sammenblandet end som
saa.
(Koch I, 255. Nutzhorn II, 300. Niels Møller SS,
II, 159. Widding II, 108-9).
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5. KOM, HERRE JESUS, VÆR VOR
GÆST.
O Jesu Christ, vær Du vor Giæst
Og giør vort Maaltid til en Fest!
Og hver en Fest og hvert et Savn
Lad ære dit det store Navn
Og vorde os til Siæle-Gavn!
P. Chr. Kierkegaard (?) 1862 (?).
Her efter »Nogle Psalmer og Bønner«, 3. opl., 1868.
Den ældste mig bekendte kilde er P. Chr.
Kierkegaard: »Nogle Psalmer og Bønner«, 1862.
Alene deraf kan man ikke slutte, at Kierkegaard
er forfatteren, da det lille hefte mest indeholder
salmer, som ikke er af ham. Han har optaget
tre bordbønner, hvoraf de to heller ikke er af
ham (»Velsign vort Hus« og »O Gud skee Tak
evindelig«), men om dem gælder det, at han
har givet dem nogle tilføjelser, som ikke findes
andetsteds. Man kunde derfor, noget usikkert,
slutte om ovenstaaende, at det ogsaa er en ældre
bøn, som han har omarbejdet, eller, da man
ikke kender den andetsteds fra, at han selv havde
digtet den.
Den blev optaget i KH 78,7 blot med en
ændret begyndelse: Kom, Herre Jesus, vær vor
Gæst.
Det har imidlertid været almindeligt at ude
lade den sidste linje, saaledes SF 149,3 og Fi
biger 5, der dog ogsaa har andre varianter. De
i D 742,5 foretagne ændringer stammer fra
Westergaard-J acobsen.
En ret almindelig kortere variant er følgende:
Kom, Herre Jesus, vær vor gæst, da nyder vi
vort maaltid bedst.
(A. Fibiger: 55 Bordbønner. 3. udg. Køb. 1928).

6. SIGN NU VED DIT ORD OG AAND.
Den XVI. Sang
er
Boord-Andagt
eller
En Sang at siunge for Maaltjd,
Under dend Melodie:
Siunge vi af Hiertens Grund, etc.
1. Hierte Fader, Godheds Rood,
Sundheds Kilde, Livsens Flood,
Af hvis bundløs Naade-veld
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Flyder Lykke, Liv og Held,
Spiisemester viis og klog,
Som i Verdens mindste Krog
Holder ævig Opholds Bog.
2. Fra min første Form og Skik,
Som jeg lønlig af dig fik,
I min Moders Liv og Barm
Blev jeg ved din Naade varm,
Og fik Føde før jeg saae
Frugtbar Sky paa Himlen gaa,
Brødkorn udi Furren staa.
3. I min spæde Barndoms Stand,
Før min Gumme hafde Tand,
Gav du Melk af Moders Bryst,
Som med kierlig Kys blev kryst,
I min Ungdom daglig Brød
Jeg hos Riis og Aue nød,
Tugtens Graad er nu saa sød.1
4. Hvor jeg haver reyst omkring,
Trædt i Verdens Vandre-ring,
Har du Brødet med mig deelt
Nu i halft og nu i heelt,
Jeg ved din Forsynlighed,
I mit loulig Kald og Sved,
Intet hungrigt Maaltid veed.
5. Du har givet Huus og Hiem,
Hiulpet mig i Verden frem,
Og min Hustro yndelig
Som et Viintræ breder sig,2
See til Frugten som her staar,
Mine Børn jeg af dig faar
I mit korte Levnets Aar.
NB. Dend som GUD har ey velsignet med Børn,
kand siunge dette Vers saaledis:
Du har givet Huus og Hiem,
Hiulpet mig i Verden frem,
Saa jeg har til min’ og mig
Aid min Nødtørft rundelig,
Giv, O GUd! min Siælis Frugt
Maa, dig til en søder Lugt,3
Spire frem i Dyd og Tugt.
6. Du har skienkt mit Kar og Skaal
Til et vel-fornøyed Maal,
At min Fiende ogsaa maa
Harme-brusten see derpaa!
Gid jeg aldrig glemsom er
For det Brød din Haand mig skiær,
Og din Forsyn til mig bær.
1. Ordspr. 13,24. 2. Ps. 128,3. 3- Ef. 5,2.
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7. Signe ved dit Ord og Aand,
Alt hvad din, den runde Haand
Haver nu paa Borde sat
Af din rige Forraads Skat,
Giv os Styrke ved vor Mad,
Drøyelse leg i vort Fad,
Hver maa blive sund og glad.
8. Hold ved lige Kirkens Bord,
Sacramentern’ og dit Ord,
Til vor Siælis Leve-brød,
Som er sundt i Liv og Død:
Signe Kongen, at hans Land
Rige Madbord blive kand
I lyksalig Trive-stand.
9. Giør os af dit Gode mæt,
Hold os i dit Bud og Ræt,
Gid vi, med en kierlig Aand,
Gierne fylder Armis Haand,
Lad os leve i din Fred,
Med en god Samvittighed
Døe i Troen vel bered.
Thomas Kingos
Aandelige Siunge-Koors Anden Part, 1681.
Her efter KSS III, 243-246.
Denne bordsalme blev ikke optaget i K, men i
P 539 og Gb 391, begge steder med et par smaa
varianter, som allerede fandtes i Sjungekoret:
7,3: Bordet. 8,5: Land’ (flertal). Desuden har
Gb ændret 5b,6: liflig Lugt.
Den blev udeladt i E, men genoptaget i R 91
med ny begyndelse: »Milde Fader, Godheds
Rod« og med betydelige ændringer, som fjernede
noget af Kingos realisme; den blev desuden for
kortet til 6 vers.
KHF 1885,630 udvalgte alene v. 7, som maaske tidligere havde været brugt for sig selv, og
ændrede det saaledes:
Sign nu ved dit Ord og Aand
Alt hvad, Gud, din milde Haand
Har for os paa Bordet sat
Af dit Forraads rige Skat!
Giv os Styrke ved vort Brød,
Mæt vor Sjæl for Liv og Død
med dig selv, o Jesus sød!
Det blev optaget uændret i KH 78,3 og N (pro
sadelen), mens D 742 er vendt tilbage til den
Kingoske djærvhed.
I Norge blev salmen optaget i Hauge 598 med
tre vers (la -)- 6b, 7, 9), men ikke i de andre
salmebøger.
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7. VELSIGN VORT HUS, VELSIGN VORT
BORD.
Velsign vort Huus! velsign vort Bord!
Velsign den hele arme Jord!
Velsign os med din egen Haand,
Gud-Fader, -Søn og -Helligaand!
Amen.
J. Victor Bloch.
»Christeligt Folkeblad« 1847, Nr. 35.
Da redaktøren af »Christeligt Folkeblad«, lie.
theol. Jørgen Victor Bloch, sognepræst i Løn
borg, har forsynet denne bordbøn (og flere andre
samtidigt anførte, se nærmere under »Fader,
tak for dagligt brød«) med sit mærke »J.V.B1.«,
maa man gaa ud fra, at han er forfatter til dem.
Det har han ogsaa bekræftet paa den mærkelige
maade, at han har optaget bordbønnen som
slutningsvers i følgende julesalme:
En julesalme.
Som: »Det kimer nu til Julefest«.
1. Den »store Glæde« atter ny
udraabes over Land og By:
I Nattens Mulm blev Lyset tændt:
Guds Søn blev ned til Jorden sendt.
2. Han kom med »Fred og Velbehag«;
Jordnatten veg for Himlens Dag;
Guds Fadernavn med liflig Klang
os Englen ind i Sjælen sang.
3. Vor Fader, vi er ej det værd;
vi syndet have hver især,
vor Skyld er stor; men større har
din Naade vist sig aabenbar.
4. Thi du, o Gud, er Kjærlighed;
i Jesus vi med dig har Fred,
og i hans Navn den Helligaand
besegle vil vort Samfundsbaand.
5. Saa vil vi nu kun lukke ind
din Glæde stor i Sjæl og Sind
og hvile i din Faderfavn
Med Tak og Pris i Jesu Navn.
6. Og til vort Hjem vi tage med
din Juleglæde og din Fred;
da, hvad du giver der, paany
velsignes os fra Himmelby.
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7. Velsign vort Hus, velsign vort Bord,
velsign den hele arme Jord!
Velsign os med din egen Haand,
Gud Fader, Søn og Helligaand!
J. Victor Bloch.
»Højskolebladet«, 1892, Nr. 53, 30. Dec.,
sp. 1692.

Redaktionen tilføjer i en fodnote: »Denne lille
Salme (skrevet for en Del Aar siden til en Kirke
tjeneste Juleaften) var af Forfatteren sendt til
Optagelse i »Højskolebladets« Julenummer, men
maatte udelades af Mangel paa Plads. Som det
vil være vore Læsere bekjendt, er Salmens For
fatter, den 80-aarige lie. theol., fhv. Provst Jør
gen Victor Bloch, nu afgaaet ved Døden (Lille
J uleaftensdag).«
Bord verset blev optaget i KHF 1885,630 og
derefter i KH 78 med et par ændringer: 2: vide
Jord. 3: milde Haand.
P. C. Kierkegaard har 1862 i »Nogle Psalmer
og Bønner« optaget det i følgende form, hvoraf
man dog næppe kan slutte, at ændringerne er
foretaget af ham:
Velsign vort Huus, velsign vort Bord,
Velsign dit Folk i Syd og Nord,
Velsign den hele arme Jord,
Med Almagts- og med Naades-Haand,
Gud Fader, Søn og Helligaand!

Men iøvrigt kan verset ændres paa utallige maader. Meget pudsigt fortæller Paul Nedergaard i
»Præsteforeningens Blad« 26. aug. 1938, s. 579:
»... En god Ven gjorde mig opmærksom paa,
at man altid kan høre, hvilken kirkelig Retning
en Mand tilhører, naar Bordverset »Velsign
vort Hus, velsign vort Bord« bedes. Grundt
vigianerne fortsætter: Velsign den hele vide Jord,
Missionsfolk: Velsign den hele arme Jord, Barthianere: Velsign den hele faldne Jord, Centrums
folk: Velsign dit Folk i Syd og Nord, og hvis der
kun ventes et beskedent Maaltid, sluttes der:
Og lær os med taknemlig Aand at tage alting af
din Haand! Det var nu det, denne Mand lyttede
efter, naar der blev bedt Bordbøn. Jeg nævner
kun dette for at komme Bordrimene til Livs.«
- Der er jo imidlertid ingen grund til at ophæve
brugen paa grund af nogles misbrug.
D 742,2 har slettet den ene af de to ændringer
fra KH, som virkelig synes at være af grundt
vigsk afstamning, og er i lin. 2 vendt tilbage til
originalen.
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8. VELSIGN VORT MAALTID, HERRE
KÆR.
Velsign vort Maaltid, Herre kær!
velsign os alle, hver især!
og lad i Ve og Vel os finde,
at du har lyst din Fred herinde!
Ingvor Bondesen:
»Teteté«, 1884.
Her efter 2. opl. 1903.
Det mærkelige navn paa Ingvor Bondesens for
tælling »Teteté« kommer af, at en af hovedper
sonerne, Erik Kaspersen, stammer og indleder
sine sætninger med »tetete« eller »dede«. For
tællingen foregaar paa Frederik Ils tid. Erik er
gift med Ellen, men brylluppet, som blev ordnet
af forældrene, kom i stand mod hendes vilje.
Hun var blevet forelsket i en ung adelsmand
umiddelbart før han rejste til udlandet. Hun er
derfor blevet Erik en daarlig hustru, og da den
unge herremand fem aar efter kommer hjem
igen, lader hun sig let lokke til et stævnemøde
med ham. Mødet bliver opdaget, de maa flygte
derfra, han lader hende i stikken, og hun forstaar,
at han kun tænker paa sig selv.
Da hun nu skal staa offentlig skrifte i kirken
for sin forseelse, er det ved at sortne for hende,
men hendes mand kommer op og stiller sig
ved siden af hende, skønt præsten siger, at han
skal blive i stolen, det er jo ikke ham, der skal
skrifte.
»Tetete... vi faar bebebære det sammen«,
lød svaret trohjertet og besluttet.
De følges ned haand i haand, et nyt liv be
gynder med Ellens totale forandring, hun hol
der af sin trofaste mand, tager sig af børn og
hjem, og bereder straks ved hjemkomsten et
festligt maaltid.
»Erik tog Plads ved Bordenden, og Ellen satte
sig ved hans Side; saa kom Pigen ind og de af
Folkene, som var hjemme. Og Bordverset lød:
Velsign vort Maaltid, Herre kær!
velsign os alle, hver især!
og lad i Ve og Vel os finde,
at du har lyst din Fred herinde!«
Saaledes som verset her indføres »Og Bordver
set lød« er det klart, at Bondesen selv har digtet
det. Hvor der i fortællingen er direkte tale, er
den arkaiseret. Det havde været en smal sag for
forfatteren, som var vel hjemme i historien, at
anføre et af de bordvers, som blev brugt i den tid,

da fortællingen foregaar. Men det har aabenbart
været hans mening at anføre et vers, han selv
havde digtet, eller som han digtede til denne
fortælling, til hvis forudgaaende handling ord
lyden i verset passer saa godt. Det er jo slet ikke
gjort »gammeldags«, det er i høj grad nutidigt
i sprog og indhold.
Det blev optaget i »Hjemlandstoner« 1895
med en ændring i lin. 3: Og lad til hver en Tid
os finde. Et par aar senere kom det ind i KH
78,6 i den rigtige form, og saaledes gik det videre
til D 742,3.

9. VOR DISK OG DUG ER ALT BERED.
Smaa Børns Hierte-suk
eller
Boord-Læsning
for Maaltid.
Vor Disk og Dug er alt bered,
O GUD, for din Barmhiertighed,
Velsigne disse Gaver saa
At vi kand Legems Styrke faae,
GUD mætte hver som hungrig er,
Og Suk for Brød til Himlen bær,
Giv Fred og Frugt i vore Land,
Velsigne Jorden, Luft og Vand,
Bevar vor Christen Øfrighed,
Giv os vor næring af vor Sved,
Spiis og vor Siæl med Livsens Brød,
Det JEsus tiente med sin Død. Amen.
Thomas Kingos
Aandelige Siunge-Koors Anden Part, 1681.
Her efter KSS III, 249.

Noter: Disk: Bord. Vore Land: Danmark og
Norge. Spiis: bespis. »Vor Næring« lyder mær
keligt i børnenes mund, men naar børnene skif
tedes til at bede bordbøn efter maaltidet, bad
de paa hele familiens vegne.
Kingos »hjertesuk« knytter sig i reglen til en
længere forudgaaende salme, i dette tilfælde til
to salmer, »Hierte Fader, Godheds Rood« og
»O GUd, hvor stoor og priselig«, se nærmere
under »Sign nu ved dit ord og Aand« og »Vor
Fader, vi os sætte ned«.
Det her anførte hjertesuk blev ikke optaget i
K, P, Gb eller E, men i R 90, hvor det er delt
i to sekslinjede vers. I de første seks linjer er
der kun smaa ændringer, men det sidste vers
lyder:
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2. Giv Fred og Frugtbarhed om Land,
Velsign du Jorden, Luft og Vand,
Bespiis vor Sjæl med Livsens Brød,
Som Jesus tjente ved sin Død.
Og lær os, med en ydmyg Aand
At tage Alting af din Haand!
R 90.
Man har altsaa udeladt lin. 9-10 og tilføjet et
par helt nye linjer; de stammer dog ikke fra
redaktionen af R; verset findes allerede saaledes
i »Morgen- Bord- og Aftenbønner. Udgivne af
en Forening af Præster og Skolelærere. Kjøb.
1847«, og maaske er de endnu ældre. Disse linjer
blev fjernet ved optagelsen i KH 78,2, men de
kom siden til at gaa igen ved kombinationer
med flere andre bordbønner.
I D blev denne bøn ikke optaget.
I Norge optog W. A. Wexels den 1840 i
»Christelige Psalmer«, delt i tre firlinjede vers.
La 599, Hauge 597 og La rev 821 delte den i to
sekslinjede vers, mere eller mindre ændrede.

10. VOR FADER, VI OS SÆTTE NED.
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Ved Regnens Drysle-draaber,
At Skov og Mark,
At Søe og Park
Ny Frugt og Yngel haaber.
3. Du spiiser3 os, som paa dig troer,
Vi seer paa dine Hænder,4
Vort Brød paa dend Sted ofte groer,
Som vi slet intet kiender!
Du deeler om
Af Havets Vom,
Af Luft, af Søe og Strømme,
Fisk, Fugl, og Fæ
Med Frugt af Træ
Skal Mark og Skov indrømme.
4. Vi seer nu her sat om paa Bord
De fulde Fad og Skaale,
O Gud, i JEsu Navn og Ord
Velsignels’ os tilmaale!
Vi løfte op
Mod Himlens Top
Vor Haand, med mange Sukke,
Lad ingen Synd
Vort Maaltids Fynd
Med Hierte-sorrig slukke.5

Naar jeg betænker dend Tiid og Stund, etc.

5. Giv os fremdelis, at vi saa
Vort Brød med Ræt adspørge,
Og frem i Dyder daglig gaa,
At du for os vil sørge,
Vi daglig Brød
Indtil vor Død
Foruden Synd kand nyde,
At og vi maa
En Lefning faa,
Dend Fattige at yde.

1. O GUd, hvor stoor og priselig
Din Naade er at skatte.
Som over Verden strekker sig,
Flux længer end vi fatte!
Hvert Øye maa
Dig vogte paa,1
Du seer og med dit Øye
Udi din Arv,2
Til allis Tarv
At hielpe og fornøye.

6. Saa setter vi os dermed ned
At bruge dine Gaver,
Som du i din Barmhiertighed
Saa kierlig givet haver,
Og bede dig
Med Troens Skrig,
Du selv vor Giest vil være,
Og endelig
I Himmerig
GUds Riigis Brød beskiære.

Dend XVII. Sang
er
iligemaader en Bord-andagt
eller
Sang at siunge for Maaltid,
under dend Melodie:

2. Du obner din saa runde Haand
Og med din Naade mætter
Alt det som haver Liv og Aand,
Og Føden hver indretter,
Du dryber ned
Med Frugtbarhed,

Thomas Kingos
Aandelige Siunge-Koors Anden Part, 1681.
Her efter KSS III, 246.

Noter: 1) Ps 145,15: »Alles øjne vogte paa dig
osv.« var et led af Luthers bordbøn, som blev
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almindeligt brugt, a) Guds arv er menigheden,
Ps. 33,12. 3), bespiser. 4), Hænder, dvs. Guds
styrelse. 5), Flere gamle bordbønner nævner at
spise og drikke til overmaal eller i lystighed føre
syndig tale.
Som det ses af sidste vers, sang man en saadan
salme staaende, inden man satte sig til bords.
I Sverige beder man stadig bordbønnen staaende,
men ofte tavs, hver for sig.
Den blev ikke optaget i K, men derefter uden
væsentlige ændringer i P 540 og Gb 392. Den
blev helt omdigtet i E 513, »O gode Gud! hvor
rigelig«. I R blev den udeladt. Men KHF
1885,630,5 fandt atter frem og omdigtede det
sidste vers saaledes:
Vor Fader, vi os sætte ned,
At nyde dine Gaver,
Som du i din Barmhjærtighed
Os kjærlig givet haver;
Vi bede dig med Troens Bøn,
Du selv vor Gjæst vil blive,
Og en Gang i din Himmel skjøn
Dit Riges Brød os give!
Denne tekst blev optaget i KH 78,5, men ikke i
D.
I Norge blev salmen optaget i La 598 med
det første og de to sidste vers.

II. EFTER MAALTIDET.
1. FADER, TAK FOR DAGLIGT BRØD.
Nogle Bord-Bønner.
Velsign vort Huus! velsign vort Bord!
Velsign den hele arme Jord!
Velsign os med din egen Haand,
Gud-Fader, -Søn og -Helligaand!
Amen!
Tak for Mad, o! Fader kjær!
Tak for Liv og Aande!
Vær os selv i Aanden nær!
Frels vor Sjæl fra Vaande!
Fri os ud af Synd og Død!
Mæt os huldt med Livsens Brød!
At vi altid vel tilmode
Prise dig, du Eviggode.
Amen!
Du mætter smaae og store Munde;
Alt Godt du vil os gjerne unde.
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Tak, Fader, for din Miskundhed!
Lys over os din hulde Fred!
Amen!
Fader! Tak for dagligt Brød!
Tak for Sjæleføde!
Giv os altid Naadsens-Brød
Her, - men lad os møde
Hisset ved dit Høitids-Bord,
Naar vi flytte skal fra Jord,
Frelste af din Naade!
Amen!
Jørgen Victor Bloch.
»Christeligt Folkeblad«, 1847, Nr. 35, 30. maj.

Forfatterskabet til disse fire bordbønner er uom
tvisteligt. De er i bladet undertegnet med »J.V.
Bl.« Bloch var redaktør af »Christeligt Folke
blad«, som udkom i Ringkøbing 1846-48. De
nævnte forbogstaver er det sædvanlige mærke
under de mindre ting, som han selv skriver;
Han vedføjer kildeangivelse ved det, han »klip
per«.
Den første af de anførte bønner omtales sær
skilt.
Alle fire bønner blev samme aar optaget i
»Morgen- Bord- og Aftenbønner«. Udgivne af
en Forening af Præster og Skolelærere«, Kjøb.
1847. Her er de ikke ændrede.
De er derimod alle ændrede, mere eller mindre
i A. Fibigers »55 Bordbønner«, 3. udg. Køb.
1928.
Kun den første (se denne!) og den sidste blev
optaget i KH 78-79, nogenlunde uændret, kun
3: Naadens Brød. Saaledes ogsaa i N (prosade
len).
D 743 har optaget en upaakrævet ændring
efter MF 690,10. »Legems føde« er der jo alle
rede takket for i første linje, og det lyder akavet.

2. HAV TAK, O GUD, VOR SKABER
MAND.
Smaa Børns Hierte-suk
eller
Boord-Læsning
efter Maaltid.
Hav Tak, o Gud, vor Skabermand,
For Næring udaf Land og Vand,
Hav Tak, o JEsu, for din Død,
Hav Tak du rette Livsens Brød,
Tak, hellig Aand, oplius vort Sind

I

io
Og GUD til vore Hierter bind,
GUD, tænk oppaa os arme smaa
Som i din Forsyns Øye staa,
Du veedst hvordan vor Lykk’ og Brød
Skal skiæres for os til vor Død,
Giv Lykke, Helbred, Liv og Gafn,
Og Salighed i JEsu Nafn.
Amen.
Thomas Kingos
Aandelige Siunge-Koors Anden Part, 1681.
Her efter KSS III, 252.

Denne bordbøn blev ikke optaget i K, P, Gb,
E eller R. Den anføres i en udgave af Luthers
katekismus fra 1802, ligeledes i »Morgen- Bordog Aftenbønner«, Kjøb. 1847. N. E. Engeli har
i sin »Psalmebog til Opbyggelse i Kirken, Skolen
og Hjemmet«, Flensborg 1856, nr. 684, delt den
i tre vers, saa den kan synges efter melodien »Fra
Himlen højt«. KHF 1885,631 har kun optaget
de første seks linjer uden ændringer. Saaledes
gik den videre KH 79, men blev ikke optaget i D.
I Norge har Landstad delt den i 2 sekslinjede
vers, La 600, Hauge 600 har gjort ligesaa og
ændret lidt ved teksten. Den gik videre til La
rev 821, men blev ikke optaget i Nynorsk.

3. O, GUD SKE TAK EVINDELIG.
O! Gud skee Lov evindelig
For 01 og Mad saa rundelig,
For sine Gaver allesammen!
Gud spise vor Siel i Himmerig, Amen.
Velsigne os GUD Fader!
Velsigne os GUD Søn!
Velsigne os GUD den Hellig Aand! Amen.
Ukendt forf.
Her efter en udg. af »D. M. Luthers liden (eller
mindre) Catechismus«, Kiøb. 1802.

Den, som kun kender denne bordbøn fra nyere
salmebøger, hvor den gengives uden mange va
rianter, kan let faa det indtryk, at bønnen er
forholdsvis ny. Der ovenfor anførte tekst røber
imidlertid, at det er en meget gammel bøn. Man
skal næppe fæste sig ved aarstallet 1802; det er
en tilfældig udgave af de ældre katekismer.
»Spise« i stedet for »bespise« kunde man endnu
bruge op mod den tid. Det bruges saadan endnu
i Gb. Men »øl« i en bordbøn fører tanken tilbage
til en tid, da kaffe og the endnu ikke var kendt,
maaske o. 1600, en tid, da man spiste »rundeligt«
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og drak »tæt« og takkede Gud for det. I samme
katekismus findes en anden bordbøn med øl:
Den Herre Jesus sød, som taalte paa Korset
den haarde Død:
Han velsigne og mangfoldiggiøre vort 01
og Brød osv.
Denne bøn findes allerede i Sthens Vandrebog
fra 1589, hvor den har følgende form:
Den HErre JEsus som tolde paa Korset Død
Hand velsigne oc mangfoldig giøre vor 01
oc Brød/
Oc oplad oss sin runde oc milde Haand/
Met huilcken hand spiser baade qvind oc
mand/
Gud trøste alle Bedrøffuede i deris Nød/
Oc frj oss fra den evig Død/
Gud vnde oss at nyde oc bruge hans Gafuer
saa/
At wi alle Himmerigis Glæde kunde faa/
Amen.
Om Sthen selv er forfatter til denne bøn, eller
om den er endnu ældre, tør jeg ikke afgøre. Men
det her omhandlede bordvers har baade de
samme udtryk og den samme tankebevægelse
og er sikkert af tilsvarende ælde.
I »Morgen- Bord- og Aftenbønner«, Kjøb.
1847, har verset faaet følgende form:
O Gud skee Lov evindelig
For Mad og Drikke rundelig,
For sine Gaver allesammen —
Gud mætte vor Sjel i Himmerig! Amen.
P. Chr. Kierkegaard har bearbejdet det i »Nogle
Psalmer og Bønner« 1862 saaledes:
O Gud skee Tak evindelig
For Mad og Drikke rundelig,
For dine Gaver allesammen!
Lær os at takke ret for dem
Og før os saa til Fredens Hiem,
Hvor vi skal evig takke! Amen!
»Hjemlandstoner« 1895, nr. 618 og Fibiger 52
siger: »Dig, Gud, ske Tak evindelig« og lin. 3:
dine Gaver. Ellers ligesom 1847. Denne firlinjede
form bliver den almindelige, med kun smaa
varianter. KHF 1885,631,4 har »O Gud ske
Lov« og »dine Gaver«, saaledes ogsaa N i pro
sadelen og KH 79,4.
Dette ændres i D 743,2 til »O, Gud ske tak« og
i lin. 4: Gud, mæt vore sjæle.
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Pastor Peter Scharling, der var sognepræst i
Randers 1879-1907, har i min studentertid for
talt mig følgende: En præst i nærheden af Ran
ders fik en dag uventet besøg af to studenter og
syntes, at han maatte byde dem med til middag.
Han bad bordbønnen
O Gud ske lov evindelig
for mad og drikke mmmm,
for dine gaver allesammen.
Gud mætte vore sjæle i Himmerig, amen.
Ja, sagde han bagefter til studenterne, jeg sagde
ikke »rundelig«, for det er kun gule ærter.

4. TAK FOR MAD, O MILDE FADER.
Mel.: Op, I Kristne, ruster Eder.

f

1. Tak for Mad, o milde Fader,
Vi blev styrket, vi blev mæt,
Ja din Godhed ei aflader,
Til vort sidste Aandedræt;
Blot vi troe,
Skal vi faae
Alt, hvortil vi trænge maa.
2. Du er jo al Godheds Kilde,
Alt Godt kommer jo fra Dig,
Blot vi kunde, som vi vilde.
Som vi burde takke Dig;
Men Du veed
Jo Beskeed
Om vor Ufuldkommenhed.
3. Vi ei meget vil begjære,
Af det Ilden hører til.
Lad os ret tilfredse være,
Med det, Du os unde vil;
Dagligt Brød,
Til vor Død,
Det er nok, o Fader sød.

1

4. Blot vi staae hos Dig i Naade
Blandt den lille Troens Flok,
Da er Døden os en Baade,
I vor Jesus har vi nok,
Naar vi da
Gaae herfra,
Salige vi ere da.
Peder Madsen Hinge:
»Kom til Jesus«, 1869.
Her efter 4. opl. 1873.

I I I

Husmand, daglejer, mergelgraver og sogneraadsformand, senere Indre Missions kolportør, Peder
Madsen, Hinge, digtede de fleste af sine sange
under det haarde arbejde i mergelgraven. Om
det ogsaa er tilfældet med ovenstaaende takkesang kan naturligvis ikke siges, men i saa fald
er det den beskedne madpakke, han har haft
i tankerne, og det vilde stemme ganske godt med
den nøjsomhed, som kommer til orde i v. 3, og
som prægede hele hans færd.
Hans sangbog »Kom til Jesus« blev brugt ved
de gudelige forsamlinger i hjemmene, og det er
derfor naturligt, at netop bordsangen kom tid
ligt i brug og slog an. Den blev optaget i »Hjem
landstoner« 1895, nr. 621, med alle fire vers, og
med et par ændringer: 3,2: Jorden. 4,7: juble
vi Halleluja! Peder Madsen har med »ilden« i
3,2 tænkt paa 1. Kor. 3,12 flg., 2. Pet. 3,7 eller
lignende steder.
Det første vers af sangen har faaet en meget
stor udbredelse som bordvers og blev derfor
optaget i D 743,3.

5. TAK VÆRE DIG, VOR SKABERMAND.
Tak være dig, vor Skabermand,
For Sjæls og Legems Føden,
For Vandringsbrød til Livets Land
Og Lægedom mod Døden!
Ukendt forf.
KHF 1885, 631,6.

Den ældste mig bekendte kilde er KHF 1885,
og man kunde for saa vidt gætte paa C. J. Brandt
som forfatter. Verset blev optaget uændret i KH
79,6, blot forsynet med bindestreger i lin. 2.
Ogsaa Fibiger 46, uden bindestreger. Ikke op
taget i N eller D.
Det har en vis lighed med Kingos »Hav tak,
o Gud, vor Skabermand«.

6. VORT MAALTID VIL VI SLUTTE NU.
Dend XVIII. Sang
Er
Boord-Andagt
eller
En Taksigebis Sang efter Maaltjd,
ogsaa under dend Melodie:
Naar jeg betænker dend Tiid og Stund, etc.

|
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i. Vort Maaltid vi beslutter nu
Og folder vore Hænder,
At komme dig vor GUd ihu
Med Tak til Jordens Ender,
For Roe og Fred,
For Førlighed
Og dette Maaltids Spiise
Af Luft og Vand,
Af Skov og Land,
Vi dig af Hiertet priise.

2. O GUd, hvor mangen løber om
Og efter Brødet leder.
Hvis fattig Haand er ofte tom,
Hvor bønlig hand end beder!
Hvor mangen staar
I Verk og Saar
Beklemd og lider ilde,
Og raaber paa
En Bid at faae
Af det vi haanlig spilde.

3. O! lad os ey vor Brødkurv hen
Bag Laas og Lukke sette,
Før at dend hungrig JEsu Ven
Sit Stykke faar af dette
Som over er
Af Lefninger,
Til Trøst i Hungers Vaade,
Vort Forraads Tall
Ey mindskis skal,
Men voxe til i Naade.
4. GUd signe os i JEsu Nafn,
Som vil os daglig mætte,
Vi gaar nu til vort Verk og Gafn
I GUds Frygt at forrette:
Gid i vort Brød
En andens Nød
Og Sved vi aldrig elte
At vort Uskiæl
Dend armis Siæl
Skal slæt i Taare smelte.
5. Naar da i Verden intet Brød
Vor Tunge meer vil smage,
Gid da imellem Liv og Død
Vi Livsens Brød maa tage,
Og Troens Haand
Ved HErrens Aand
I JEsu Saar indstikke,
Ja Livsens Flood,

I JEsu Blood,
Til sidst Far Vel at drikke.1
Thomas Kingos
Aandelige Siunge-Koors Anden Part, 1681.
Her efter KSS III, 250-2.
Note: 1) Tanken er: Gid vi da ved troen maa
modtage frugten af Jesu lidelse og død og gen
nem Jesu blod faa livskraft til vor sidste rejse.
Denne takkesalme efterfølges af det lille hjerte
suk »Hav Tak, o Gud, vor Skabermand«, se
dette!
Den blev ikke optaget i K, men i P 541 og
Gb 393, det sidste sted med ganske ubetydelige
ændringer. Derefter blev den helt omdigtet i E
517, men paany tilbageført i R 93 med følgende
ændringer: 1,4: Som os alt Godt tilvender. 1,6:
For Kjærlighed, For. 2,1: vanker om. 3,3: Før
den, som tyede til os hen. 3,5: Som samlet er.
4.5- 10: Velsign vor Daad, Lad Armods Graad
Vor mindste Bid ei væde, Men gid vi maae Den
Kunst forstaae, At trøste dem, som græde!
5.5- 10: Gid vi vor Aand Da i din Haand, O
Herre, kunne give, Saa gjennem Død Til Hvile
sød Vi kunne førte blive!
KHF 1885,631,1 optog kun det første vers og
ændrede begyndelsen: Vort Maaltid her vi slutte
nu. Samme vers blev optaget i KH 79,1, atter
med lidt ændret begyndelse: Vort Maaltid vil
vi slutte nu.
I Sønderjylland blev det første vers optaget i
MB 701 omdigtet saaledes:
Vort Maaltid vi beslutte nu,
Og folde vore Hænder,
At komme dig, vor Gud! ihu,
Som os alt Godt tilsender;
At vi med Fred
Og Munterhed
Vort Maaltid kunne nyde,
Vi derfor dig
Ret hjertelig
Vor Tak, o Fader, yde.
I N og D blev det ikke optaget.
I Norge optog Wexels v. 1 og 3 meget ændrede
i »Christelige Psalmer« 1840. Landstad har op
taget alle vers i La 601: »Vort Maaltid vi da
slutte nu«; de tre første vers meget nær origina
len, de to sidste med gode ændringer. Hauge
599 har ogsaa alle vers, v. 4 ændret som R, v. 5
anderledes, ganske nær originalens tanke, men
med et uheldigt rim. De nyere salmebøger har
den ikke.
(Skaar II, 491).

I
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8. Er will mich iiber all’s erheben
und seiner klarheit machen gleich:
er wird mir so viel schåtze geben,
dass ich werd’ unerschopflich reich,
So lieb’ ein jeder was er will,
mein JEsus bleibt mein bestes ziel.

1. Ach sagt mir nichts von gold und schåtzen,
von pracht und schonheit dieser welt;
es kan mich ja kein ding ergetzen,
was mir die welt vor augen stellt.
Ein jeder Hebe was er will,
ich liebe JEsum, der mein ziel.

9. Muss ich gleich hier sehr viel entbehren,
so lang’ ich wandre in der zeit,
so wird er mir’s doch wohl gewåhren
im reiche seiner herrlichkeit.
Drum lieb’ ich billig in der still
nur JEsum meines hertzens ziel.

BORTVEND DIN VREDE.
Se: Afvend din vrede.

2. Er ist alleine meine freude,
mein gold, mein schatz, mein schonstes bild,
an dem ich meine augen weyde,
und finde was mein hertze stillt.
Ein jeder liebe was er will,
ich liebe JEsum, der mein ziel.
3. Die welt vergeht mit ihren lusten,
des fleisches schonheit dauret nicht,
die zeit kan alles das verwiisten,
was menschen-hånde zugericht’t;
drum lieb’ ein jeder was er will,
nur JEsus ist allein mein ziel.
4. Er ist allein mein licht und leben,
die wahrheit selbst, das ew’ge wort:
er ist mein stamm, und ich sein reben,
er ist der seelen felss und hort.
Ein jeder liebe was er will,
ich bleib’ bey JEsu meinem ziel.
5. Er ist der konig aller ehren,
er ist der HErr der herrlichkeit:
er kan mir ew’ges heyl gevåhren
und retten mich aus allem streit.
Ein jeder liebe was er will,
nur JEsus ist und bleibt mein ziel.
6. Den schluss soli keine macht zerstohren,
sein reich vergeht nicht mit der zeit,
sein thron bleibt stets in gleichen ehren
von nun an bis in ewigkeit.
Ein jeder liebe was er will,
weil JEsus ist mein hochstes ziel.
7. Sein reichthum ist nicht zu ergriinden;
sein allerschonstes angesicht
und was vom schmuck um ihn zu finden
verbleichet und veraltet nicht.
Ein jeder liebe was er will,
denn JEsus ist mein hochstes ziel.
8

Johann Scheffler.
»Heilige Seelenlust etc.« 1657.
Her efter Schraders »Vollst. Ges.-Buch«.
Tønder 1731. Nr. 370.
Den katolske livlæge hos hertugen af Wiirtemberg-Oels Johann Scheffler, der skrev under
navnet Angelus Silesius, udgav 1657 »Heilige
Seelen-Lust, Oder Geistliche Hirten-Lieder, Der
in jhren JESUM verliebten Psyche«. I disse
hyrdesange fordyber sjælen, Psyche, sig i sin
Jesuskærlighed. Nærværende sang har overskrif
ten, som svarer til omkvædet: »Sie wil sonst
nichts als jhren JEsum lieben.«
Den anførte tekst er imidlertid ikke helt
Schefflers egen. Vers 4 og 5 er tildigtet i Freylinghausens salmebog 1704, hvor Schrader har
hentet teksten. Desuden er omkvædet blevet
varieret, mens det hos Scheffler overalt lyder
som i de to første vers. Desuden følgende mindre
forskelle: Hos Scheffler: 2,3: in dem. 6,1: Sein
Schloss kann (»schlus« hos Schrader er nok en
trykfejl). 7,1: kann man nicht. 8,1 og 3: Er kan.
9,1: Und ob ich’s zwar noch muss.

Mel. Hvo kun vor Gud vil lade.
1. Bort/ verden/ af mit Sind og Øye/
Din Lyst du selv beholde maae/
Som mig ey meere kand fornøye/
End Jorden/ som jeg spytter paa/
Hver elske/ hvad ham synes til/
Jeg kun min Jesum elske vil.
2. Hand er min Rigdom og min Ære/
Min daglig lyst og Tiids fordriv/
I ham jeg ret til freds kand være/
Thi Jesus hand er selv mit Liv/
Hver elske.

I I4

3. Naar Munden Smag og Mæle mister/
Og mumler mod den mørcke Grav/
Naar Øynene i Døden brister/
Hvor bliver verdens lyst da af/
Hver elske.
4. I Svaghed bliver hand min Styrcke/
Og giør mig aid min Trengsel sød/
Hand er mit Liv i Dødsens Mørcke/
Hand sviger ey i Liv og Død.
Hver elske.
5. Hand hærsker over alle Himle/
Hans Throne i det høye staaer/
Saavit/ som Creaturer vrimle/
Hans herredom og Rige naaer/
Hver elske.
6. Hans Slot kand ingen Magt bestride/
Det staaer paa Evighedens grund/
Hans Fiende maae i græsset bide/
Naar hand kun taler med sin Mund/
Hver elske.
7. Hans deylighed er uden lige/
Som verden dog ey kiende vil/
Hans Rigdom ingen kand udsige/
Og hvad hand har/ mig hører til.
Hver elske.
8. Lad mig kun her foragtet være/
Og leve i en ringe Stand/
Jeg skal i Himlen Kronen bære/
Og hærske med min Frelsermand.
Hver elske/ hvad ham synes til/
Jeg kun min JEsum elske vil.
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Siele-Lyst. 2,4: er aid min Trøst. 4,3: mit Lys.
6,3: jages langt til Side.
I E blev den udeladt.
Grundtvigs bearbejdelse i Sangv. 1,320 fik
ingen indflydelse paa udviklingen ud over ind
førelsen af ordet »Hu« i omkvædet.
R 488 genoptog salmen med udeladelse af
v. 2 og 8 og ændrede følgende: 1,3: Den kan ei
mere mig. 1,4: End Støvet, som jeg triner paa.
1,5: Hver elske, hvad hans Hu staaer til. (Saaledes ogsaa i de følgende vers). 2(3),3: Naar
Øiet mat. 3(4),3: Lys. 4(5),3: Saa vidt de skabte
Slægter vrimle. 6(7),!: Hans Herlighed.
KH 541 følger teksten i R, men vender dog
tilbage til Brorson i 2(3),3 og har i 4(5),3 en
anden ændring: Stjernehære.
D 590 gaar atter lidt nærmere til Brorson i

i,4 og 6(7),iI Sønderjylland blev alle vers optaget baade i
MB 418 og N 369, det sidste sted med følgende
ændringer: 1,3: Støvet ... træder. 1,5: Hvad
hans Hu staaer til. 2,2: Min Lyst og Fryd ved
Dag og Nat. 2,4: Min Jesus er mit Hjertes Skat.
4,3: Lys. 5,3: Skabninger de. 5,4: Rige gaaer.
6,1: kan aldrig overvældes. 6,3-4: Selv Helveds
grumme Fyrste fældes Ved mindste Ord af Jesu
Mund.
I Norge blev den af Wexels optaget i »Christelige Psalmer« 1840, hvorfra den gik ind i Christiania-tillæget 630, forkortet til 6 vers. La 415
optog alle vers med sparsomme ændringer. Det
samme gælder Hauge 238. La rev 410 har mær
keligt nok udeladt v. 4 og 6. Nynorsk har ikke
oversat den, men optaget den i rigsmaalstillæget
800.
(Kulp 199. Skaar II, 129. BSS II, s. 84).

»Nogle Psalmer om Troens Frugt forferdigede af
H. A. B.« 1734, Tunder.
Her har Brorson oversat meget frit. Han har
ikke just udeladt v. 8, men har dannet sit næst
sidste vers af stof fra originalens v. 7 og 8, frit
bearbejdet. Han har fjernet noget af den kærlig
hedsmystik, som Scheffler har hentet hos Hein
rich Suso, og har i stedet givet teksten et stærkere
præg af djærvhed.
Salmen blev optaget uændret i Klenodiet.
P 372 ændrede omkvædet: Hver elske hvad
hans sind staaer til.
Gb 234 optog dette omkvæd og ændrede yder
ligere: 1,2: kan. 1,4: End Børne-Tøy en sindig
Mand (Børnestreger). 2,2: Min Videnskab og

BRAT, HERRE JESUS, BLANDT DINE DU
STOD.
1. Kom, lad os tømme et Bæger paany,
Ei af det Væld, som udsprang under Staven,
Men af den levende Kilde fra Graven,
Saligheds-Kilden, som springer i Sky:
Jesus, vor Livs-Kraft, som Hjerterne styrker!
2. Lys overalt nu i Fylde opgaaer,
Himlen ogjorden og Helvede klares,
Alle Tings Grundvold i Hast aabenbares,
Paaske-Fest nu hele Skabningen faaer,
Føler ved Ordels Opreisning sig styrket!
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3. Christus, vor Frelser, som Gud saa og Mand!
Med Dig korsfæstet, begravet forleden,
Skal vi opstaae, og som Lys alt herneden
Skinne med Dig i de Levendes Land,
Du for vort Hjerte er Klippen og Styrken!
4. Pludselig, Herre, blandt Dine Du stod,
Bød dem Guds Fred og gav Trøst dem i
Vaanden,
Nyskabde i dem et Tempel for Aanden,
Skiænked dem Livet, hvormed Du opstod!
Stor er din Naade, vort Lys og vor Styrke!
5. Som Du begyndte, vor Frelser, bliv ved!
Kom og til os giennem Dørrene lukte!
Bliv ved den Skik, Du indførde og brugde:
Lov os din Glæde og giv os din Fred,
Naadig indblæs os dit Liv og din Styrke!
6. Vige det Gamle da skal for det Ny,
Som Du paa Korset os vandt og har givet,
Saa vi fornyes til Evigheds-Livet,
Vandre derefter og møde i Sky
Dig, som er evig vort Liv og vor Styrke!
Johannes fra Damaskus.
N. F. S. Grundtvig:
»Sang-Værk«, 1837, No. 220.
Grundtvigs oversættelser af græske salmer (det
vil i reglen sige byzantinske) i Sangv. I findes
mest i grupper (in, 122-123, 150-153, 208,
210-227, 331-341). Forud for en saadan gruppe
findes i reglen bearbejdelser af Davidssalmer
eller andre gammeltestamentlige tekster, og bag
efter den græske gruppe kommer i reglen en
latinsk, derefter en angelsachsisk eller engelsk,
derefter en tysk og endelig danske salmer, alt
om det samme emne eller til den samme højtid.
Det er et udslag af Grundtvigs ledende kirke
historiske tanke om de syv folkemenigheder, som
han fandt tegnet i menighedsbrevene i Aab. 1 -3,
og som han tilsidst udformede i det store digt
»Kristenhedens Syvstjerne«.
Da man nu ikke inden den tid havde haft
noget kendskab til byzantinske salmer, har man
undret sig over, hvorledes det lykkedes Grundt
vig at erhverve sig et saadant kendskab, og sal
meforskerne har med møje søgt at efterspore
hans kilder. Men at gennemsøge det store stof,
som man efterhaanden troede, at Grundtvig
beherskede, var som at lede efter en naal i en
høstak. Det alvorligste forsøg af denne art blev
udført af Uffe Hansen, som gennemsøgte et mæg
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tigt stof i de græske liturgiske bøger og naaede
saa gode resultater, at de var værd at fremlægge
i »Grundtvigstudier« 1953, en afhandling, der
føltes som en stor hjælp, hvor man hidtil næsten
havde staaet paa bar bund. To ting maa her
særlig nævnes foruden kildehenvisningerne, nem
lig skildringen af den græske liturgi og faksimile
trykket af et blad i Grundtvigarkivet, hvorpaa
denne har noteret 23 førstelinjer af græske hym
ner, som han formentlig har tænkt at oversætte.
Syv aar senere gik Jørgen Elbek en helt anden
vej. Paa forhaand ganske uimponeret af Grundt
vigs storhed stillede han sig det spørgsmaal:
Hvor har Grundtvig inden 31. august 1837, da
sidste hefte af Sangværket udkom, kunnet finde
græske salmer? Hvilke bøger ejede han? Hvilke
bøger laante han? Han ejede ikke selv paa den
tid brugelig litteratur, hvad man kan se af de
kendte fortegnelser over hans bibliotek, og han
kan have laant meget, som vi nu ikke kan efter
spore. Men ved hjælp af Det kgl. Biblioteks udlaansprotokol finder Elbek, at Grundtvig i januar
1837 har laant tre værker, som kan komme paa
tale, og ved undersøgelse af disse indkredses
»Leiturgikon«, Venedig 1778. Det er ikke en
filologisk udgave, men en praktisk gudstjeneste
bog med de nødvendige liturgier, tilmed fra en
nedgangstid. Her findes alle Grundtvigs forlæg
med undtagelse af to, som findes hos Rambach.
Tillige viser det sig, at Grundtvigs førnævnte
liste er afskrevet herfra. Elbek har elegant og
uimodsigeligt løst det vanskelige spørgsmaal og
har i sin bog ved mange detailundersøgelser
kunnet karakterisere Grundtvig som oversætter
af græske salmer.
Rent sprogligt har Grundtvig været vel rustet,
men han har ikke helt forstaaet opbygningen af
den byzantinske liturgi. Han har ofte ladet sig
inspirere af enkelte poetiske elementer, som han
digter videre paa, og selv i de tilfælde, hvor
han følger sit forlæg ret nøje, drejer han tanke
gangen, som det passer ham. Ofte kan man sige,
at han digter i græsk stil over græske temaer. De
græske tekster er ikke, hvad vi kalder vers, men
snarere poetisk prosa, og Grundtvig markerer
det »græske« ved at danne strofeformer, som i
salmelitteraturen er usædvanlige. Man kan end
da spore den græske paavirkning i visse andre
salmer, der ikke har noget græsk forlæg, f. eks.
»Søndagmorgen fra de døde«. Et særligt træk
kan maaske nævnes: Den græske liturgi tilsigter
at lade menigheden genopleve de bibelske begi
venheder, som om de var samtidige. Denne op
levelsesfyldte intimitet formaar han ofte at gen
give med held, f. eks.: »Ved Korsfæstelsen i Gaar
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Lægde Du vort Bane-Saar! Ved Opstandelsen i
Morgen Slukker Du al Dødning-Sorgen!«
For at faa den græske kirke med ind i billedet
og derved gennemføre sit kirkehistoriske syn en tanke, som maaske først har grebet ham under
arbejdet med begyndelsen af Sangværket - har
han i yderste øjeblik skyndt sig at faa fat i noget
græsk stof, og han faar da fat i en daarlig byzan
tinsk haandbog, hvorfra han i faa maaneder
henter det, som gør indtryk paa ham. Det ser
uhyre tilfældigt ud. Alligevel har han nok været
ledet af et sikkert instinkt. Han var ikke ude efter
at skabe filologisk korrekte oversættelser af frem
med digtning, men efter at finde bytte hos den
græske menighed, som kunde anvendes af den
danske menighed.
Allerede heraf følger det, at de danske salmer,
som fremgik af dette arbejde, forholder sig til
det græske grundlag paa vidt forskellig maade,
men herom maa henvises til behandlingen af
følgende salmer:
Brat, Herre Jesus, blandt dine du stod.
Herren af søvne opvaagned, opsprang.
Himlene, Talsmand! fortælle din ære.
Hør vor hellig-aftens bøn.
Med sin alabaster-krukke.
Sidder rolig i Jerusalem.
Som et stille offerlam.

Nærværende salme, den første i rækken, hører
til dem, hvor Grundtvig ret nøje følger sit forlæg
og dog paa en ret skæbnesvanger maade behand
ler det frit. De tre første vers stammer fra Johan
nes af Damaskus’ tredie ode af hans opstandelses
kanon, som synges paaskedag, se gengivelsen af
Leiturgikon side 27, spalte 1: Deute poma piomen. Elbek oversætter saaledes:
»1. Kom, lad os drikke en ny drik, ej ved under
udvundet af den golde klippe; men uforkrænkeligheds kilde, som Kristus lod regne af graven,
Kristus, i hvem vi styrkes.
2. Alt er nu opfyldt af lys, baade himmel og
jord og alt underjorden. Lad da hele skabningen
fejre Kristi opstandelse, Kristus, i hvem vi styr
kes.
3. Kristus, i gaar begravedes jeg med dig,
opvækkes med dig i dag, du opstandende. Kors
fæstedes med dig i gaar. Selv skal du, Frelser,
herliggøre mig i dit rige.«
Dermed er tredie ode forbi. Grundtvig har
herover dannet de tre første strofer. Han har
skabt et ejendommeligt versemaal, som maaske
nok kan minde lidt om rytmen i den græske
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prosatekst, i hvert fald markere det fremmed
artede. Meget fint har han efterlignet de to første
strofer ved at lade sine vers slutte med ordet
styrke, der kommer til at tjene som et omkvæd.
Dermed har han bevaret et perspektiv, som han
maaske ikke har haft anelse om.
Den græske kanon til helligdagene bygges op
af 9 oder, naar det skal være helt rigtigt, hvad
det for det meste ikke er. Disse oder blev op
rindelig sunget ind mellem de bibelske tekster,
men disse tekster bestod af 9 bibelske »cantica«.
Hver ode har saaledes ved sin oprindelse forbin
delse med en af disse bibelske sange. Det er
følgende:
1. Mose sang, 2. Mos. 15,1-19.
2. Mose vredessang, 5. Mos. 32,1-43.
3. Hannas sang, 1. Sam. 2,1-10.
4. Habakuks sang, Hab. 3.
5. Esajas sang, Es. 26,1-6.
6. Jonas’ sang, Jon. 2,3-10.
7. De tre drenges sang, dvs. fortællingen om
Daniels tre venner i den gloende ovn,
Dan. 3.
8. Samme tema som 7. Derved kommer »de
tre drenge« til at spille en stor rolle i den
græske sang.
Den tredie ode, som er anført, har altsaa til
knytning til Hannas lovsang, Hun var gold, men
gennem sin bøn blev hun styrket, saa hun kunde
føde sønnen Samuel. Gold var ogsaa i sin tid
klippen, men Moses slog paa den, og saa sprang
kilden ud. Det er et billede paa den saligheds
kilde, som nu er udsprunget af Jesu klippegrav.
Ved saadanne typologiske sammenstillinger og
fortolkninger trækker man forbindelseslinjer paa
langs og paa tværs gennem skriften.
Men dette var endnu kun den første halvdel
af Grundtvigs salme. Nu læser han videre og
springer resten af paaskedagens tekster over.
Han begynder paa søndagen efter paaske, og
finder der igen en »tredie ode«, som ogsaa er
af Johannes fra Damaskus, men det staar der
ikke noget om, og han ved ikke, at han standser
ved noget af samme forfatter, men det er tanker,
som er beslægtet med det, han allerede har sat
paa vers (side 27, spalte 2 nederst):
»Til nye fra gamle, til evige fra timelige om
skabte du, Kristus, os ved dit kors; værdigt bød
du os vandre i livet det ny« (Elbek).
Dette blev til Grundtvigs vers 6, som altsaa
oprindelig var v. 4.
Søndagen efter paaske er viet mindet om Tho
mas, og den 6. ode handler om ham. Den sprin-
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ger Grundtvig over. Derefter følger »troparion«
og »hypakoe«, som er visse tilføjelser til oderne.
Her træffer han fortællingen om Jesu aabenbarelse for apostlene, og det blev forlæget for de to
sidste vers i hans salme (side 28, spalte 1 i mid
ten) :
5 (4). Troparion.
»Forseglet var graven; som livet af grave oprandt du, Kristus, Gud, Og dørene var laaste,
dog for disciplene fremstod du som alts opstan
delse, og gennem dem fornyed du i os en stadig
aand ved din store miskundhed.«
6 (5). Hypakoe.
»Som i disciplenes midte du kom til stede som
frelser og gav dem fred, kom ogsaa til os og frels
os.«
Da Grundtvig var færdig med denne oversæt
telse, forsynede han den med en note: »Græ
kernes egentlige Paaskesang, ældgammel uden
tvivl!« Tilføjelsen røber, at han har truffet den
i en nyere udgave, og udtrykket »egentlige paa
skesang« passer kun paa de tre første vers og er
ikke engang da træffende, fordi det kun er en
lille del af paaskeliturgien.
Men inden offentliggørelsen i Sangværket æn
drer han noten til »En Græsk Paaske-Sang, frit
oversat« og desuden lidt i teksten. Oprindelig
stod der 2,5: Christi Opreisning. 3,3: Blev vi og
blive fremdeles herneden. 3,4: (Klares med)
Straale med. 5 (6),2: giennem lukkede Dørre.
6(4),!: Vige det Gamle da nu for det Ny. Endelig sker der det væsentlige, at han flytter
v. 4 ned til slutning, saa han kan faa de to vers,
der er fremmedlegemer, indkapslet i paasketankegangen om altings fornyelse.
Den endelige tekst kan forsynes med følgende
bibelske henvisninger ud over det allerede
nævnte: 1,2: 2. Mos. 17, 1-6. 1,3-4: 1. Kor.
10,4; Johs. 4,14. 3,2-3: Kol. 2,12. 3,3-4: Math.
5,!6. 4,1-2: Johs. 20,19. 4>3: «• Kor. 3,16. 6,1:
2. Kor. 5,17.
Det var P. A. Fenger, som først gjorde brug
af denne salme i ETF 865. Han brugte kniven
og ramte træfsikker! netop der, hvor Grundtvig
havde sammenføjet to tekster, som ikke havde
forbindelse med hinanden. Han optog kun de
tre sidste vers med begyndelsen »Pludselig,
Herre, blandt Dine Du stod.« De samme tre
vers gik derefter ind i RT2,8g7 med en ændret
begyndelse: »Brat, Herre Jesus, blandt dine du
stod«; derfra gik de videre til KH 251 og efter
genforeningen til SS 639.
Imidlertid var der opstaaet et ret almindeligt
ønske om at faa hele salmen med i en ny salme
bog. S 239 havde allerede optaget alle vers som
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originalen, og ST 751 havde gjort det samme,
men ændret begyndelseslinjen: »Kom, lad os
drikke af Vældet paa ny«. Alle forslagene optog
hele salmen, men med forskellige begyndelseslin
jer: SF 406: »Kom, lad os øse et Bæger paany«.
GF 330 som ST. MF 265: Kom, lad os tømme
et Bæger, det ny«. Ingen i kommissionen havde
noget imod ordet »bæger«, men det var kom
binationen »tømme et bæger«, som man fandt
uheldig i en salmes begyndelseslinje, fordi det
vilde vække forkerte associationer. Det var ikke
den eneste, men dog en medvirkende grund til,
at D 212 blev staaende ved teksten i KH.
(Uffe Hansen I, 279-80. Samme i Grundtvigstudier
1953. s- 7i. 72, 79- Tårup III, 53-54. Thuner 44.
Jørgen Elbek: »Grundtvig og de græske salmer«.
Kbh. i960, specielt s. 34-35, 78-79)-

BRYDER FREM, I ANGERSSUKKE.
Se: Skriv dig, Jesus, paa mit hjerte.

BRYD FREM, MIT HJERTES TRANG AT
LINDRE.
1. ERquicke mich, du Heyl der sunder!
durch dich und deinen gnaden-schein;
und lass’, o freund der menschenkinder!
dein hertz auf mich gerichtet seyn:
komm’ und erzeige dein erbarmen
dem heyl- und hulffs-bedurft’gen armen.
2. Du bist und bleibst der trost der erden
und der gepriesne wunder-mann,
durch welchen wir errettet werden,
der allen menschen helffen kan,
und uns von allem unsern schaden
durch seine huld und kraft entladen.
3. Der blinde kan die sonne sehen;
der taube hort die stimme an;
der lahme muss gerade gehen;
der aussatz wird hinweg gethan;
den todten hast du geist und leben
und allen armen trost gegeben.
4. Hast du vor diesem solche thaten,
o HErr! durch deine hand gestift’t;
so wollest du auch jetzo rahten
dem schaden, der die seele trift:
ach zeige deine grosse stårcke
durch unverdiente gnaden-wercke.
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5. Du weiss’st ja, was wir menschen taugen,
wir sind verblendt, und sehen nicht:
darum erleuchte meine augen
mit deinem glantz und gnaden-licht,
zu sehen, was sonst nicht zu sehen,
wenn wir in deinem licht nicht stehen.

af Freylinghausens salmebog 1714, hvorefter
den blev optaget hos Schrader, som har fulgt
originalens tekst.

Mel: Hvo ickun lader Herren raade.

6. Eroffne mir, HErr, meine ohren,
und mache mich zu deinem knecht’;
hie bin ich, du woll’st sie durchbohren,
dass ich auf ewig treu und recht
dir diene und auf dein wort merche,
darnach zu thun all’ meine wercke.

1. Bryd frem mit Hiertes Trang at lindre/
O arme Syndres Dag og Soel/
Lad ingen forheng mere hindre
Min indgang til vor Naade Stoel.
Lad den dog icke gaae i blinde
Som vil saa gierne Lyset finde.

7. Ich wackle auf verlåhmten fiissen
und strauchle hie, bald strauchl’ ich dort;
lass deine kraft in mich einfliessen,
dass ich mag gehn gerade fort,
und meine tritte niemals gleiten
noch aus dem pfad’ der wahrheit schreiten.

2. Du ene varst og est og bliver
Den arme Verdens rige Trøst/
Det Vidnisbyrd enhver dig giver/
Som kiender dig/ vor Øyens Lyst/
Saa stor er ingen nød at finde/
Som icke for din Kraft maae svinde.

8. Wer will doch meinen aussatz heilen,
der kranckheit allerschlimmsten theil?
mein artzt, du wollest nicht verweilen,
ach! heile mich, so werd’ ich heil.
Lass deine wunden, o mein leben!
flir meine wunden pilaster geben.

3. Du giør det/ at de Døve høre/
Den blinde faaer sin Siun igien/
Den Halte friske Trin kand giøre/
Spedalskhed viger for dig hen/
De Døde har du Aand og Livet/
Og alle arme ledske givet.

9. Ich bin gantz todt, und meine kråfte,
will’ und verstand, sind ohne kraft,
zu thun recht gottliche geschåfte:
HErr! gieb mir neuen lebenssaft,
dass ich gleich einem baum ausschlage
und tausendfache friichte trage.

4. Har du nu før saa veldig øvet
Dit Herredømmes store Magt/
Hvi gaaer jeg da saa høyt bedrøvet/
O Jesu/ tag min Siel i agt
Viis/ at du er endnu den samme
Som Sathans Valde giør til skamme.

10. Ich finde mich arm und elende,
entblosst von allem eignen ruhm:
die friedens-botschaft zu mir sende,
dein susses Evangelium,
dass ich dadurch noch hier auf erden,
gerecht und seelig mbge werden.
Ludwig Andreas Gotter.
Freylinghausen: »Neues geistreiches Gesangbuch«.
1714. Her efter Schrader: »Vollstandiges Gesang
buch«, Tønder 1731. Nr. 299.
Salmen er skrevet til 3. S. i Adv. Det bibelske
grundlag er Math. 11,5. vers 6: 2. Mos. 21,5-6.
vers 7: Hebr. 12,12-13. vers 8: Jer. 17,14.
Gotters forfatterskab kan ikke fastslaaes med
fuld sikkerhed, da salmen mangler i det haandskrevne fragment af Gotters salmesamling, som
findes paa biblioteket i Wernigerode, men denne
samling gør ganske vist ikke krav paa Fuld
stændighed. Salmen fremkom først i anden del

5. Du seer/ hvordan vi gaar i Blinde/
Og sandse ey vor Siele-Sag/
O! lad dog Naadens Lyys oprinde/
Og giør det i mit Hierte dag/
At jeg grandgivelig kand kiende
Den Vey jeg gaar/ og Veyens Ende.
6. Oplad og giennemboor mit Øre/
Blant dine tienere at staae/
Som uophørlig gierne giøre
Hvad du ved Ordet peger paa/
Ey andet mig at foretage
End hvad min Herre kand behage.
7. Jeg halter/ snubler/ gaar i Mørcke/
Og støder an paa hver en Steen/
Ach lad din Aand og store Styrcke
Mig give Krafft og kiempe Been/
Ret frem og stercke trin at giøre/
Som aldrig lade sig forføre.
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8. O hvem kand læge og fordrive
Mit onde og Spedalske Sind/
O Søde Jesu kom at give
Mig derimod dog noget ind/
Kun dine Vunder kand allene
Mod den fortviilte jammer tiene.
9. Død er min Siel til alt det gode/
Slet intet veed og mindre kand/
O lad din Kraft den skade bode/
Gif saadan Ville og forstand/
At jeg et dydigt Træ maa være.
Som dig utallig Frugt kand bære.
10. Jeg fattig er/ og fuld af plage/
O Naaderige JEsu kom/
Og lad mit arme Hierte smage
Dit søde Evangelium/
At jeg end ogsaa her i Live
Maa derved riig og salig blive.
H. A. Brorson:
»Nogle Psalmer om Troens Grund«, Tundern
>734Brorsons oversættelse findes i afsnittet »Om Oplyysningen« i det hefte, som begynder med sal
mer »Om JEsu Navne/ Embeder og Ståender«,
og som utvivlsomt hører hjemme i slutningen af
første del af salmerne om »Troens Grund«. I
Klenodiet 1739 blev den optaget saa godt som
uændret (1,2: Synders); men i udgaven 1742
blev udtrykket i 8,4 »give ... noget ind« (nem
lig medicin; saaledes hedder det endnu paa
sønderjydsk) ændret til »din balsom ind«.
»Valde« i 4,6 er nok en trykfejl for »Vaelde«.
Den har givet anledning til, at P 289, som ellers
optager salmen uændret, skriver »Satans volde«.
Den samme misforstaaelse gaar igen i Gb 64,
som desuden ændrer følgende: 7,2: Og støder an
ved lidt og stort. 7,4: Bekræfte mig og hielpe fort.
7,6: Og aldrig lade mig forføre. 8:0! hvo kan
læge og fordrive Den Synde-Sygdom ond og
leed? Det kan du Jesu! kom, at blive Mig Viisdom, bliv min Hellighed: Din Død og Lærdom
kan alleene Mod den fortvivlte Jammer tiene.
I E blev salmen udeladt, men Mynster genop
tog den i ET 565 med 5 vers: 1-4,10, med føl
gende ændringer: 1,2: Du. 1,4: Mig Adgang til
din. 1,6: Veien finde. 2,4: du Sielens Lyst. 3,6:
Lindring. 4,1: da før. 4,3: dybt bedrøvet. 4,4:
vend til mig din Agt. 4,6: Mørkets Magter.
5(10),4: Din Naades.
R 470 optog samme versudvalg og tekst som
ET, men ændrede yderligere 4,5: Jeg veed, du
evig er den Samme.

KH 487 har de samme vers, men søger et par
steder nærmere tilbage til Brorson: 1,4: Mig
Indgang til Guds Naadestol. 1,6: Lyset. 4,6:
Satans Vælde.
D 444 vender helt tilbage til originalen i 1,4
og optager desuden vers 9.
I Sønderjylland har baade MB 30 og N 390
optaget alle vers, sidstnævnte med følgende æn
dringer: 1,2: Du. 1,4: Min Adgang til din. 2,4:
du Sjælens Lyst. 3,6: Lindring. 4,3: dybt. 6,4:
i Ordet. 6,5-6: Og aldrig Andet foretage, End
hvad dig, Herre, kan behage. 7,3: Ak ved.
7,4-6: Mig Kraft og Kæmpemod forleen Til
fremad stærke Skridt at gjøre Og ei at lade mig
forføre. 8,1: Hvem kan mig. 8,4-6: Mig Læge
dom i Sjælen ind; Thi alle Sjælens Saar alene
Kan læges ved dit Blod det rene. 9,1-5: Ak
Sjælens Kræfter ere døde, Jeg intet veed, end
mindre kan, O lad din Kraft den Skade bøde,
Giv styrket Villie og Forstand, At jeg et saadant
Træ maa være.
I Norge har La 118 og Hauge 45 optaget alle
vers, mens La rev 91 har udeladt v. 6 og 7. Den
er ikke oversat i Nynorsk, men optaget i rigsmaaltillæget 728.
Under den tyske besættelse skete det engang,
at censuren forbød denne salme ved en radio
gudstjeneste. Man fandt hurtigt ud af, at det
maatte være paa grund af de to linjer: Jeg ved,
du evig er den samme, som Satans vælde gør til
skamme.
(Skaar I, 321-5. BSS I, s. 297).

BRØDRE OG SØSTRE, VI SKILLES
NU AD.
d. 1. October.
Lammet som er slagtet, er værdig at tage Magt
og Rigdom og Viisdom og Styrke og Priis og Ære
og Velsignelse. Aab. 5,11.
Amen! det samme skal være min Sang.
Det vil jeg synge med frydefuld Klang,
Ja Guds Børn alle tilsammen,
Lammet; kun Lammet, dets Vunder og Saar
Æren og Prisen i Evighed faaer,
Amen Halleluja, Amen.
Friderich Bøye.
Skat-Kiste, 1750.
Her efter 6. opl.
Ovenstaaende ér dagbogsbladet for 1. oktober i
Frederik Boyes saakaldte »Lille Skatkiste«, som
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oprindelig har følgende titel: »Nogle faa ud
valgte og med Blod besprengte Blomster, opsamlede under Jesu Kors og meddeelte i Be
synderlighed dem, som i Sandhed elske vor
Herres Jesu herlige Aabenbarelse.« Den første
udgave af denne lille andagtsbog udkom 1750
og sluttede just med dette vers, der altsaa er
bogens oprindelige Amen. 1753 føjede forfatteren
»Et lidet Tillæg« til, og efter Boyes død 1759 laa
der endnu en række »med Blod besprengte Blom
ster« efter ham, saa hans efterfølger som kateket
ved Trinitatis kirke Jens Pedersen Juul kunde
føje endnu et tillæg til med de 16 andagtsstykker,
som endnu manglede i, at der var en hel aargang. Samtidig blev datoerne sat over styk
kerne.
Den lille skatkiste blev flittigt brugt af Brødre
menighedens folk, senere af de første grundt
vigianere og de første missionsfolk, og netop
ovenstaaende vers fik fornyet betydning, da det
blev kædet sammen med en ny begyndelse til
afskedssalmen »Brødre og søstre, vi skilles nu ad.«
Man har hidtil ment, at det var den første indre
missionær Jens Larsen, som havde digtet den nye
begyndelse, og at den sammensatte salme først
havde set lyset i »Psalmer, udgivne af Kirkelig
Forening for den indre Mission i Danmark, 2den
Samling. Middelfart 1866«. Oplysningen om
Jens Larsen forfatterskab dukker dog først op i
registret til KH.
Nu fornylig (Kristeligt Dagblad 28-4-1960)
har pastor P. Poulsen, Grindsted, opdaget, at
det ikke er Jens Larsen, men Peter Sørensen, den
første redaktør af Indre Missions Tidende, der
har digtet de to nye begyndelsesvers. Han fandt
dem nemlig i Peter Sørensens lille samling af
aandelige sange »Min Troes Vidnesbyrd« fra
1852, og han gjorde opmærksom paa, at de ikke
fandtes i Jens Larsens noget senere samlinger af
aandelige sange. Dette er rigtigt, og da det ikke
er Indre Missions Salmer fra 1866, der har
knyttet Jens Larsens navn til salmens nye be
gyndelse, kan man sikkert afskrive Jens Larsen
og tilskrive Peter Sørensen forfatterskabet, og
det saa meget mere som hans lille salmesamling
ikke er sammenstykket gods, men i hvert fald
helt igennem foregiver at være »af« Peter Sø
rensen. Hans vers lyder:
Mel. Amen det Samme skal være vor Sang.
1. Brødre og Søstre! nu skilles vi ad;
Far nu med Herren fornøiet og glad
Hver sine lovlige Veie!
Gjemmer Guds Ord nu i Hjærte og Sind!
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Lukker ei Verden, ei Satan derind!
Jesus vort Hjærte bør eie!
Peter Sørensen:
»Min Troes Vidnesbyrd«, 1852, nr. 23.
Heraf kan man slutte, at Fr. Boyes vers er blevet
almindelig sunget i de første indre missions for
samlinger, som baade Peter Sørensen og Jens
Larsen rejste rundt til, da det her er blevet brugt
som melodiangivelse. Man kan ogsaa tænke sig,
at det derved er blevet naturligt at synge de to
vers sammen, saa der er opstaaet den tradition,
at de hørte sammen. Derimod kan man ikke af
det 1-tal, som Peter Sørensen har sat foran sit
vers, slutte, at det har været hans hensigt dermed
at lave en ny indledning til Boyes vers. Thi ikke
blot numrerer han versene i de sange, der har
flere vers, men ogsaa i dem, der kun har eet.
Paa et eller andet tidspunkt er da de to vers
blevet delt i fire, og med de ændringer, der let
fremkommer ved mundtlig overlevering, fik sal
men følgende form i Indre Missions samling:
Egen melodi.
1. Brødre og Søstre! vi skilles nu [ad],
Far nu med Jesus fornøiet og glad,
Hver sine lovlige Veie!
2. Gjern nu Guds Ord udi Hjerte og Sind,
Luk ikke Satan, ei Verden derind!
Jesus lad Hjerterne eie!
3. Amen, ja Amen skal være vor Sang,
Det vil vi sjunge med frydefuld Klang
Alle Guds Børn tilsammen.
4. Lammet, kun Lammet, dets Vunder og Saar
Æren og Prisen i Evighed faaer!
Amen! Halleluja! Amen!
»Psalmer etc., Qden Samling, 1866, nr. 747.
Indre Missions salmer udkom i en mængde oplag
i løbet af ganske faa aar; derved blev denne
tekst indsunget og optaget uændret i RTi,728.
I Sønderjylland blev den optaget i N 578, men
her ændrede man af teologiske grunde 2,3:
Jesum. Altsaa grundleddet blev genstandsled:
Lad hjerterne eje Jesus!
KH 668 og et par af de grundtvigske salme
bøger ændrede 4,1: Lammet, Guds-Lammet.
Saaledes gik den videre til D 392.
(P. Poulsen: »Skal smeden ud af salmebogen til fordel
for bomuldsvæveren«, Kr. Dagbi. 28-4-1960).

BØJ, O HELLIG A AND, OS ALLE

BRØDRE, VENDER EDERS BLIKKE.
Som: Jesu, dine dybe Vunder.
1. Brødre! vender eders Blikke
Hen til Jøde-Folkets Brøst,
Og forhærder Hjertet ikke,
Naar I høre Herrens Røst!
Der det hed til dem: idag,
De foragtede Guds Sag,
- Se! han lader sig ei spotte,
Sunkne ere Zions Slotte.
2. O hvor blind, og hvor forhærdet,
Arme Israel, du var!
Dybt bedrøvet og forfærdet
Staar enhver, som Hjerte har;
Tungt at tænke, saart at se
Er vor Herres Jesu Ve,
Blodig Kors og Tornekrone
Der, hvor han vil Synd forsone.
3. Men der ere svundne Tider,
Lange, tunge Tider hen,
Maaske, Herre, nu omsider
De modtage dig som Ven!
Kom ihu den gamle Pagt,
Kom endnu i Aandens Magt,
Skab af Salems haarde Stene
En bodfærdig Magdalene.
4. Blodig var den Vantros Brøde,
Syndeskaalen meer end fuld,
Var de end som Purpur røde,
Kan du to1 dem hvid’ som Uld.
O, min Frelser og min Gud,
Gak endnu i Ørken ud,
Bær det tabte Faar tilbage,
Himlens Glæde dig ledsage!
M. B. Landstad: Kirke-Salmebog. Et Udkast. Kristiania 1861. Nr. 519.
Her efter La 504.

Landstad har anbragt denne salme »Til Aften
sang«, altsaa i tilknytning til epistlen, 1. Kor.
10,6-13 Paa 9- sønd. e. trin., hvor den ogsaa
meget vel kan passe, men v. 1 synes dog at være
skrevet over Hebr. 3,7-14, som hos os senere
blev brugt som epistel i anden tekstrække til 10.
sønd. e. trin. og i Norge i tredie tekstrække til
samme søndag. La rev 528 har dog bevaret sal
men paa den gamle plads til 9. sønd. e. trin.,
1. oprindelig: tvaa.
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men har ændret begyndelsen: »Kristne, vend
nu eders blikke«. Skaar knytter et par bibelhen
visninger til v. 4: Es. 1,18 og Luk. 15,4,7.
I Sønderjylland optog N 248 denne salme
under »Mission« og ændrede: 1,5: »idag!« 2,5:
svart at see. 3,1: Men nu er der svundet Tider.
I de kongerigske salmebøger har den ikke
været optaget, ligesom dens svage stilling i Søn
derjylland ikke kunde berettige den til optagelse
i D. Men den blev 1910 optaget i »Dansk Mis
sions-Sangbog« 140 under afsnittet om Israelsmission, hvorefter den atter blev udeladt af
afløseren »Sangbog for Ydre Mission« 1925.

BØJ, O HELLIGAAND, OS ALLE.
Døberen.
1. Ach! Du store Sjæle-Sørger!
Hvor er Du dog bleven af?
Alle, naar om Dig jeg spørger,
Vise mig jo til din Grav,
Skiøndt sig dog kun Daaren tænker
Livets Aand i Dødens Lænker!
2. Ach, hvor Du er glemt herneden!
Kun et Mundsveir er dit Navn,
Derfor blev os Evigheden
Kun en Afgrunds tomme Favn,
Aanden lægge vi med Staven,
Livet ender sig i Graven!
3. Ach, hvor Livet sank i Støvet,
Da dets Aand fra os forsvandt!
Mennesket er nu som Løvet,
Al hans Herlighed er Tant,
Fra han fødes til han falder
Rinder kun en Dødfødts Alder!
4. Skal da aldrig meer vi finde
Ham, der drev det Mester-Værk,
Hvorom selv vi er et Minde:
Aanden, guddoms-viis og stærk,
Ham, som dog i Christi Kirke
Skulde Alt i Alle virke!
5. »Jeg en Tals-Mand jer vil sende,
Som skal evig holde Stand,
Klippefast mit Navn bekiende,
Skabe Væld med Livsem Vand;«
Sagde Han ei saa, den Høie,
I hvis Navn vi Knæ skal bøie!
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6. Hvad ? har da Hans Løfte svigtet ?
Taled hen i Veiret han?
Var hans Almagt kun opdigtet;
Var han ikke Gud og Mand;
Eller glemde paa Høisæde
Han de Smaa, som blot kan græde?

14. Giennem Skriften er det ikke,
Bogstav-Kraften slaaer ihjel,
Og i Livets Øieblikke
Ingen Sjæl er Dødens Træl,
Endnu mindre Livets Gave
Springer ud af døde Stave!

7. Nei, Hans Ord skal aldrig glippe,
Før skal Himlen falde ned,
Mod hans Kirke paa sin Klippe
Helvede forgiæves stred,
Visselig os Aanden følger,
I hvad Krog han sig end dølger!

15. Hver som dine Fod-Spor kiender,
Veed det og, Du kan ei boe
I et Tempel, bygt med Hænder,
Du, paa hvem vi Alle troe,
Du, til hvem sig løfter Bønnen,
Som til Faderen og Sennen!

8. Vi det veed, vort Hjerte-Kammer
Være skal hans Tempel-Huus,
Men det er den store Jammer,
Templet sunket er i Gruus,
Om end Aanden er derinde,
I hvad Krog skal vi ham finde ?

16. Hvor var og Forstanden henne,
Da i Skrift vi søgde Dig!
Kom Du da med skaarne Penne
Til os ned fra Himmerig!
Kom Du ei som Torden runger,
Kom Du ei med Lue-Tunger!

9. Dunkle kun er vore Stuer,
Løgnens Aand er stærk og snild,
Ogsaa Lan slaaer kiække Buer,
Ogsaa han har Lys og Ild,
Daaren troer sit eget Hjerte,
Venter Fryd og møder Smerte!

17. Var det vel i Himmel-Breve
Røsten gik i Verden ud:
Haver nogen Lyst at leve
Her og hisset med sin Gud,
Komme, hvor, som Ordet lyder,
Livets Aand sig selv udgyder!

10. Christus i vort Kiød og Klæde
Ham bekiender Sandheds Aand,
Ja, tilstaaer med Hjertens Glæde:
Alt han tog af Sønnens Haand,
Kiærlighed er Guddoms-Magten,
Hvormed han beseigler Pagten!

18. Er hos Gamle og hos Unge
Herren nu ei meer paa Jord,
Som i Hjerte saa paa Tunge,
I det gamle Troens Ord,
Hvo forskriver da med Haanden
Ham igien til os med Aanden!

11. Men kan os end ei forblinde
Løgnens Aand med al sin Svig,
Derfor i vort Hjerte finde,
Hellig-Aand, vi dog ei Dig,
Finde, naar vi bedst har giættet,
Kun dit Fod-Spor halv udslettet!

19. Er af Ordet uden Mage,
Livets Ord i Herrens Mund,
Kun Beskrivelsen tilbage
Nu i Verdens Aften-Stund,
Ach, da er jo hvad vi bygge
Kun en livløs Kirke-Skygge!

12. Ja, naar Hjertet vi randsage,
See af dig vi dunkle Spor,
Som om Du i Barne-Dage
Straalende os giennemfoer,
Skrev det store Navn i Gangen,
Brændemærked Edder-Slangen!

20. O, du store Sjæle-Sørger!
Ære være Dig paa Jord!
Selv Du svarer den som spørger,
Svarer med et Guddoms Ord,
Dybt vi føle, os har gavnet,
Daaben din i Trilling-Navnet!

13. Men hvor har Du blandt os hjemme?
Hvorfra kom, hvor gik Du hen ?
Hvor kan vi din klare Stemme
Høre som vor Frelsers Ven?
Hvorigiennem har Du givet
Hvad vi hardtad misted: Livet?

21. Hvem var Hoved-Mand ved Daaben,
Hvem var det, som sagde »Jeg«?
Hvem har viist os Himlen aaben?
Kiød og Blod det mægter ei;
Dig det var med Guddoms-Røsten,
Der Du findes, det er Trøsten!
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22. Ja, hvor blev Du os vel lovet?
Var det ikke ved vor Daab?
O, som Stene vi har sovet
Under Menighedens Raab,
Ledte overalt om Livet
Uden der, hvor det blev givet!

30. Kun forgiæves, til vi døde,
Sad og staved vi derpaa,
Os for Alvor at gienføde
Til Gud Faders egne Smaa,
Al vor Sukken, al vor Staven
Lagde os kun før i Graven!

23. Peger ikke paa det Samme
Skriften som en Engle-Haand ?
Lærer Staven ei at stamme:
Vi er født »afVand og Aand;«
Ved den Hellig-Aand os døbde
Han som Livet til os kiøbde!

31. Kunde vi ved Greb i Luften
Fange Dig, du Livets Aand,
Da tilvisse var Fornuften
I os selv Guds Høire-Haand,
Hvo som evner Dig at kiøbe,
Dig umuelig kan behøve!

24. Hvor paa Livsens Træ vi fødes,
Som i Vaar de spæde Skud,
Hvor os Himmerig tilskiødes
Som Smaabørn af Himlens Gud,
Der, om nogensteds herneden,
Aander dog vel Evigheden!

32. Derfor sagde Offer-Lammet
Til sin store Præste-Tylt:
Giver, som I det annammed,
Giver Alting uforskyldt!
Har vor Fader vi for Livet
Noget, før vi fødtes, givet?

25. Ja, Du saae til os i Naade,
Herre ved Guds høire Haand!
For os løser Livets Gaade
Daaben ved den Hellig-Aand,
I det Ord, som os gienføder.
Aanden lever. Tungen gløder!

33. Bøi da, Hellig-Aand! os alle,
Som Du døbte med Guds Ord,
Saa vi paa vort Ansigt falde,
Takke Gud for Naade stor.
Som os gav, før vi det vidste,
Livet, vi skal aldrig miste!

26. Lad kun Daaren sig indbilde,
Draaber Vand kun er vor Daab,
Ligefuldt dog af Dens Kilde
Stiger Herlighedens Haab,
Ligefuldt i Ordets Bølger
Livets Aand med Daaben følger!

34. Styrk os, saa vi staae i Pagten,
Vige ei fra Troens Grund,
Og beviis med Skaber-Magten,
I vort Hjerte og vor Mund,
At i Ordet, som Du fører,
Herrens Liv og Aand sig rører!

27. Ja, nu i vort Hjerte-Kammer
Dages det, som skrevet staaer:
Mens Nat-Lampen svagt end flammer,
Morgen-Stjernen klar opgaaer,
Snart skal Ordets Tunger gløde
I den gyldne Morgen-Rode!

35. Prædike vi kan og sjunge,
Bede kiønt i Jesu Navn,
Kun naar Tanke sig og Tunge
Sænke i din Guddoms-Favn,
Hvor Du dig i Ordets Bølger
Som vor Døber ydmyg dølger!

28. Nu jeg seer, hvi halv udslettet
Sporet var af Livets Aand,
Thi ved Daaben var forgiættet
Værket af Guds Høire-Haand,
Ordet som skal Kirken bygge
Udledt af sin egen Skygge!
29. Derfor kun i Barne-Dage
Ordet var os Liv og Aand,
Ved hvert Skridt vi gik tilbage,
Christne paa vor egen Haand,
Døbde os med Blæk og Bønner
Kun omsonst til Gude-Sønner!

N. F. S. Grundtvig.
»Den Nordiske Kirke-Tidende«, 1834, nr. 34.

Dette lange læredigt om Døberen, som altsaa
ikke er Johannes Døber, men Helligaanden, maa
ses i sammenhæng med salmen »Jesus, dødens
overvinder« (s. d.), som findes i det foregaaende
nr. af Den Nordiske Kirke-Tidende. De er led i
kirkekampen mod rationalismen, som gang paa
gang blusser op i disse aar, og hvor Grundtvig
mener at have fundet en urokkelig fæstning i den
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teori om »det levende ord«, som her er skarpest
udformet i v. 14-20, og i den stærke og smukke
understregning af daaben.
Løsrevet fra sammenhængen har det vist sig,
at der var salmetone i v. 33 og 34, som efter-

haanden fandt ind i næsten alle grundtvigske
salmebøger og tillæg, blot med den nødvendige
ændring i begyndelseslinjen. I de officielle salme
bøger er salmen først kommet med D 268.
(Uffe Hansen I, 196-99).

C
(se under K).

D
DA DØDEN SLOG HERODES NED.
En Anden1
Under dend Melodie:
Jeg veed et ævigt Himmerig, etc.
i. VOr JEsus aff Landflygtighed
Hiemreysen har i sinde,
Thi Døden slog Herodes ned,
Som paa hans Død lood spinde.2
2. Udi fuld glad og good en Drøm
En Engel Joseph vakte,
Og sagde ham, at Dragens strøm3
En liden Grav betakte.1
3. Stat op, O Joseph, siger hand,
Din Fæstemø skal følge,
Som fødde JEsum Gud og Mand,
Nu sattes Modgangs Bølge.6
4. Reys du kun hiem, om end dig skiær
I Sindet nogen qvide,
Omskiønt at Arkelaus bær
Sin Faders Sverd ved side.
5. Der er dog end en liden Plet,
Hvor du kandst boe og bygge
Udi det ringe Nazareth,
Der faar du skiul og skygge.

9. Dog henter Du mig hiem igien
Til din saa søde Hvile,
Min Sorg med Tiden slides hen,
Du til min Hielp skalt ile.
10. Og om en Sorg i Verden skal
Den anden Haanden rekke,
Saa kand dog Du min Jammers Tal
Forlindre og forstekke.*
11. Und mig et ringe Nazareth,
En liden rolig Rede,
Hvor Jeg aff Gud kand blive mæt,
Og JEsum kun oplede.
12. Saa skal Jeg da i Fryd og Roe,
O JEsu, Dig omfaune
1 Himlens rette Hiem og Boe,
Der skal aid Sorrig staune.7
Thomas Kingo.
Vinter-Parten, 1689.
Her efter KSS., IV, 139.
1. nemlig »Over Evangelium, Matt. 2«, S. e. Nytaar.
2. spinde rænker. 3. Aab. 12,15. 4. bedækkede. 5. Bøl
gen lagde sig. 6. Forkorte. 7. Ophøre.

7. Dog trøstes jeg, fordi Du fik
Egypten under Foode,
Hvor før dit Folk i Trældom gik,
Og dem var slet til Moode.

Det var kun den mindste part af Kingos egne
salmer i Vinter-Parten, som blev optaget i K, og
denne kom ikke med. Man nøjedes med den
første af de to salmer, som Kingo havde beregnet
til dette evangelium, Math. 2,19-23, nemlig
prædikestolsalmen »Kom, Jesu, nu«. Nærvæ
rende salme kom derfor heller ikke med i de
følgende salmebøger før R 167, der bearbejdede
den saaledes: De fire første vers er trukket sam
men til eet, v. 6 og 7 udeladt, en del af de andre
ændrede. Resultatet blev:

8. Jeg er, O JEsu, som Du seer,
En arm Udlending bleven,
I Verdens Trældom, Dynd og Leer,
Viit fra din Himmel dreven.

1. Da Døden slog Herodes ned,
Sin Engel Gud udsendte,
Vor Jesum af Landflygtighed
Til Hjemmets Land at hente.

6. O JEsu, naar jeg tænker paa
Din Flugt, din Sorg og Møye,
Da flyder mig saa salt en Aae
Paa Brystet fra mit Øye.

I
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2. Der var dog end en liden Plet,
Han kunde boe og bygge:
Udi det ringe Nazareth,
Der fandt han Skjul og Skygge.
3. Vers 8 uændret.
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lykkeligst at hvile paa
Er fuldendte Gjerning.
3. Lidt dog Store, Mindre Smaa
Kan tilgavns fuldbringe;
Villien seer Vor Herre paa,
Giver Kraften Vinge.

4. Vers 9 uændret.
’

5. Ja, om en Sorg i Verden skal
Den anden række Haanden,
Du ender mine Sorgers Tal
Og giver Bod for Vaanden.
6. Und mig et ringe Nazareth,
En liden, rolig Rede,
Hvor i Guds Fyldes Liv jeg ret
Dig, Frelser, kan oplede!
7. Saa skal min Sjæl alt her med Ro
I dig, min Jesu, hvile,
I Himlens rette Hjem og Bo,
Der skal al Sorg bortile!
R 167

KH 154 lagde samme tekst til grund, men æn
drede deri følgende: 2(5),!: Thi der var end.
4(9),4: vil ile. 6(1 0,3-4 som Kingo.
D 118 har fortsat i dette spor, men ændret
5(10), 1: Og om. Slutningsverset er helt ændret,
lidt mere i retning af Kingo.
I de sønderjydske salmebøger har den ikke
været optaget.
I Norge har La 183 bearbejdet den med R
som forbillede: »Der Døden slog Herodes ned«.
Dog er her ogsaa v. 6 optaget i ændret skikkelse.
La rev 192, »Jeg er, o Jesus, som du ser« inde
holder kun de fem sidste vers. Den er ikke op
taget hos Hauge eller i Nynorsk.

DAGEN G AAR MED RASKE FJED.
1. Dagen gaaer med raske Fjed;
Dagens Børn maae ile.
Aftenrøden bringer Fred,
Nattens Stjerner Hvile.
2. Lykken gjækker Store, Smaa,
Leger med Guldtærning,

4. Lykkens lunefulde Spil
Leger ei med Sjæle:
Alting føies som Gud vil Her er trygt at dvæle.
5. Blomst skal bære Frugt engang,
Høst skal følge Sommer.
Dag er ei saa travl og lang,
Aftenstund dog kommer.
6. Lad ved Dag kun op og ned
Lykkens Tærning rulle!
Fandt ved Qyel kun Sjælen Fred.
Gik det som det skulde.
B S. Ingemann.
»Syv Aftensange«, 1838.
Her efter »Aftensange« 1839 og »Høimesse-Psalmer«, 2. udg. 1843.
Ingemanns aftensange udkom 1838 sammen med
Weyses melodier. Se nærmere herom under »Bliv
hos os. naar dagen hælder«. Ovenstaaende er
nr. 2. altsaa beregnet til mandag aften, hvis de
skal fordeles paa ugedagene.
Den blev uændret optaget i salmebøgerne R
87, N 610, KH 659 og D 718. Salmebogskom
missionen udelod den ved første behandling;
men de mange offentlige protester fik kommis
sionen til at betænke sig endnu en gang.
Ludwigs siger: »Denne Sang er et lille Mester
stykke. Se blot, hvor dens Linier enkeltvis eller
parrede føjer sig ordsprogligt sammen med en
naiv Fynd af gribende Virkning.« Men han til
føjer senere: »Dette pragtfulde Digt synger
Mennesker saa glat. Men hvor mange tænker
paa dets mægtige Pathos og ordsproglige Fynd.
Det er formelt og reelt lige storslaaet og lyde
frit.«
Men Hans Brix har dog fundet en fejl: »At
Lykkens Tærning ruller op og ned er et Udtryk
uden Mening. Det er Lykkens Hjul, der ruller
og derved ophøjer og fornedrer. Udtrykket er
overflyttet paa »Terning«, der i andet Vers
kom ind som ypperligt Rim paa »Gerning«.
(Ludwigs I, 58; II, 161. Brix 101).
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1. Dies irae, dies illa
solvet sæclum in favilla
teste David cum Sybilla.

15. Inter oves locum præsta
et ab hoedis me sequestra,
statuens me1 in parte dextra.

2. Quantus tremor est fu turns,
quando index est venturus,
cuncta stricte discussurus.
I

I

3. Tuba mirum sparget1 sonum
per sepulcra regionum
coget omnes ante thronum.
4. Mors stupebit et natura,
cum resurget creatura,
iudicanti responsura.
5. Liber scriptus proferetur,
in quo totum continetur,
unde mundus indicetur.1
6. ludex ergo cum sedebit,
quicquid latet apparebit,
nil inultum remanebit.
7. Quid sum miser tune dicturus,
quem patronum rogaturus?
dum8 vix iustus sit securus.
8. Rex tremendae maiestatis,
qui salvandos salvas gratis,
salva me, fons pietatis.
9. Recordare, Ihesu pie,
qua4 sum causa tuæ viae,
ne me perdas illa die.
10. Quaerens me sedisti lassus,
redemisti cruce6 *passus,
tantus labor non sit cassus.
11.

luste iudex ultionis,
donum fac remissionis
ante diem rationis.

12. Ingemisco tanquam reus,
culpa rubet vultus meus,
supplicanti parce, deus.
13. Qui Mariam absolvisti,
et latronem exaudisti,
mihi quoque spem dedisti.
1. Missale Romanum: spargens. 2. iudicetur. 3. cum.
4. quod. 5. crucem.
8

14. Preces meæ non sunt dignae,
sed tu bonus fac benigne,
ne perhenni cremer igne.

16. Confutatis maledictis,
flammis acribus addictis,
voca me cum benedictis.
17. Oro supplex et acclinis,
cor contritum quasi cinis,
gere curam mei finis.
18. Lachrymosa dies ilia,
qua resurget ex favilla
ludicandus homo reus,
huic ergo parce, deus.
Pie Ihesu domine,
dona eis requiem.8
Thomas af Celano. + efter 1250.
Her efter Wackernagel I, nr. 217.
»Dette rystende digt, saa fattigt paa billeder, saa
helt igennem følelse, slaar som en hammer med
tre hemmelighedsfulde rimklange paa menne
skets bryst. Med en, der var saa ufølsom, at han
kunde høre det uden skræk og gru, vilde jeg
nødigt bo under tag,« siger Er. v. Meyer i
»Lichtbote« 1806.
Det bibelske udgangspunkt for digtet er Zef.
t,15-17. Begyndelsesordene er taget ordret fra
Vulgata.
Dreves mener, at digtet oprindelig har været
bestemt for den private andagt, og at man har
tilføjet den sidste dobbeltstrofe, som ved rimstil
ling og metrum adskiller sig fra det foregaaende,
i det øjeblik man har begyndt at bruge digtet
som sekvens ved allesjælesfesten. Paa den anden
side oplyser Wackernagel, at digtet indeholder
bestanddele af ældre salmer, og Skaar anfører
nogle tilføjelser, som findes i en Franciskaner
kirke i Mantua, hvor digtet er indgraveret paa
en marmortavle. Her er de to sidste strofer ude
ladt og erstattet med:
Consors ut beatitatis
vivam cum justificatis
in ævum æternatatis.
1. »me« udeladt. 2. Wackernagel skriver egentlig:
»dona eos requie«. Men det er en rettelse, som han
mener er sprogligt berettiget og nødvendig for rimet.
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Desuden indeholder Mantuateksten 4 strofer,
som staar foran den anførte tekst:
1. Cogita anima fidelis
ad quid respondere velis
Christo venture de coelis.
2. Cum deposcet rationem
ob boni ommissionem
ob mali commissionem.
3. Dies illa, dies iræ,
quam conemur prævenire
obviamque Deo ire.
4. Seria contritione
gratiæ apprehensione
vitæ emendatione.
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endis med stor Ild og Heede:
Hvilcken Fryet der da vil komme/
offver alle disse Onde/
naar nu Gud vil holde Dommen.
4. Lyden alt udaff Basenen/
allevegne er da kommen/
kommer alle nu for Dommen:
Da skal opstaa alle Døde/
oc for Dommen hver een møde/
svare til sin Gierning leede.
5. Bogen hvor udi staar skreffved/
hvad en hver hand har bedreffved/
hvor aff dømmis nu hans Lefned/
skal da visselig forklare/
alt det Skiulte aabenbare/
hvor paa Straffen følger saare.

Allerede i det 13. aarh. blev digtet indlemmet i
dødemessen, som man kan se det af den ældste
kilde, en franciskanermessebog, som opbevares
i Nationalbiblioteket i Neapel. Derefter optages
sekvensen i enkelte messebøger i de følgende to
aarhundreder, mest nord for Alperne, men op
lever i det 15. aarh. et gennembrud, saa den
gaar ud over hele verden.
Den blev oversat til andre sprog, ogsaa i den
lutherske kirkeafdeling, saaledes af Barth. Ringwald »Es ist gewisslich an der zeit« (se: »Det er
forvist paa tiden snart«), Paa dansk synes Lau
rids Sommers oversættelse at være den ældste,
som er foretaget efter originalen;

6. Hvor vil jeg da arme komme/
naar ey trygger er den Fromme/
hvor da søger jeg Patrone:
O du Majestetisk Herre/
du som frelser andre fleere/
frels mig for din Tron’ oc Ære.

Den yderste Doms Betractelse.
Med den Melodj/som:
Broder hvi est du saa mut/ etc.

8. O du rette Heffnens Dommer/
effterlad mig Synden onder/
førend du til Dommen kommer:
Jeg nu sucker oc saa beffver/
oc min Synd mig nu bedrøffver/
spar mig/ O Gud/ jeg dig beder.

1. TEnck min Siæl hvad du vil svare
Christo/ naar hand aabenbare/
komme vil i Skyen klare:
Regenskab aff dig vil haffve/
for det Gode du mon lade/
oc det Onde ey vil hade.
2. Dagen kommer med Guds Vrede/
vi maa den alt foreløbe/
Gud paa halffver Veyen møde/
alt med Hierter fuld aff Anger/
oc et Leffnet ret er pranger/
da hand os med Naad’ omfanger.
3. Dagen kommer med Guds Vrede/
alting vil for Synden lede/

7. Kom ihu O JEsu kiere/
hvad du for mig lide here
frels mig naar jeg kommer dere.
Du for mig paa Kaarset lide/
frelste mig der med aff Qyide/
lad det ey forgieffvis bliffve.

9. Du Mariam absolverte/
oc den Røffver du bønhørte/
haabet du oc mig beskærte:
Verdig er ey Bønner mine/
men du for aid Naaden dine/
frels mig fra den evig Pine.
10. Du fra Giederne mig skille/
oc blant Faarene mig stille/
effter din Behag og Ville:
Naar forskydis nu de Onde/
til den Helffveds Ild den grumme/
kald mig da hen med de Fromme.
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11. At deelactig jeg kand leffve/
med de God’ i evig Glæde/
der om dig jeg monne bede/
aff et Hierte/ du mon kiende/
fuld aff Anger/ Trøsten sende/
haf Omsorrig for min Ende.
Laurids Sommer.
»Dagelig og ugelig Sange-Chor«, 1688.
Her efter Cassube 1677.

Laurids Sommer har af hensyn til en brugelig
melodi slaaet originalens strofer sammen to og
to; desuden har han medregnet de fire indle
dende strofer af Mantuateksten. Hans oversæt
telse findes i hans uudgivne haandskrift »Dage
lig og ugelig Sange-Chor«, hvoraf Brandt og
Helweg gengiver nogle numre, BH I, 603-606.
Nogle af salmerne fra denne samling, der er
dateret 1688, blev imidlertid allerede optaget i
Cassubes salmebog 1677, bl. a. ovenstaaende.
Teksten stemmer dog ikke helt med den i BH
I, 606 gengivne, hvad enten den er blevet ændret
af salmebogens udgiver, eller forfatteren selv
senere har forbedret den til sit ovennævnte ma
nuskript. BH har følgende varianter: 1,4-6:
Regenskab med dig at holde, For det Gode du
hensolde. Acted ei Guds Ord det bolde. 2,1-3:
Dagen kommer med Guds Domme, Dend vi
maa alt forekomme, Men vi haver Tid dend
romme. 2,5: Leffnet ret, ey vranger. 3,2: Synd
dend leede. 3,3: slig Ild. 3,4-6: vil blive For de
Onde, for de Stive, Naar Gud Dommen vil
udgive. 4,1-3: Lyden af Basunen klare Høris
da ret aabenbare: Kom for Dommen, hver en
Skare! 4,6 sin onde Brøde. 5,1: hvori staar alt.
5,3-6: Dømmer hvordan hand har leved, Dend
da skal der vist forklare, Alt det skiult er, aaben
bare, Hvor paa Straffen følger svare. 6: Hvad
vil jeg da arme sige, Naar ey tryg er Fromme
slige, Hvor er da min Patron rige? O du Maje
stæt, du gilde, Du som andre frelse vilde, Frels
mig oc, du Godheds Kilde. 7. Kom ihu, o Jesu
søde, Du for mig paa Korset døde. Frels mig,
naar jeg der skal møde. Ak, hvad du her maatte
lide, For at frelse mig af Qyide, Giør ded ej
omsonst, du Blide. 8,2: Giv mig til min naadig
Dommer. 8,4-5: Jeg, din Skyldner, sucker, be
der, Gandske for dig mig udbreder. 9,2-3: Oc
dend Røffver, sig bekeerte, Haabet i mig du formeerte. 9,5: Naader. 10,4-6: Naar forskydis
Onde hine Til den Helffveds Ild og Pine, Kald
mig da med Fromme dine. 11,1-3: At deelactig
jeg maa være Med de God’ i ævig Ære, Der om
beder jeg dig, Kiære.
9*
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Her er rimene kommet i bedre orden.
Salmen kom ikke foreløbig ind i salmebøgerne.
Først i N 563 findes en bearbejdelse, som ifølge
registret hviler paa Sommers oversættelse. Den
er beregnet til vekselsang og lyder saaledes:
I.

II.

I.

II.

I.

II.

1.

Dagen kommer med Guds Vrede,
Da for vore Synder lede
Alt forgaaer ved Ildens Hede.

2.

Hvilken Rædsel skal da være
Blandt de Onde, naar i Ære
Jesus sees blandt Himlens Hære!

3.

Lyden af Basuner klare
Skal da høres aabenbare:
Kom til Dommen, Synderskare!

4.

Da skal opstaa alle Døde,
Frem for Dommen Hver skal møde,
Svare til sin Synd og Brøde.

5.

Bogen, hvori Alt staaer skrevet.
Hvad Enhver har her bedrevet,
Vidner, hvordan han har levet.

6.

Da forvist skal Alt forklares,
Alt, som skjult er, aabenbares,
Og til hver en Synd skal svares.

7.

Jeg, som synded tusind Sinde,
Kan jeg der en Talsmand finde,
Hvor hver Gjernings Roes maa svinde ?

8.

Du, hvem Støv ei kan formilde,
Uforskyldt du frelse vilde,
Frels og mig, al Godheds Kilde!

9.

Kom ihu, o Jesu søde,
Du for mig paa Korset døde,
Frels mig, naar jeg der skal møde!

10.

Du forlod jo Himlens Ære,
Ogsaa for min Synd at bære,
Lad det ei forgjeves være!

11.

Du, som dømmer Retfærds Domme,
Lad til Bod og Tro mig komme,
Førend Naadens Tid er omme!

12.

Jeg med Suk gaaer dig imøde,
Skamfuld’ mine Kinder gløde.
Spar mig og tilgiv min Brøde!

DAGEN KOMMER MED GUDS VREDE
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I.

II.

Naade fandt jo Magdalene,
Røveren tør dig nu tjene,
Du og mig mon Haab forlene.

14.

Uden Værd er Bøn og Klage,
Men din Godhed uden Mage
Frelser mig fra Ildens Plage!

(Wackernagel I, 217. Koch VIII, 658 flg. Drewes I,
328 flg. BH I, nr. 603-606. Skaar II, 459 flg. Ehrencron-Miiller VII, 424).

15.

Du med Faarene da vilde
Mig fra Bukkene udskille
Og paa høire Side stille!

DAGEN NU SIN AFSKED TAGER.

16.

I.

oversat af J. H. H. Brochmann i »40 latinske
Salmer«, Chria. 1901, »Dommens Dag med
Vredes Torden«.
I D er den ikke optaget.

13.

Og naar du forskyder hine,
Som skal lide evig Pine,
Jesu, kald mig da blandt Dine!

17.

At deelagtig jeg maa være
Med din Hjord i evig Ære, Det jeg beder, Frelser kjære!

18.

Paa hiin Dag den taarerige.
Da vi op fra Graven stige,
F’or til Herrens Ret at svare,
Gud i Naade du os spare!

I. og II. Jesu, Herre naaderig,
Giv os alle Fred hos dig!

Denne bearbejdelse har dog ikke formaaet at give
den gamle dommedagssalme liv i Sønderjylland.
Den blev vel ogsaa optaget i SS, men vist aldrig
sunget.
Der foreligger imidlertid en række andre over
sættelser. J. M. L. Hjort har oversat den »Paa
hiin Vredens Dag den svære« i en lille samling
»Dies irae, Stabat mater og nogle andre deels
latinske, deels tydske Psalmer og Sange, over
satte med oplysende Anmærkninger«, Kjøb.
1849. Derefter har C. J. Brandt offentliggjort
en oversættelse, »Vredens Dag, naar Verden
gruer« i »Dansk Kirketidende« 1854, nr. 16.
Overbibliotekar Jens Aarsbo har offentliggjort
sin oversættelse »Vredens Dag, med Ve og
Vaade« i »Studenterhjemmets Julebog« 1910,
s. 12. Endelig har P. Severinsen til KHT 773
leveret en oversættelse, »Paa hin Vredens Dag
den svære«, som i registret siges at være lempet
af forskellige oversættelser. Han har delt den i
tre afsnit med 6 strofer i hver, hvilket giver en
god disposition. Den blev optaget i SF 434. MF
298 har optaget den samme, dog med visse
ændringer, idet man har sammenholdt den med
oversættelsen i den katolske messebog: »Vre
dens Dag i Tidens Fylde«. I Norge er den blevet

Dend 1. Aften-Suk.
Dagen nu sin Afskeed tager,
Natten ham af Lande jager,
Jeg vil knæle, JEsu sød,
Og min Suk op til dig sende,
At du til mig vilde vende,
Fred og Sundhed, Liv og Brød:
Giv din Kirke Roe og Glæde,
Lad i Kongens Sal og Sæde
Ingen Modgangs Skygge gaa.
Lad et hvert bedrøved Hierte,
Og hver Christen i sin Smerte
Lyvs og Lindring fra dig faae.
Lad mig og, O JEsu, hvile
Frj fra Synds og Dødsens Pjle
Tag mig i din’ Arme fat,
Saa vil jeg i Morgen siunge
Denne Lofsang med min Tunge:

JESUS
var min Sool i Nat.
Thomas Kingo.
»Aandelige Siunge-Koor«, I, 2. udg. 1677.
Her efter KSS, III, 307.

Den 2. udg. af Sjungekoret, som udkom 1677,
var udvidet med nogle morgen- og aftensuk,
foreløbig til de tre første dage i ugen. De er ikke
inddelt i strofer og altsaa ikke beregnet til sang.
Ovenstaaende lader sig dog let dele i 3 strofer,
hver paa seks linjer. Saaledes blev den først op
taget i MB 694 og med følgende ændringer:
1,2: den af Landet. 1,4: mit Suk til dig opsende.
1,5: vilde mig tilvende. 2,3: Skygge staae. 3,3:
Tag udi din Arm mig fat.
R 80 optog v. 1 som MB, v. 2 som originalen,
men ændrede 3,3: I dit Favnetag mig fat. Deri
mod vender KH 70 og SS 640 næsten helt til
bage til den oprindelige tekst, idet kun 1,2
»Landet« bibeholdes. D 704 optager original
teksten, dog 1,4: mit.
I Norge er den kun optaget hos Hauge 617.

DAGEN VIGER OG GAAR BORT

DAGEN SKRIDER, TIDEN RINDER.
Se: Tiden skrider, dagen rinder.

DAGEN VIGER OG GAAR BORT.
Aften-Sang.
1. DAgen viger og ga(a)r bort/
Luften bliver tyk og sort/
Solen har alt dalet Plat/
Det gaar ad den mørke Nat.
2. Tiden sagte lister sig/
Giaset rinder hastelig/
Døden os i Hælen gaar/
Ævigheden fore staar.
3. Nu en Dag jeg Eldre blef/
Det er som mit Tanke-Bref/
At jeg med min Vandrings-staf/
Nærmer helder til min Graf.
4. Ret nu blinked Solens Lius/
Nu er skummelt i hvert Huus/
Saa forandris alle Ting/
Til vi giør det sidste Spring/
5. Kiære Siæl kom det ihu/
Og der hos bekiend kun nu/
At du som it Adams Barn/
Velter dig i Synd og Skarn/
6. Denne Dag est du ey qvit
At du jo har faldet tit/
Reys dig og med Bøn gack hen
Til din GUd i Himmelen.
7. Beed om Naade/ og giør Bood/
Aabne dine Øyens Flood/
Slip ham ikke med dit Skrig
Før hand faaer Velsignet dig.
8. Nu min JEsu Sielis Skat/
Tag her Lossament i Nat/
See! jeg har it Hvile-sted
I mit Hierte til dig red.
9. Lad din sterke Engle-Vact
Paa mit Leye give Act/
At min søvne-tunge Krop
Skadis ey af Sathans Trop.
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10. Saa jeg arme Orme-seck/
Icke veckis op med skrek/
Min Hosbund med Børn oc slect/
Tag og i din Vare-tect.
11. Vær din Menigheds Forsvar/
Ordsens Tienere bevar/
At de maa som Hyrder troo/
Føde dine Faar i Roo.
12. Alle Kongers Konge Bold/
Vær vor Arve-Kongis skiold/
Hand forlader sig paa dig.
Gif ham hvad hand ønsker sig.
13. At paa ham i mange Led/
Naade-Kilden flyder ned/
Alt det Kongelige Blood
Øse Trøst af samme Flood.
14. Lad ham leve mange Aar/
Til hand mæt af Verden gaar/
Gif ham her al Fryd og Fred/
Siden ævig Salighed.
15. De som ere i hans Raad/
HERre styr self deris Daad/
At de trolig en og hver
Raader det som tienligst er.
16. Stil den siugis Hierte-Vee/
Tenck paa de Bedrøvede/
Vær de Faderløsis Trøst/
Og gif act paa Enkers Røst.
17. Til en Blund staar nu mit Sind/
Men før end jeg slumrer ind/
Vil jeg hos mit Hvile-Rom
Staa og tæncke mig lit om.
18. At det er saaledis fat/
Jeg engang den lange Nat
Skal iblandt de Dødis Tal/
Sove i den mørke Dal.
19. Fire Fiele er min Pragt/
Hvor udi jeg bliver lagt/
Med it Lagen og lit meer/
Eyer icke saa en Feer.
20. Alle Verdslig Ting forgaar/
Jeg til Herlighed opstaar/
Naar GUD ved Bassunens Lyd
Kalder mig til ævig Fryd.
Dorothe Engelbretsdatter.
Siælens Sang-Offer, 1677.
Her efter 3 (5). udg., 1685.
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Dorothe Engelbretsdatter, præstedatter i Ber
gen, senere i mange aar præsteenke sammesteds,
nød en overordentlig anseelse som digterinde,
efter at hendes bog »Sjælens Sang-Offer« var
udkommet 1677. Men adskillige maa have kendt
disse digte før, thi bogen er baade i begyndelsen
og i slutningen forsynet med en mængde æresdigte til forfatterinden. Maaske har der været en
ældre udgave, som vi nu ikke kender. Bogen
kom i mange, stadigt forøgede og ændrede oplag,
indtil den naaede sin endelige skikkelse i 1699.
Hun har nydt en hel del af denne hyldest, fordi
det var usædvanligt, at en kvinde optraadte som
digter.
Denne salme, som var med i den første udgave
af bogen, blev optaget i P 538 med en ændring i
10,3: Mine venner og mm slægt. Ændringen er
i og for sig rimelig, men fjerner det historiske
særpræg, at forfatteren her som andetsteds be
nævner sig som kvinde. Hans Brix mener at
spore det evigt kvindelige i verset »Fire Fjæle er
min Pragt«, men han tilføjer dog forsigtigt, at
det dog vist er dynefjerene hun sigter til med
det sidste ord i verset.
I Gb og E blev salmen udeladt, men genop
taget i R 79 med 8 vers, nemlig 1, 2, 5, 6, 7, 3,
19, 20, ændret saaledes: 1,2: sval og sort. 1,3:
dalet brat. 3 (5) ,4: Hildes tit i Syndens Garn.
4(6),2: Uden at du snubled tit. 5(7): Ty i Jesu
Christi Navn til hans aabne Naadefavn; Slip
ham ikke, før han dig Har velsignet faderlig.
6 (3),2: et Mindebrev. 6 (3),4: Nærmer mig den
mørke Grav. 7 (19), 1-2: den Pragt, Hvori da
jegKH 74 optager den samme tekst, men vender
dog i 7 (i9),2 tilbage til originalen.
I Sønderjylland optog N 485 salmen med 13
vers, nemlig 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9a + 10b, 16,
17, 18, 19, 20, og følgende tekstændringer: 1, 2,
3, 5, 6 som R. 6 (7),2: Væd med Taarer Jesu
Fod. 7 (8),2: din Bolig her. 8 (10),3: Ægtemage,
Børn. 10(17),!: et. 10 (17),3-4: Hjælp mig
Herre, hjælp mig nu, Saa jeg kommer ret ihu.
12 (19),!: den Pragt.
I dette versudvalg har N fulgt La 612. Hauge
625 optog 17 vers, mens La rev har forkortet
den til 10. Nynorsk har den ikke.
D 715 gaar en mellemvej mellem N og KH
ved at optage 11 vers, nemlig 1, 2, 3, 5, 6, 7,
8a + 9a, 17 18, 19, 20. Teksten i de første
vers følger KH med et par ændringer; i de sidste
vers følges N.
(Skaar II, 515. Brix 77).

DAGEN VIGER OG G AAR BORT

DAG TIL HVILE, DAG TIL GLÆDE.
Den stille Sabbath.
(Paaskeløverdags-Sang.)
1. Dag til Hvile! Dag til Glæde!
Dag, indviet til Guds Fred!
Du har seet i Dødningklæde
Herren til Guds Herlighed.
2. Nat iblandt Sabbathers Dage,
Dog velsignet først af Gud!
Verdenshjertets Gravnats-Klage
Toner til din Skumring ud:

A. Guds Riges Konge de bare herfra
Til Gruben i Dødninghaven:
I Urtegaarden ved Golgatha
Han lagdes i Klippegraven.
B. Guds Engle græd paa den dødsstille Dag - Det Himmel og Jord ei glemmer —
Til Suk blev Himlenes Aandedrag,
Til Dødssuk Allivets Stemmer.
C. Det klaged dybt gjennem Skabningens
Bryst:
Sit Rov vil ei Gruben slippe;
Det Liv, som bragte Alverden Trøst,
Er jordet i Gravens Klippe!

3. Himmellys, som Morgenrødens!
Sluktes du som jordisk Glød!
Hvilens Dag! saa blev du Dødens!
Guddomsliv! saa blev du - Død!

a. Gud Herren lever paa mørkeste Dag —
Det suser i Urtehaven!
Guds Aand nedvifter med Vingeslag
Sin Fred over Frelsergraven.
b. I Guddomshvilen boer Skaberens Magt Gudstanken med Lynkraft iler.
Er Verdensfrelserens Værk fuldbragt,
Som Faderen Sønnen hviler.
c. Hans Aasyn lyser paa Dødningestrand,
Og Aanderne for ham knæle:
Han mægtig staaer i de Dødes Land
Og løser de fangne Sjæle.

DE HELLIG TRE KONGER SAA HJERTENSGLAD

4. Dag, som Naadens Gjerning kroner!
Frelserværkets Hviledag!
Dine Helligaften-Toner
Blev Guds Riges Klokkeslag.
5. Lønlig gjennem Dødninghaven
Livets Engel Vingen slaaer Stille over Klippegraven
Aandens Morgenluftning gaaer.
6. - Bliv til Paaskemorgenrøde!
Gravsabbath fra Golgatha!
Og med de forløste Døde
Juble vi: Halleluja!
B. S. Ingemann.
Saml. Skrifter. 4. Afd. 7. Bd. 1845.
Her efter 2. udg. 1861.
Det ses af foranstaaende, at Ingemanns paaskelørdagssang oprindelig er en kirkekantate i da
tidens mode. Ind i den gennemgaaende sang,
hvis vers her er nummereret, er indskudt to
mindre sange, hvis vers her er betegnet med bog
staver. De to indskudte stykker er i samme versemaal som »Nu ringer alle klokker mod sky«.
Men der er ikke i den forbindelse givet musikal
ske anvisninger eller historiske oplysninger.
Thuner siger, at sangen findes i »HøimessePsalmer« 1825 og er digtet 1816. Det første er
ikke rigtigt. Det sidste sigter formentlig til digt
samlingen »Julegave«, som udkom 1816, og
hvis det er tilfældet, er det heller ikke rigtigt.
Heller ikke findes sangen i 2. udg. af Højmesse
salmerne 1843. Den synes først at have set lyset
i de samlede skrifter 1845, og da er det vel sand
synligt, at den er blevet til 1843-45.
Ludwigs siger, at Ingemann selv til R har dan
net den nuværende salme ved at sammenføje
kantatens første vers med de tre sidste. Det kan
lige saa godt være Roskilde konvents salmeko
mite, som har gjort dette. Thi salmen findes i
denne form allerede i RF 1850, 212, altsaa paa
et tidspunkt, da Ingemann endnu ikke havde
noget med salmebogen at gøre. Men det er vel
sandsynligt, at komiteen har drøftet sagen med
Ingemann, og at han har billiget formen. Han
har jo »lagt sidste haand paa værket« ved at
gennemse den endelige salmebog og foretage
mindre ændringer i komiteens forslag, og han
har dermed billiget den eneste tekstændring,
som her har fundet sted ud over versudvalget,
nemlig 4 (6),3: Da med.
Saaledes blev den lille salme optaget i R 220,
hvorfra den gik videre til N 133, KH 231 og
D 187.
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Ludwigs siger, at der er noget forunderligt
anelsesfuldt over disse fire vers. Ogsaa rent for
melt er den et mesterværk. Læg mærke til, hvor
ledes firstavelsesordene virker i versemaalet:
Dødningklæde, Helligaften, Klippegraven, Mor
genluftning, Frelserværket. Og de ejendomme
lige selvlydsklange: »Lønlig gennem Dødning
haven«, »Gravsabbat fra Golgata«.
De to første vers giver Paaskelørdagens stem
ning, det er sabbat, hviledag, og dette er endog
den store sabbat efter den daad, der fuldbyrdedes Langfredag. Jesus hviler. Men livets engel
begynder at slaa med vingerne, og en stille
morgenluftning glider hen over den endnu for
seglede klippegrav. Denne anelse om opstandel
sen, der er saa stilfærdigt tegnet i det tredie vers,
bliver saa til bøn og jubel i det sidste.
(Ludwigs III, 106-8).

DE HELLIG TRE KONGER SAA
HJERTENSGLAD.
En Sang til forbemelte Bøn paa Hellig
Tre Kongers Dag.
Melodie
Fra Himmelen høyt komme vi nu her/ etc.
1. DE hellig tre Konger lystig og glad
De reyste og drog til Bethlehem Stad/
Den Reyse paatog de sig vel lang
At finde JEsum i Krybben trang.
2. Den Stierne dem viiste til Jøde-Land/
Og til all Verdsens Frelsermand/
De funde den HErre deylig og bold
For Oxe og Asen udi en Stold.
3. De fulde der ned paa deris Knæ/
Da de fick der det Barn at see/
Som Hedningers Lys da blefvet var/
Og dennem til Troen kaldet har.
4. Røgelse/ Myrre med røden Guld
de offret den HErre saa frydefuld/
At hand dem af sin Gunst og Naade
Vild’ frelse fra Helfvedis Nød og Vaade.
5. Saa droge de hiem til deris Land/
Og prisede GUd deris Skabermand;
Det bør os Christne og at giøre/
Hans Ord adlyde/ act’ og høre.
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6. Lader os og falde den HErre til Fod/
Og offre et angerfuld Hiert’ og Moed/
Det Offer det vil hand ey forsmaa/
Det maa du visselig lide paa.
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7. Saa kom derfor med Kongerne frem/
Din JEsus i Troen du ey forglem/
Hand er din JEsus og Saligheds Trøst/
Hans Sødhed giem i Hiert’ og Brøst.

Den blev derefter optaget i P 39 med alle vers
og følgende ændringer: 4,1: myrrhe og. 4,3: med
sin. 7,2: i troe og Hierte giem. 7,4: Annam hans
sødhed. 9,1: blanke.
I Gb og E blev salmen udeladt, men R 150
optog en af Hammerich foretaget forkortet be
arbejdelse, der var blevet en del ændret 1852 og
endnu lidt i den endelige udgave af R, hvor den
lyder:

8. Hand er den Jacobs Stierne klar/
En Qyist aff Israel aabenbar/
En Kilde som springer af Naade stoer/
En HErre ofver al Engle-Chor.

1. De hellig tre Konger saa hjertensglad,
Fra Hjemmet de droge til Bethlehems Stad,
De toge sig for den Reise saa lang,
At finde Jesum i Krybben trang.

9. Hand er det Saligheds klare Lius/
Der lyser op vore Hierters Huus/
Saa skulle vi alle paa Jorden her
Ham elske for alle og hafve kier/

2. En Stjerne dem viste til Jødeland
Og hen til den himmelske Frelsermand,
Og Barnet de funde deilig og skjær,
Hos Oxe og Asen i Stalden der.

10. Vi maa GUd tacke stor’ og smaa/
At hand os vilde elske saa/
Og sende sin Søn aff Himmerig
Her ned til os paa Jorderig/

3. Og ned de fulde paa deres Knæ,
Da Barnet de monne for Øie see,
Og Røgelse, Myrrha, røden Guld
De offred den Herre saa frydefuld.

11. Det var jo største Ydmyghed/
Guds Søn til alles Salighed
Bleff fød for os paa Jorden her/
Og vilde saa voris Tiener’ vær’.

4. Saa droge de hjemad til deres Land
Og prisede Gud, deres Skabermand;
Lad os ogsaa falde Herren til Fod,
Ham prise af hele vor Hu og Mod!

12. Thi bør os stedtze at være glad/
Med Fryde-Sang i allen Stad/
Til vi hos GUd og synge maa
Hellig/ Hellig Halleluja.

5. Alt for den Stjerne fra Jakob klar,
For Kvisten af Israel aabenbar,
For Kilden, som sprang af Naade stor,
For Herren over alt Englechor!

Peder Nielsøn Kiøge.
»Vandre-Bog udi Riim«, 1693.
I Peder Nielsen Kjøges »Vandre-Bog« er der
anført en række bønner til forskellige lejligheder
og til forskellige dage i kirkeaaret, og disse bøn
ner er i reglen ledsaget af en eller flere sange.
Den foranstaaende ledsager bønnen til hellig tre
kongers dag. Folkevisetonen og en del af ven
dingerne stammer, som Skaar har paavist, fra
en gammel »Stjernesang«, der allerede blev
trykt 1642 og findes optrykt i R. Nyerups »Ud
valg af Danske Viser«, 1821, I, nr. 55. I det hele
er Peder Nielsen Kjøge, selv om han mener at
digte selvstændigt, ret stærkt paavirket af ældre
salmedigtere, ikke mindst Hans Christensen
Sthen.
Helligtrekongers-sangen blev først optaget i
Johannes Laverentsens »En Ny og Fuldkommen
Dansk Psalme-Boog«, 1709 med en lille ændring:
5,3: »Det bør os christene at giøre«, hvilket ikke
er nogen forbedring.

6. Og synge som Kongerne hjertensglad
En frydefuld Sang udi allen Stad,
Indtil vi hos ham, vor Glæde kom fra.
Kan synge evigt Halleluja!
I denne skikkelse blev salmen optaget i N 582,
mens KH 158 i sidste linje ændrede: evigt synge.
D 115 har foretaget en del andre ændringer.
(Kirkehist. Saml. 3. Rk. 2. Bd., p. 760-763).

DEJLIG ER DEN HIMMEL BLAA.
De hellige tre Konger.
(En Barnesang.)
1. Deilig er den Himmel blaa,
Lyst det er, at see derpaa,
Hvor de gyldne Stjerner blinke,
Hvor de smile, hvor de vinke,
Os fra Jorden op til sig.

dejlig er den himmel blaa

2. Kommer Smaa, og hører til!
Jeg for eder sjunge vil
Om saa lys og mild en Stjerne,
Jeg det veed, I høre gjerne:
Himlen hører eder til.
3. Det var midt i Julenat,
Hver en Stjerne glimted mat,
Men med Eet der blev at skue
En saa klar paa Himlens Bue,
Som en liden Stjernesoel.
4. Langt herfra i Østerland
Stod en gammel Stjernemand,
Saae fra Taarnet vist paa Himlen,
Saae det Lys i Stjernevrimlen,
Blev i Sind saa barneglad.
5. Naar den Stjerne lys og blid
Sig lod see ved Midnatstid,
Var det Sagn fra gamle Dage,
At en Konge uden Mage
Skulde fødes paa vor Jord.
6. Derfor blev i Østerland
Nu saa glad den gamle Mand;
Thi han vilde dog saa gjerne
See den lyse Kongestjerne,
Før han lagdes i sin Grav.
7. Han gik til sin Konges Slot,
Kongen kjendte ham saa godt,
Hørte og med Hjertens Glæde,
At det Lys var nu tilstæde.
Hvorom gamle Spaadom lød.
8. Han med Søn og Stjernemand
Flux uddrog af Østerland,
For den Konge at oplede,
For den Konge at tilbede,
Som var født i samme Stund.
9. Klare Stjerne ledte dem
Lige til Jerusalem,
Kongens Slot de gik at finde,
Der var vel en Konge inde,
Men ei den de ledte om.
10. Klare Stjerne hasted frem,
Ledte dem til Bethlehem,
Over Hytten lav og lille
Stod saa pludselig den stille,
Straalede saa lyst og mildt.
11. Glade udi Sjæl og Sind
Ginge de i Hytten ind,
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Der var ingen Kongetrone,
Der kun sad en fattig Kone,
Vugged Barnet i sit Skjød.
12. Østerlands de vise Mænd
Fandt dog Stjernen der igjen,
Som de skued i det Høie,
Thi i Barnets milde Øie
Funklende og klar den sad.
13. Den var dem et Tegn saa vist,
At de saae den sande Krist,
Derfor nejed de sig glade,
Offrede paa gyldne Fade
Røgelse med søden1 Lugt.
14. Vil I Smaa ei ogsaa gjerne
See den lyse milde Stjerne,
For den Konge dybt Jer neie,
Som Guds Rige har i Eie,
Og vil lukke jer derind ?
15. Seer Jer til den Himmel blaa,
Med de gyldne Stjerner paa!
Der den Stjerne ei I finde,
Men den er dog vist derinde:
Over Jesu Kongestoel.
16. Thi det Barn som var paa Jord,
Blevet er en Konge stor,
Og han sidder nu deroppe,
Over alle Stjernetoppe
Hos Gud Faders høire Haand.
17. Neier eder kun, I Smaa!
Han fra Himlen seer derpaa.
Sender ham med Hjertensglæde
Lov og Friis til høie Sæde!
Det er Røgelse for ham.
18. Stjernen ledte vise Mænd
Til nyfødte Konge hen,
I har og en saadan Stjerne,
Og naar I den følge gjerne,
Komme I til Jesum vist.
19. Denne Stjerne, lys og mild,
Som kan aldrig lede vild,
Er hans Guddomsord det klare,
Som han lod os aabenbare
Til at lyse for vor Fod.
N. F. S. Grundtvig, Dec. 1810.
I Rahbeks »Sandsigeren«, 10. april 1811
Her efter »Kvædlinger«, 1815, s. 229 flg.
I. »Sandsigeren«: søde.
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I efteraaret 1810 var Grundtvig kommet ind i et
»stolt, men stille sværmeri.« Han følte sig kaldet
til reformator. I det ene digt efter det andet
kaldte han til strid. »Et Korstog alene kan frelse
af Nød, Kan Sjælene frelse fra evige Død og
Rigerne holde ved Live.« Midt i december slog
denne højtflyvende pathos over i den dybeste
fortvivlelse ved det spørgsmaal: Er du selv en
kristen ? har du selv dine synders forladelse ?
Lige inden dette omslag er »Barnesangen«
skrevet, men der er i den intet spor af den foregaaende pathos eller den efterfølgende fortvivl
else. Den synes født i et havblik, mens stormen
skifter fra den ene retning til den anden.
Grundtvig begyndte den 2. december: »Vi
har en Seng saa bred og stor, Og Sengen er den
vide Jord, Der maa vi alle hvile...«. Det teg
nede jo ikke saa godt. Men jordens seng er dog
en »himmelseng«, og »den Himmel er saa dej
lig blaa osv.« Her gik forsøget i staa, men det
havde dog ført til en ny og mere frugtbar be
gyndelse. Den 12. dec. var sangen færdig, og
Grundtvig skrev datoerne op paa sit manuskript
og tilføjede: »Herrens Navn være lovet og hans
ubegribelige Kærlighed priset.« Han følte, at
værket var lykkedes.
Paa samme tid, den 5. dec. holdt hans gamle
fader jubelfest (50. aars præstejubilæum). I sit
lykønskningsdigt til denne lejlighed siger Grundt
vig om sig selv:
Lavrbærkransen har jeg bejlet til,
Men ej mer jeg tragter den at vinde:
Hvad er vel et borget Farvespil,
Hvad en Krans, som Mennesker kan binde?
Hvad er Kløgt, og hvad er alt paa Jord
Mod det rene, klare Guddomsord!
Derfor skal min Sang nu ene tone
Til hans Pris, som steg fra Himlen ned,
Som os vilde med vor Gud forsone,
Skjænke os en salig Evighed.
Ja, han havde bejlet til laurbærkransen, men
havde nok villet ofre den for en anden ære: at
blive profet og reformator. Ogsaa denne ære
giver han her afkald paa for blot at blive en
fortæller af »det rene, klare Guddomsord.« Og
da lykkes værket for ham. Afklædt for baade
det ene og det andet hovmod skriver han sin
første rigtige salme.
Og maaske kan man sige som Begtrup, at den
blev hans hjertes stille bøn i den sidste nattetime
før kampens dag.
Men Barnesangen har ogsaa en salmehistorisk
baggrund. I »E« var den fortællende evangelie-
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salme og al bibelhistorisk sang blevet renset ud.
Det historiske og konkrete var overalt erstattet
af det almindelige, abstrakte og idemæssige. End
ikke i julesalmerne nævnes ord som Bethlehem,
stald eller engel. Nu sendte Grundtvig sin salme
til Rahbeks ugeblad »Sandsigeren eller den
danske Husven«, som optog den i nr. 12 for 10.
april 1811; men som indledning til salmen
havde Grundtvig skrevet et brev, hvori han for
svarede den historiske salme, »der er at ligne ved
en rindende Bæk, og den dogmatiske eller mo
ralske langt ligere de stillestaaende Vande.«
Hans hovedtanke er den, at ligesom evangeliet
er historisk og fortællende skal salmerne ogsaa
være det. Om Gud vil unde ham liv og helsen,
vil han udgive en samling saadanne salmer,
hvoraf »en Del skulde være selvgjorte, men den
største Del borgede af Kingo, Luther og flere
af de ældre kristelige Digtere, med de Foran
dringer, Tiden med Ret kan fordre.«
Det mærkelige er altsaa, at denne yndefulde
og barnlige sang, der synes at have sunget sig
selv, er skabt af en mand, der kølig-klart vurde
rer kirkens og salmebogens trang og søger at
afhjælpe den, en mand, som i gaar var en højt
flyvende og fanatisk korstogsprofet, der kramp
agtigt greb i Davidsharpen, og som i morgen
tvivler om, at han selv er en kristen, ja, som i
overmorgen føler, at djævelen snor sig som en
slange om hans krop. Salmen er i virkeligheden
et af den danske salmebogs uforstaaelige mirak
ler.
Uden væsentlige ændringer optrykte han den
1815 i »Kvædlinger« (15,1 opr.: Seer I), hvor
han udelod indledningen om de historiske sal
mer, men tilføjede en lille efterskrift, hvori han
siger, at dette »lille Riim« er skrevet paa samme
tid som digtene i »Nytaarsnat« og burde have
sluttet denne bog »som et Glimt af barnlig Aand
og christelig Juleglæde.«
1832 blev denne barnesangs pædagogiske
værdi anerkendt fra to vidt forskellige sider. Den
blev optaget i Hagens »Historiske Psalmer og
Riim«, nr. ig, og i Lorenz Siemonsens »Geistliche Gesånge und Lieder, zunåchst zum Auswendiglernen fiir die Jugend.« Siemonsen var
da kateket ved Frederiks tyske kirke i Køben
havn, men kom senere til Husby i Angel, hvor
han var meget danskfjendtlig, men forblev en
beundrer af Grundtvig og den danske salme
sang. I den nævnte samling har han oversat
sangen om »Die heiligen drei Konige«: »Blauer
Himmel ist so schon« med alle vers og med det
formaal, at tysk ungdom skulde lære den udenad.
Grundtvig selv optog den i Sangv. II, 61, der
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dog først udkom 1870. Her er følgende ændrin
ger: 3,5: lille. 8,5: i Jødeland. 11,1: da i. 13,3:
bøied. 14,3: bøie. 4: for Øie. 16,1: Thi han,
som var Barn. 5: Ved. 17,1: Bøier. 19,4: os lod.
Længe forinden havde Grundtvig dog fore
taget mere væsentlige ændringer. 1850 havde
han i 1. opl. af Festsalmer optaget salmen med
4 vers, nemlig 1, 3, 18 og 19. Saaledes blev den
ogsaa optaget i Rørdams Mern-Festsalmer og i
Monrads Forslag 1854.
I 5. opl. af Festsalmer udvidede Grundtvig
den til 7 vers, nemlig 1, 3, 5, 8, 11, 18, 19, og
med følgende ændringer: 2 (3),5: lille. 4 (8), 1-2:
Vise Mænd fra Østerland Drog i Verden ud paa
Stand. 5 (11),1-3: De ham fandt i Davids Hjem,
De ham fandt i Bethlehem, Uden Spir og Kongethrone. 6 (18),2-5: Til vor Herre Christus
hen, Vi har og en Lede-Stjerne, Og naar vi den
følge gierne Komme vi til Jesus Christ. 7 (19), 4:
os lod.
Det blev den endelige form, som blev optaget
i salmebøgerne, R 149, N 88, KH 157 og D 113.
Desuden har KHT 933 optaget v. 16 og 17
som gradualsalme, »Han, som var et Barn paa
Jord«.
I Norge er den med 5 vers blevet optaget i La
rev 853, mens Nynorsk 673 har optaget de gængse
7 vers i Anders Hovdens oversættelse, »Fager er
den himmel blaa«.
Til svensk blev den 1873 oversat af den skaanske præst Severin Cavallin, som gennem sin
danskfødte svigerfader, forlagsboghandler Gleerup i Lund, havde danske forbindelser. Den
udkom i et lille hefte »Några ord om Svenska
Kyrkopsalmboken och några bidrag til hennes
omarbetning«. Blandt disse bidrag var oversæt
telsen. Senere udgav Cavallin et helt salmebogs
forslag, Lund 1882, hvori hans oversættelse er
optaget med 8 vers, det sidste tildigtet af Caval
lin selv, en yderligere opfordring til at følge
ledestjernen. Lidt bearbejdet er Cavallins over
sættelse nu optaget i Sv 518: »Hårlig år Guds
himmel blå.«
Ludwigs siger vemodigt, at barnesangen nu
næsten er ukendt. Man kender ikke mere end
den forkortede form. Men for ham blev den
oprindelige tekst gennem en læsebog allerede i
syvaars alderen »Indgangen til det herlige Land,
som hedder Grundtvigs Salmer«. Den forkortede
udgave kan aldrig blive andet end en »svag
Efterklang for den, som kender Barnesangen i
hele dens dejlige Længde.«
Det er nok overdrevet. Begge former har været
elsket. P. Rørdam skriver 2. juledag 1841 til
Grundtvig: »I Eftermiddag kom en Karl ind
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og sagde: »der er en Psalme, jeg finder saadan
Behag i, om Prtesten vilde lære mig Tonen«.
Det var: Deilig er den Himmel blaa.« Det har
altsaa været den lange form.
I Sønderjylland var det redaktør Jessens ynd
lingssalme. Og fra Sydslesvig i vore dage for
tæller H. F. Petersen: »Hjemmedaab. Moderen
taler saa godt som ikke Dansk, men forstaar en
Smule. Vi sang en dansk Salme, der har samme
Melodi og Indhold paa Tysk, hvorpaa jeg holdt
en tysk Daabstale. Saa spurgte jeg Moderen:
»Hvad kunde De nu ønske, vi skulde synge?«
Hun sagde paa Tysk til en større Pige: »Hvad
hedder nu den, I lærer i Børnehaven, som jeg
saa godt kan lide ?« Det var »Dejlig er den Him
mel blaa« - en god Daabssalme.« Det har været den korte form. Det er stadig
en af de første salmer, danske børn med glæde
lærer udenad, og det er en af dem, som danske
voksne sidst bliver trætte af.
(Tårup: »Julen har Englelyd«, 1931, s. 9-22. Ludwigs
I, 64-72. Uffe Hansen I, 21-25, 165, 166. Peter Rør
dam I, 237. Hilmer Wentz: »Grundtvigpsalmer i vår
svenska psalmbok«, Stockholm 1957, s. 33-40. H. F.
Petersen: »Danske i Sydslesvig«, Køb. 1933, s. 134.
Grundtvigs Udv. Skr. v. Begtrup II, s. 76-83. StJ I,
61-62).
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Pilgrimssang.
1. Deilig er Jorden!
Prægtig er Guds Himmel!
Skjøn er Sjælens Pilgrimsgang!
Gjennem de favre
Riger paa Jorden
Gaae vi til Paradis med Sang!
2. Tider skal komme,
Tider skal henrulle,
Slægt skal følge Slægters Gang Aldrig forstummer
Tonen fra Himlen
Sjælenes glade Pilgrimssang!
3. Englene sang den
Først for Markens Hyrder;
Skjønt fra Sjæl til Sjæl det lød:
Fred overjorden!
Menneske! fryd Dig!
Os er en evig Frelser fød!
B. S. Ingemann.
Dansk Kirketidende 1850, 8. Sept.
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Dansk Kirketidende anfører ogsaa melodien, der
siges at være fra »det 12te Aarhundrede«. Efter
sangen giver J. F. Fenger nogle oplysninger om
den, hvori det hedder: »»Ein altes Kreuzbriiderlied« under denne Titel har jeg i et tydsk Tids
skrift (Fodnote: Neueste Nachrichten aus dem
Reiche Gottes, Mårtz 1850) fundet en Sang paa
3 Vers med tilhørende Musik og derhos følgende
Oplysninger. Sangen er nylig af en lykkelig
Haand funden i Westphalen blandt andre Lev
ninger fra Middelalderen. Den skal paa Kors
togenes Tid være sunget af Korsfarere og Pil
grime paa deres Vandringer til Jerusalem. San
gen er paa Ny kommen ud iblandt Folket og har
i Tydskland udbredt sig fra Sted til Sted, saa den
i mange Egne synges af Gamle og Unge, af
Hyrdedrengene paa Heden og af smaa Børn.«
Videre omtaler Fenger, hvorledes den er blevet
sunget ved missionsfester og møder og er gaaet
fra mund til mund. Han slutter: »Ogsaa her i
Danmark kan denne Sang hidtil ikke klage over
Tilsidesættelse. En af vore folkekjære Skjalde
har til dens Toner digtet ovenstaaende yndige
lille Pilgrimssang, og Dansk Kirketidende sender
herved Musikken ud i vor Læseverden. Ord og
Toner anbefales til venlig Modtagelse.« Bag de
sidste bemærkninger ligger følgende. Fenger
havde med en af sine døtre besøgt Ingemann
en dag i august og havde sunget sangen for ham.
Fenger syntes ikke om ordene og opfordrede
Ingemann til at skrive nye. Nogle dage senere
sendte Ingemann sin sang, formentlig med til
ladelse til at lade den offentliggøre i Dansk
Kirketidende. Det vil af den tyske tekst ses, at
Ingemann ikke har forsøgt at oversætte, men har
skrevet et selvstændigt kunstværk til en opgiven
melodi.
Fenger kendte kun tre vers af den tyske tekst,
endda i en ny bearbejdet skikkelse. Men den
ældste kendte opskrift lyder saaledes:
Seufzer an Jesum.
1. Schbnster Herr Jesu,
Herrscher aller Herren,
Gottes und Maria Sohn,
Dich will ich lieben,
Dich will ich ehren,
Meiner Seele Freud und Kron.
2. Alle die Schbnheit
Himmels und der Erden,
1st gefasst in dir allein;
Keiner soli immer
Lieber mir werden
Als du Jesus liebster mein.
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3. Schon ist der Mone,
Schoner die Sonne,
Schon sind auch die Sternen all;
Jesus ist feiner,
Jesus ist reiner.
Als die Engel allzumal.
4. Schon ist das Silber,
Schoner die Perlen,
Schoner doch des Goldes Glanz;
Dies heut nur scheinet,
Morgen verschwindet;
Jesus glånzt in Ewigkeit.
5. Schon sind die Blumen,
Schoner sind die Menschen
In der frischen Jugendzeit;
Sie mussen sterben,
Miissen verderben,
Jesus bleibt in Ewigkeit.
6. Liebster Herr Jesu,
Hie bis gegenwårtig.
In dem heiligen Sakrament;
Jesu, dich bitt ich,
Sei uns genådig,
Jetzt und auch am letzten End!
Et haandskrift i Miinster 1662.
Her efter Petrich I, s. 31.

Sangen er præget af katolsk fromhed, og det
sidste vers, som hentyder til messeofret, giver os
det afgørende bevis for den katolske oprindelse.
Den blev først trykt i en salmebog i Miinster
1677, som slutter med et tillæg af tre nye sange,
hvoraf denne er den første. Den findes derefter
i en Fuldaer Gesangbuch fra 1695 og i flere lidt
yngre katolske salmebøger med saadanne smaa
afvigelser, som kan fremkomme ved fejlhuskning.
Derefter var den glemt i lang tid, indtil Hoff
mann von Fallersleben fremdrog en tekst og me
lodi fra folkemunde fra Schlesien og udgav den
i sine »Schlesische Volkslieder« 1842. Melodien
synes at være en anden end den oprindelige, og
der er pyntet paa teksten, maaske af udgiveren.
I denne nye skikkelse begyndte sangen sit hastige
sejrstog til de evangeliske lande sidst i fyrrerne.
Den fløj fra møde til møde, ikke mindst i de re
formerte Rhinlande, omspundet af korsfarer
sagnets slør. Til England kom den med de sam
me »oplysninger«, som Fenger ovenfor anfører.
Den norske stiftsprovst J. H. H. Brochmann har
senere oversat den gamle sang i dens fornyede
skikkelse: »Herligste Jesus, alle Herrers Herre«.
Denne oversættelse er nu kendt gennem flere
sangbøger, ogsaa hos os.

DEJLIG ER JORDEN

Det maa altsaa understreges, at Ingemanns
tekst ikke er nogen oversættelse, men aldeles
uafhængig af den tyske. Det maa dernæst under
streges, at den tyske tekst og den tyske melodi
ikke har noget med korsfarerne eller middelal
deren at gøre. Her i landet har P. Severinsen
fastslaaet dette i Højskolebladet 1902, nr. 25,
men ikke des mindre kan man stadig se i avisre
ferater, at »kisten blev baaret ud til tonerne af
den gamle korsfarersang.«
Ved optagelsen i Ingemanns »Samlede Skrif
ter«, 4. afd., 7. bd. 2. udg. 1861 er titlen ændret
til »Valfartssang«, og der er følgende ændringer
i teksten: 1,3: Sjælenes. 3,2: Først til. Den første
af disse ændringer gik ogsaa ind i salmebøgerne,
da den blev optaget i R 516. Her er endvidere
ændret 2,6: I Sjælens. Saaledes gik den videre
til N 593, KH 146 og D 111.
I Norge blev den optaget i La rev 110 og
oversat til Nynorsk 675 af Gunnar Rysstad:
»Fager er jordi«.
Til svensk blev den oversat 1894 og optaget
i salmebogstillæget af 1921, hvorfra den gik
videre til Sv. 21, »Hårlig år jorden«. Den er
blevet en af det svenske folks yndlingssalmer,
maaske den kæreste. For nogle aar siden udkom
der i Sverige en samling af de kæreste salmer fra
salmebogen, beregnet til at være gavebog til
svenske i udlandet. Udvalget af salmer hvilede
paa en slags folkeafstemning, og »Hårlig år
jorden« kom ind som en fin nr. 1 og indleder
derfor samlingen. Den blev sunget ved Folke
Bernadottes jordefærd i Gustav Vasa Kyrkan i
Stockholm 26. sept. 1948, og i Norge ved kong
Haakons bisættelse paa Akershus 1. okt. 1957.
Her i Danmark gør den tjeneste snart som
julesalme, snart som festsalme ved forskellige
lejligheder, maaske mest ved begravelse. Hertil
svarer dens forskellige plads i salme- og sang
bøger. Den anbringes snart under »jul«, snart
under »Menigheden«, eller den skubbes hen
blandt de »aandelige sange« som formentlig
mindre lødig. Den har folket til ven og mange
teologer til fjender.
Hans Brix omtaler den i forbindelse med mor
gen- og aftensangene og siger: »Det er en skøn,
uvirkelig fortryllet Egn, der blomstrer og toner
i disse Ingemann’ske Sange. Som Verdensbillede
genfinder vi den i Valfartssangen. ..«. Om det
sidste vers siger han: »Det er Englenes Sang ved
Bethlehem, som gennem Tusindaarene gentages
uendeligt i Menneskeskarernes Hymne. Men
Ingemann har foretaget en Ombytning af eet af
Ordene, der fuldkomment udtrykker Digterens
Syn paa den lykkelige Kristenverden. Englene
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siger i Evangeliet til Hyrderne: »Eder er i Dag
en Frelser født.« Men Ingemann lader dem
synge: »Os er en evig Frelser fød.« Og det vil
sige Mennesker og Engle. Ordene lyder fra Sjæl
til Sjæl; de danner tilsammen een Verden af
gode, fromme Aander, der samler sig om Herren
i Taknemlighed og Glæde. Denne Sang hører
Ingemann klinge ustandseligt gennem Aartusinderne, og han lukker gerne sit Øre for enhver
forstyrrende Lyd fra Døgnets Brydninger og
Kampe for ene at lytte til den. For ham er Him
merige selve den gamle Jord, renset fra alt ondt
og stygt, beboet af uskyldige og fromme Sjæle,
af Børn og Engle.«
Denne opfattelse er værd at lægge mærke til,
selv om det maaske ikke er helt sandt, at Inge
mann lukker øjnene. Det er maaske ogsaa et
spørgsmaal, om det nævnte »os« virkelig skulde
betyde mennesker og engle; det kunde maaske
være fremkommet blot ved at tilpasse engleordene til versemaalet.
Ludwigs er ogsaa lidt usikker ved den. Han
siger, at den trods sine formelle svagheder
(hvilke?) er et af de mest storslaaede digte, vor
litteratur ejer. »Den funkler og straaler af Lys.
Ikke en Skygge findes der i den. Ikke en Sten
paa Vejen. Ikke Anelse om noget mørkt og
stygt.« Men derefter forstaar han ikke rigtigt,
at det er Ingemann, der har skrevet denne sang.
»Han vidste jo dog bedre Besked. Andetsteds
synger han den kristelige Sandhed: Igennem Nat
og Trtengsel gaar Sjælens Valfartsgang...«. Der
ligger jo en del aar mellem de to sange, og jo
ældre Ingemann blev, des mere fjernede han sig
bevidst og reflekteret fra gammeldags kristen
dom. I de sidste aar beskæftigede han sig meget
med tanken om »mellemtilstanden«, men den
er der jo heller ikke noget om i denne salme. Efter
disse overvejelser kommer Ludwigs til det resul
tat, at sangen »vel nok i en enkelt højstemt Fest
stund vil kunne give Udløsning for en Fælles
stemning af forbigaaende Art. Men overbeviste
Kristne vil dog kun kunne synge den med
Forbehold.«
Andre synes ligefrem, at salmen er en skin
nende løgn, og atter andre synes i tunge tider, at
man skulde gemme den til bedre tider. Maaske
er alt dette ikke uden forbindelse med dens op
rindelse. Den blev til just da et glædeligt fredshaab lysnede over Danmark efter Treaarskrigen.
Men havde Ingemann da over dette fredshaab
glemt krigens sorg og trængsler ?
Nej, der er nok dybere til bunden her. For
det første er denne »skyggeløse« salme i kriste
lig henseende stærk nok til at sætte skel. Ved
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Høffdings bisættelse sang man kun de to første
vers.
For det andet: Hvorfor synger man den just
ved begravelser? Fordi man har en anelse om,
at der findes et kristeligt »Trods alt!« i disse
vers. Den er en udfordring til denne verden og
til den død, som man just sørger over. Roskilde
salmekomite anbragte den i salmebogen under
afsnittet: »Verdens fornægtelse, Jesu Efterfølgelse
og Korset«, og det har Ingemann ved sit gennem
syn af salmebogen godkendt. Det er en salme, der
fornægter denne verden, hvor nøden aldrig vil
ophøre og kanonernes torden aldrig vil forstum
me. Mod denne verden sætter Ingemann Guds
verden, hvor englesangen aldrig skal forstumme,
og hvor mennesker synger med paa tonen fra
Himlen.
(H. Petrich: »Unser geistliches Volkslied«, 2. ausg.
1924. Ludwigs III, 49-51. Brix 102-4).

DEJLIGT ER SYNET OG LIFLIGT, HVOR
BRØDRENE BYGGE.
Mel. Lover den Herre, den mægtige Konge med
Ære.

Findes I troe,
Hos eder bygge og boe
Her alt de himmelske Glæder!
N. F. S. Grundtvig.
Trykte Salmeblade 1844.
Her efter Sangv. IV, 44.
Denne omdigtning af Ps. 133 fremkom først i
Trykte Salmeblade 1844, nr. 25 og blev aaret
efter optaget i Prøveheftet nr. 36, hvor der er
følgende ændring: 4,2: Aabenlyst beredte er
eder. Ved optagelsen i R 395 blev dette ændret
til: Aabenlyst Eder beredte. Saaledes gik salmen
videre til KH 431 og SS 642. I D er den udeladt.
Salmen er beregnet til præstevielse, men synes
mere egnet til konventsaltergang. Brix berømmer den i høje toner: »... den forunderlige
mægtige Salme ved Præsteindvielse ... et af
Mesterens mest storladne Værker, hvorover der
er ikke den ydmyge Tjeners Aand, men den af
Herren salvedes stolte Glæde. Det er det konge
lige Præsteskab, der berømmes.« I præste- og
menighedskredse er den dog ikke slaaet an. Den
er et eksempel paa, at høj lyrik og bibelsk af
stamning ikke er nok til at skabe en god salme.
Olien (2,3) føles vist ogsaa for gammeltestamentbg(Brix 63. Uffe Hansen II, 187-8).

1. Deiligt er Synet og lifligt, hvor Brødrene
bygge,
Bygge og boe under venlige Tage fuldtrygge,
Lifligt især
Er det, hvor Brødre, som her,
Boe i den Høiestes Skygge!
2. Salvede Brødre! hvor I, under Frelserens
Vinger,
Bygge tilsammen, der Kilden til Livet
udspringer,
Olie-Strøm
Bølger til Klædebons-Søm,
Dryppende rigt fra Guds Finger!
3. Bjergboer alle paa Zion, som Himlen
bedugger,
Hvor sig i Palmernes Toppe Velsignelsen
vugger!
Broderlig blidt
Tømme tilsammen I tit
Kalken, som Tørsten udslukker!
4. Snorene for eder faldt paa de liflige Steder,
Aabenlyst skaaret til eder blev Saligheds
Klæder,

DE KNÆLEDE MED JA MOD JA.
Efter Brude-Vielsen
De knælede med Ja mod Ja
For dig o store Jehovah!
For hvilken Jorden bæver;
Beskyt nu med din Guddoms Haand
Den Venskabs Pagt, det dyre Baand,
Den Eed ved dig, som lever!
Lad de
Elskte,
Som forbindes,
Altiid findes
Himmelfærdig’,
Og til Lammets Bryllup værdig’!
Birgitte Boye, 1778.
Gb 381.
Til brudevielse skrev Birgitte Boye to salmer,
nemlig »Du ledte frem ved Almagts Bud« til
brug før vielsen og ovenstaaende efter vielsen.
De gaar begge paa melodien »Af Højheden op-
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runden er«, staar side om side i Gb., følges ad
til E, bliver begge helt omdannede af Grundtvig,
følges ad gennem R til KH, hvorefter de begge
glider ud. Ovenstaaende er i E 523 ændret saaledes:
De knælede med Ja mod Ja
For Dig, o store Jehovah,
De Dydiges Beskytter!
Du signe med din Faderhaand
Det Kierligheds og Troskabs Baand,
Som deres Hierter knytter!
Lad dem, Herre! glade vandre
Med hverandre!
Fryd og Smerte
Dele de med roligt Hierte!
Grundtvig har i Prøveheftet nr. 42 omdigtet
verset fuldstændigt og føjet et nyt til:
1. De knælede med Ja mod Ja,
For dig, o store Jehova,
Hvis Mund har aldrig løiet!
De to for dig er nu som Eet,
Og skille ad skal Ingen det.
Som du har sammenføiet.
Medgang, Modgang,
Vinter, Sommer,
Hvad der kommer.
Let at bære.
Sig til Gavn og Dig til Ære!
2. Dit Løfte er ei Ja og Nei,
Og Fromhed Du paa Livets Vei
Har lovet Lys og Naade;
Velsignelsen i Jesu Navn
Forklare herlig, Favn i Favn,
Dem Kiærlighedens Gaade:
Evig, hos Dig,
Livets Kilde,
Lovens Fylde,
Trøst i Nøden,
Stærkere ved Dig end Døden!
Her efter Sangv. IV, 53.
Det første af Grundtvigs vers blev optaget i R
381 med følgende ændringer: 3: De bedende sig
bøied. 4: er nu for dig. 10: Let de bære. Saaledes
gik verset videre til KH 437; men i D er det
udeladt.
I de sønderjydske salmebøger har de to sam
menhørende salmer ikke været optaget.
Men i Norge er det gaaet helt anderledes. Det
hænger vel i nogen grad sammen med, at Guldbergs salmebog fik en længere levetid i Norge
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end i Danmark, hvor den kun naaede at blive
indført i København og købstæderne, og hvor
den hurtigt blev afløst af E. Modstanden mod
E i Norge havde til følge, at man holdt fast ved
Gb, som derfor blev optrykt i Norge gennem en
længere aarrække.
Dette medførte, at hovedsangeren i Gb, fru
Boye, fandt en indgang i Norge, som danske i
nutiden har vanskeligt ved at forstaa. Nu havde
fru Boye været særdeles omhyggelig med at for
syne alle højtiderne, altsaa ogsaa bryllupshøj
tiden med særlige højtidsvers. Selve festen lagde
sin glans over disse vers, enten det nu var jule
stemningen eller bryllupsglæden. For det norske
folk blev disse vers, noget moderniserede af
Landstad, et særlig kært arvestykke, som var
uundværligt ved festen.
Salmen før vielsen, »Du ledte frem ved Al
magts Bud« og den nærværende efter vielsen
blev derfor optaget i La 582 og 583. De gik videre
til La rev 715, hvor de er sammenfattet under et
nummer, og til Nynorsk 559, hvor de er oversat
af Skard, »Vaar Gud, som alt i Edens land« og
»Med ja i ja dei glade stod«.
(Skaar II, 477).
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Hoc canticum intercinitur hymno Rex Christe
factor omnium, in die parasceves.
Laus tibi, Christe, qui pateris
in cruce pendens pro miseris,
Cum patre qui regnas in cælis,
nos reos serva in terris.
Kyrieleison, Christeleison, Kyrieleison,
Christe, audi nos, salva nos.
Wackernagel, I, 345.
Det fremgaar af overskriften, at denne strofe fra
det 14. aarh. er blevet brugt som omkvæd, naar
man brugte hymnen »Rex Christe factor om
nium« paa beredelsesdagen inden paaske. Thuner oplyser, at denne brug af den lille hymne
bekræftes af et Processionale i Nonneklostret
Schonenberg fra 1533, samt af de tyske oversæt
telser af »Rex Christe«. Wackernagel gengiver
teksten efter Hermannus Bonnus: »Hymni et
sequentiæ etc.«, Lubeck 1559. Den blev oversat
til dansk af Peder Palladius og sammen med
melodien optaget i Th. p. 78:
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Døden dig trengde
Herre Jesu Christ
der du paa Kaarssit hengde
vdi liffsens frist.
Nu sidder du met din Fader
hen op i Himmerig/
Oc Synden forlader
her ned paa Jorderig.
Kyrie eleison/ Christe eleison/ Kyrie eleison.
Dette vers, som maaske kunde være skrevet op
som firlinjet, med inderrim, blev ikke optaget i
andre salmebøger, og først Grundtvig har fundet
det frem igen:
1. Den bittre Død Dig trængde,
Vor Herre Jesus Christ!
Da Du paa Korset hængde,
Al Pine havde frist;
2. Nu sidder hos din Fader
Du høit i Himmel-Chor,
Og Synderne forlader
Paa denne usle Jord!
3. O, lad din Aand forbinde
Vor Sjæl med Himmerig!
Lad føle Mand og Kvinde:
Gud har forbarmet Sig!
N. F. S. Grundtvig.
Sangv. 1837, 271Efter Sangværket blev denne salme optaget i
Fengernes Pinsehefte nr. 4 og senere i ETF 833.
Den blev ligeledes uændret optaget i de officielle
salmebøger: RTi,639, KH 215 og SS 643. D
185 har ændret 2,4: onde.
Det var en af de salmer, som Kaj Munk
flittigt brugte.

DEN ER SLET IKKE AF GUD FORLADT.
Karen Marie Laursen.
1. Den er slet ikke af Gud forladt,
som han fratager de hjertenskære,
ti hvor vi have vor bedste Skat,
der vil og altid vort Hjerte være,
og om vi græde og længes saare,
da faar vi Glæde engang ad Aare.
O Gud ske Lov.
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2. Naar Herren tager den Skat, han gav,
han gjemmer den kun til bedre Dage,
i Fred og Frelse fra Død og Grav
i kærlig Favn uden Graad og Klage,
og vi ved saa sikkert: hvad Gud har givet
en Gang, vi skuer oprejst til Livet.
O Gud ske Lov.
3. Saa lad os længes til Himmerig
og til at samles med vore kjære,
og bede vi Herren saa mindelig,
at han vil altid iblandt os være,
da vil han styrke os i vor Trængsel
og evigt stille vort Hjertes Længsel.
O Gud ske Lov.
Claus Gjerding, juli 1877.
Her efter originalmanuskript.

Denne salme blev skrevet af den 25aarige teolo
giske student Claus Gjerding i anledning af den
i8aarige Karen Marie Laursens død den 26.
juli 1877. I det meget lille Gerding sogn syd for
Aalborg, hvor alle kendte hinanden og følte sig
som en familie, var dødsfald en sjælden begiven
hed, og da budskabet om den blomstrende unge
piges død naaede til København, sendte Claus
Gjerding ikke blot en krans til begravelsen den
2. august, men digtede ogsaa denne salme og
lagde den ved kransen for at trøste forældrene,
gaardejer Laurs Christensen og hans hustru.
Laurs Christensen sagde da ogsaa, at af al den
trøst, han havde modtaget, var der ingen, der
havde gjort ham saa godt som disse vers. Siden
lod han det lille blad med »gravsangen«, skrevet
med Claus Gjerdings tydelige, lidt skoleagtige
skrift, indramme, og det hang i mange aar hos
hans søn Morten Laursen i Gerding, den afdødes
broder, hvor jeg har afskrevet det. Nu er det paa
Aalborg museum.
Thuners oplysning: »Skrevet paa Dødslejet
til hans Forlovede 1881« er saaledes ikke rigtig.
Men det er naturligvis rigtigt, at salmen har
trøstet Gjerdings forældre og hans unge forlovede,
da den blev sunget ved hans egen jordefærd den
11. august 1880.
Den lille enfoldige salme har ogsaa i sin endnu
ret korte levetid trøstet mange andre i deres sorg.
Den er oversat til tysk af Herman Møller (Dånische Kirschenlieder, Kop. 1934): »Wem Gott,
der Herr, seine Lieben nahm.«
Den blev optaget i RT2,986 med følgende
ændringer: 1,2: Hvem. 1,3: vort Hjertes Skat.
1,4: og gerne. 1,6: Vi faa dog. 2,1: gemmer.
2>3: Ja vel forvaret, trods. 2,5: Vi ved. 2,6:

de ni og halvfems saa rolig laa

Komma efter »en Gang« flyttes til slutningen
af 2,5. 3,1: Saa vil vi. 3,5-6: Da se vi Ende paa
al vor Trængsel, hvor evigt stilles.
Saaledes gik salmen videre til KH 652 og SS
644 og de grundtvigske salmebøger FK 279 b,
FA 460, FN 508, FV 443, mens D 633 praktisk
talt har genoptaget den oprindelige tekst.
(Magnus Hjelm i »Kristeligt Dagblad«, 5. juli 1940).

DEN GRUND, HVORPAA JEG BYGGER.
Se: Er Gud for mig, saa træde.

DEN IDRÆT GUD ER TÆKKELIG.
Se: Kom, Helligaand, vor trøstermand.

DE NI OG HALVFEMS SAA ROLIG LAA.
The Ninety and Nine.
»Rejoice with Me, for I have found My sheep
that was lost.« - Luke XV,6.
1. There were ninety and nine that safely lay
In the shelter of the fold,
But one was out on the hills away,
Far off from the gates of gold Away on the mountains wild and bare,
Away from the tender Shepherd’s care.
2. »Lord, Thou hast here Thy ninety and nine:
Are they not enough for Thee?«
But the Shepherd made answer: »This of Mine
Has wandered away from Me;
And although the road be rough and steep,
I go to the desert to find My sheep.«
3. But none of the ransomed ever knew
How deep were the waters crossed;
Nor how dark was the night that the Lord
passed through
Ere He found His sheep that was lost.
Out in the desert He heard its cry Sick and helpless, and ready to die.
4. »Lord, whence are those blood-drops all the
way
That mark out the mountain’s track?«
»They were shed for one who had gone
astray
10
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Ere the Shepherd could bring him back.«
»Lord, whence are Thy hands so rent and
torn ?«
»They are pierced to-night by many a thorn.«
5. But all through the mountains, thunder-riven,
And up from the rocky steep,
There arose a cry to the gate of heaven,
»Rejoice! I have found My sheep!«
And the angels echoed around the throne,
»Rejoice, for the Lord brings back His own!«
Elizabeth Cecilia Clephane.
»The Children’s Hour« 1868.
Her efter Sankey: »Sacred Songs & Solos«, No. 97.

De fleste engelske salmebøger har i 5,1: And all.
5,3: There rose.
Sangen er skrevet af Elizabeth Clephane, som
boede i Melrose i Skotland, og det er for saa vidt
lige saa meget det skotske landskab, der tegner
sig i den, som det jødiske. Hun har skrevet den
til en ven 1868, aaret før hun døde, til offentlig
gørelse i hans kristelige børneblad, hvorfra den
gik til andre blade uden dog at blive særligt
bemærket. Dette ligger imidlertid lidt uklart, og
de engelske forskere giver ikke rigtig nogen be
sked om det. Derimod synes man at være paa
fast grund, naar Julian nævner otte af hendes
sange, som er optaget i »Family Treasury« i
aarene 1872-1874, og den foranstaaende som
den sidste: 1874, p. 595. Spørgsmaalet er kun,
om dette er første tryk.
Helt anderledes ligger det, naar det drejer sig
om sangens »opdagelse« og senere berømmelse.
Herom fortæller Ira D. Sankey selv: Moody og
Sankey var i 1874 paa prædikerejse i Skotland
og havde arbejdet fire maaneder i Glasgow og
skulde nu rejse til Edinburgh og fortsætte der.
Paa perronen købte Sankey et ugeblad, som han
læste i toget. Kort før Edinburgh tog han atter
bladet frem for at kigge paa annoncerne, og der
ved opdagede han et lille digt i et hjørne af bla
det. Han forstod straks, at det vilde være en
storartet sang paa vækkelsesmøderne, hvis der
bare havde været en melodi til den. Han gjorde
Moody opmærksom paa sangen, og Moody bad
ham læse den højt. Det gjorde Sankey - med
megen følelse - men da han bagefter saa paa
Moody, hvilket indtryk den havde gjort, op
dagede han, at Moody ikke havde hørt et muk,
fordi han var stærkt optaget af et brev fra Chi
cago. Saa klippede Sankey ganske stille sangen
ud og lagde den i sin notesbog. Den næste dag
holdtes et stort eftermiddagsmøde i »Assembly
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Ha]]«, hvor Moody og flere andre talte om »den
gode hyrde«. Derefter vendte Moody sig til
Sankey og spurgte, om han vilde synge en sang,
som passede til lejligheden. Han tænkte straks
paa Ps. 23, men den havde de allerede sunget
et par gange, og Sankey vidste, at naar han be
gyndte paa den, vilde alle skotter stemme i med;
saa den egnede sig ikke saa godt til solo. Han var
i stor forlegenhed. Da syntes han at høre en
stemme: Syng sangen, som du fandt i toget!
Men det var jo umuligt, da der ikke var musik
til den. Men atter kom den følelse over ham, at
han skulle synge de passende ord, som han havde
fundet den foregaaende dag. Han lagde saa den
lille avislap paa orgelet foran sig og raabte til
Gud om hjælp og slog den første akkord an.
»Tone for tone blev melodien givet mig, og den
er ikke blevet forandret til den dag idag. Da
jeg var færdig, hørte jeg som et tungt suk fra for
samlingen stige op til mig, og jeg forstod, at san
gen var faldet i god j ord hos mine skotske til
hørere. Moody var dybt bevæget. Han forlod
talerstolen og banede sig vej til orgelet og spurgte
med taarer i øjnene, hvor jeg havde faaet sangen
fra. »Jeg har aldrig i mit liv hørt noget lignende«,
sagde han. Jeg var ogsaa bevæget til taarer, da jeg
svarede: »Moody, det er sangen, jeg læste højt
for dig i toget, men som du ikke hørte.« Kort tid
efter mødet fik Sankey et brev fra Dundee fra en
dame, som havde været tilstede ved mødet, og
som nu takkede, fordi han havde sunget hendes
afdøde søsters sang. Derved fik han at vide,
hvem der havde skrevet den, og fik af søsteren
nærmere oplysninger om Elizabeth Clephane.
Derefter fortæller han en del eksempler paa,
hvordan denne sang førte til vækkelse og omven
delse blandt hans tilhørere. - Man har senere
ment, at Sankey har været paavirket af en
»negro-spritual«, »A wonderful stream is the
river of time«, som han paa stedet har omformet
til miss Clephanes sang i Edinburgh.
Sangens ældste danske findested synes at være
»Harboøresangbogen« 1888, nr. 99, hvor den
lyder:
1. De Nioghalvfems saa rolig laa
I hegnede Faarefold;
Kun Et monne bort fra Hjorden gaa
I Ørkenen vild og gold;
:/: Der vandred det om forvildet og sygt
I stedet for hjemme at hvile trygt. :/:
2. »Er Nioghalvfems dig ikke nok?
Dem har du jo, Herre, her«;
Men Hyrden svarede: »I min Flok
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Jeg savner dog Et, jeg har kjær;
:/: Og derfor jeg ud i Ørkenen gaar,
At søge med Flid mit tabte Faar«. :/:
3. Men ingen af de Gjenløste ved,
Hvor Vejen var tung og lang;
De fatte ret aldrig, hvad Hyrden led
Paa denne sin Frelsergang.
:/: Han søgte ved Dag, han søgte ved Nat,
Han søgte blandt Klipper og Tornekrat. :/:
4. O, se dog de mange Mærker af Blod,
Som langs med hans Fodtrin staar!
De skarpe Klipper skar dybt hans Fod,
De Torne stak Saar ved Saar,
:/: Og Ulven han ogsaa kæmpede med,
Saa Hjerteblodet det randt derved. :/:
5. Man da han saa dog tilsidst med Fryd
Tog Lammet i Favn igjen,
Da bruste som mange Vandes Lyd
Igjennem Himmelen hen;
:/: Guds Engle de kvad til Harpernes Klang
Med mægtig Jubel, en Glædessang. :/:
Harboøresangbogen 1888, nr. 99.
Her efter 3. opl. 1890.
Hvorledes er sangen kommet til Harboøre ?
Sandsynligvis over Norge. I 1880 sejlede mange
norske smaaskibe tømmer til limfjordshavnene,
og blandt de norske skippere var der ikke faa
haugianere, som var med til missionsmøderne i
disse egne. De har bragt med sig et betydeligt
bidrag til harboøresangen. Ogsaa Severinsen op
lyser i KHT, at oversættelsen er norsk. Men hvis
man søger i de norske sangbøger efter origina
len, kommer man ind i et vildnis af forskellige
oversættelser, hvoraf enkelte dog har paavirket
hinanden.
I Danmark er der ikke saa stor mangfoldighed.
Den anførte tekst gaar næsten uden ændringer
videre til den gamle Hjemlandstoner 116, IMS
189, den nye Hjemlandstoner 307. Den har
ogsaa staaet i alle udgaver af DUS siden halv
femserne.
Den har ogsaa været paa besøg i salmebøgerne.
Det begyndte med optagelsen i KHT 911, hvor
P. Severinsen tildigtede følgende nye slutnings
vers:
6. O Herre, som gik den svære Gang,
Bliv ved med dit Redningsværk!
Er Faaret trodsigt og Vejen lang,
Da vis, du er god og stærk,
Saa Englenes Kor maa glæde sig ved,
Der lægges fler til din Menighed.
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Men dette nye vers blev ikke optaget andre ste
der. Derefter blev sangen optaget i SS 646, som
har nogle smaa afvigelser fra den anførte tekst:
1,6: blive trygt. 2,4: dog en. 3,6: bag Klipper.
Efter SS blev den optaget i Sønderborg 727, DT
781 og Annekset 63.
I D er den ikke optaget.
I Norge er den, som antydet, flittigt optaget i
sangbøger, men har ikke været i salmebøgerne.

5. Min Siæl, vær rolig lit, mens jeg mig tænker
om,
Hvad dog min Gud hand er langmodig,
mild og from,
Jeg seer mit Kontrafey i Blomster og i Høe,
Dag og Nat
Mig lærer brat
At jeg skal engang døe.

(Julian 238. David J. Beattie: »The Romance of
Sacred Song«, London 1931, s. 55, 145. »Sankeys Liv
og Sange«, ovs. af Rakel Hall, Kristiania 1908, s.
221-229. Emil Liedgren: »Den andliga Sången på
anglosaxisk mark«, Stockholm, 1927, s. 120-J22. Niels
Møller: »Salmesang fra Ribe Stift« i »Ribe Bispesæde
948-1948«, Køb. 1948, s. 239-240).

6. Tak, tusind gange tak, O Gud, som ævig er,
Og udi tiden dog slig Omhu for mig bær!
Fra første Øyeblik der jeg af Rode randt,
Af mit Leer
Du gjorde meer
End jeg kand sige grandt.
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Dend Fierde Aften-sang.
1. Dend klare Sool gaar ned, Det qvelder meer
og meer.
Hver Arbeydsmand er træt og sig om hvile
seer:
En Dag jeg nærmer’ er ved Døden end som før,
Tiden mig
Saa sagtelig
Oplukker Dødsens Dør.
2. Her skiftis Tiden om, her vexlis Dag og Nat,
Af Solen bliver kun en skygge efterlat!
Saa Verdens Herlighed omsider ende faar,
Mørken Grav
Og Orme-Drav1
Vi sidst i Verden aaer2.
3. Tænk da, o tænk dig om, min Siæl, søg ey
din Roo
I Verden, som ey veed at holde stand og
Troo!
Ræt nu vaar Solen her nu er her idel mørk
Verden var
Da lyvs og klar,
Nu er dend som en Ørk.
4. Jeg triner nu udi det Dugge-fulde Græs,
Naturen siger mig: Bie lit, stat her og læs:
See Morgen-blomsteret, hvor det er falmed
nu!
Det vaar Fragt,8
Nu er det slagt,
Ach! kom det dog ihu.
1. Orme-affald. 2. ejer. 3. rask, frodig.
to*

7. Du toede mig udaf mit syndig fødeblood,
Og gafst mig i din Søn en anden Voxe-rood,
Du har opklekket mig udi dit rene Ord,
Ja min Siæl
Saa tiit og vel
Er spised ved dit Bord.
8. End er jeg denne Dag ved din Barm
hjertighed
Ulykken gangen qvit, om Satan end var
vred,
Du har og givet mig i dag min deel af Brød,
I min Skaal,
Med Himmel-maal,
Din Gunst og Naade flød.
9. Men, O min Gud, giv til hvad jeg mod dig
har brudt,
Agt ey de Spirer som af Syndsens Rood er
skudt.
Løs min Samvittighed af sine Synders Baand,
Kast dem ned,
I ævighed,
I Haved med din Haand.
10. Stil du en Engle-vagt omkring min Sove
sted,
Lad Satan i mit Huus ey sette noget fled,
Luk Himlen i mit Sind, giør Hu og Hierte
reen,
Lad min Siæl,
Af Kiødets Pæl,
Ey finde noget meen.
11. Oplyvs din Meenighed og breed din Ære ud.
Omfaun med Kierlighed din Aandelige
Brud,
Som du i Norden har opelsked dig til Lov,
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Stød dem om
Med Rætviis Dom,
Som søge hendis Rov.
12. Gud, lad din Salighed for Kongens Ansigt
gaa,
Og hug hans Fiender af som Axeklipped
straa,
Formeer hans Herlighed, forlæng hans Lives
Aar,
Gid hans Sæd,
I dyder klæd,
Stor magt i Verden faar.
13. O naadens Fader, see og af din Himmel ned
I aid din Christendom, til hvers nødtørftig
hed!
Jeg staar nu færdig til min Sovested at gaa,
Giv du mig,
At jeg i dig
En rolig Nat kand faa.
14. Kom, mægtig Engle-hær, lyvs Herrens Roo
og Fred,
Paa Siæl og Legem, og hvad meer mig
kommer ved!
Gak, Orme-sæk, og sov, Gud skal i Morgen
dig
Vekke her,
Men siden der
Til Liv ævindelig.
Thomas Kingo.
»Aandelige Siunge-Koor«, I. 1674.

Denne salme har ikke tidligere været optaget i
de officielle salmebøger. Den mangler just ikke
poetiske (v. 4) og kristelige (v. 7) værdier; men
de er ret utilgængelige paa grund af strofeformen
og ordvalget og den ret stillestaaende tankegang.
I den nyere tid er der dog gjort adskillige forsøg
paa at fremdrage det, der kunde synes brugbart
i nutiden. Saaledes har FK 321 optaget v. 1, 2,
6, 7, 9, 14. FA 525 ligeledes. HT 683 har op
taget v. 1, 2, 6, 9, 14. KHT 706 har optaget
v. 1, 2, 4 a -f 5 b, 9, 14. SF 115 ligesaa. TT 681
ligesaa. S 557 har optaget v. 1, 4 a + 5 b, 9,
5 a + 8 b, 6 a -(- 13 b, 14. ST 873 og GF 752
ligesaa. Men selv i de tilfælde, hvor man er enig
om at optage de samme vers, er man langtfra
enig om tekstrettelserne.
D 706 har optaget v. 1, 4 a + 5 b, 6 a -(- 8 b,
9, 14 med ret sparsomme tekstændringer.

DEN KRISTNE KIRKES ALDERDOM.
En Bøn for gamle Folck/ oc om den
Christelige Kirckis Alderdom. Aff
den Ixxj. Psalme/ oc Esaiæ.
xlvj. Capitel.
M. Thomas Knudss Hygom.
M.D.lxix.
1. Herre ieg er nu gammel oc graa/
-------etc. (se denne!)
1. (5). DEn Christelig Kirckis Alderdom
Vil ieg her oc betencke/
Suag er den arme Christendom/
Alders brøst monne hende krencke.
I denne siste Verdsens tid
Dieffuelen mest bruger all sin flid/
Vil Guds Folck plat nedsencke.
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2. (6). Voldsmend/ Kettere/ forargelsis suig
Met slemme synd oc mange/
Giøre Guds Kircke suag oc skrøbelig/
Hende vil huer tage til fange.
Mangfoldelig er oc Syndsens straff/
Til Guds børn graffuis saa mangtet graff.
Guds børn ere nu fast bange.
3. (7). Alle Stater ere nu foruend
Til røgløsshed oc ælende/
Den gamle styrcke oc krafft er skend/
Skrøbeligt er Verdsens ende.
Lærdom oc leffnet/ trøstighed/
Tro/ kierlighed oc enighed
Kunde wi formindskit kiende.
4. (8). O Herre du loffuit din Christenhed
Du vilt hende løffte oc bære/
Indtil hendis Alderdommis tid/
Naar hun graaherdig monne være.
Du vilt hende (som dit Foster) vel
Styrcke oc frelse/ til liff oc Siel/
At hun dig stedse kand ære.
5. (9). O Jesu Christe/ mand oc Gud
Aff hiertet vil ieg dig bede/
See til din Arme gamle Brud/
Hendis brøst oc ryncker leede
Met din Retfærdigheds Kiortel bold
Skiul/ oc hende det til gode hold
At hun er suag oc græder.
6. (10). Styrck oc verme hende met din Aand/
At hun dit Ord kand gemme
I god samuittighed oc tro sand/
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Oc kierlighed icke forsømmer/
Men frycter dig/ oc met gaat taal
Fliteligen vdstaar Modgang all/
Oc hønen ey forglemmer.
7.(11). O Herre du est Brudgommen vist/
Bliff hoss din Christenhed here/
Din Brud beskerme fra Dieffuelens list/
Fra vold oc Ketters lære;
Trøst hende her i bedrøffuelse all/
Oc før hende ind i Himmerigs Sal/
, Til euig fryd oc ære.
Thomas Knudssøn, Hygum, 1569.
Th. p. 260-2.

Thomas Knudsen, sognepræst i Hygum ved Ribe,
fader til Hans Thomissøn, hjalp sin søn med for
beredelserne til salmebogen og har, jvf. daterin
gen, aabenbart i sidste øjeblik sendt sin søn
denne dobbeltsalme, hvoraf den første del hand
ler om det enkelte menneskes alderdom, den
anden del om kirkens nød og brøst. De to dele
kunde have været opført som to forskellige sal
mer, men er hos Th. kun adskilt ved en større
linjeafstand mellem stroferne og et større be
gyndelsesbogstav.
Den kom ikke ind i flere af de gamle salme
bøger, men Grundtvig bearbejdede den sidste
del saaledes:
1. Christi Kirkes Alderdom
vi flittig maae betænke,
Alders Brøst og den paakom
Og truer at forkrænke,
I denne Verdens sidste Tid,
Da Fienden bruger al sin Flid
Med Vold og Magt og Rænke!
2. Voldsmænd, Kætteri og Svig,
Med slemme Synder mange,
Troen giorde skrøbelig,
Ja tog hardtad til Fange,
Hun fik en daarlig Støtte-Stav,
Saa daglig meer for Død og Grav
Blev Kirke-Folket bange!
3. Alvor glemde over Tant
Som Herrer saa og Svende,
Gammel Kraft og Styrke svandt,
Og svag er Verdens Ende,
Ja svag er Strid og svag er Fred,
Og svag er Tro og Kiærlighed,
Det kan Man klarlig kiende!
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4. Dog du loved, Herre from!
At støtte og at bære
Kirken i sin Alderdom,
Hvor graa hun saa mon være,
Og holde saa for hende Vagt,
At Helveds-Porten ei faar Magt;
Det giælder og din Ære!
5. Jesu Christ, som Mand saa Gud,
Af Hjertet vi Dig bede:
See dog til din gamle Brud,
Har hun end Rynker lede!
Den megen Graad tilgode hold,
Og over Brøst din Kaabe bold
Miskundelig Du brede!
6. Varm Du hende med din Mund,
Saa godt dit Ord hun giemmer,
From i Sind, i Troen sund,
Ei Kiærlighed forglemmer,
Men takker kiønt, og med godt Taal
Giør skiel i Lægens bittre Skaal,
Til Sødmen hun fornemmer!
7. Brudgom, Herre! Gud forvist!
O hør, hvad vi begiære!
Udfri din Brud, trods Fiendens List
Og Vold og Kiætter-Lære!
Lad Trøsten groe i Graadens Dal!
Hjemfør din Brud til Himlens Sal
Til evig Fryd og Ære!
N. F. S. Grundtvig, Sangv. I, 105.

Denne bearbejdelse blev foreløbig ikke udnyttet
i Kongeriget (ud over EFT 1033), men * Sønder
jylland blev den optaget i N 215 og af hensyn
til melodien bearbejdet saaledes: 1,1: Den
christne. 1,3: Thi Alders. 1,5: Den nu i Verdens.
2,1: See, Voldsmænd. 2,3: Guds Kirke. 3,1: De
Alvor. 3,3: Den gamle. 4,1: Men du. 4,3: Din
Kirke. 4,4: end mon. 5,1: O Jesu Christe, Mand
og Gud. 5,3: See til din arme gamle. 6,1: Op
varm ... Aand. 6,3: I sindet from, i Troen
sand. 7,1: Du Kirkens Brudgom.
Den saaledes restaurerede salme slog dog ikke
an og blev derfor udeladt i SS.
I D 290 er optaget en ny bearbejdelse paa 5
vers, dannet i kommissionen paa grundlag af
forarbejder i SF 494 og navnlig MF 377.
(Nutzhom II, 203-7. Niels Møller SS II, 143).
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DEN KRISTNE KIRKES SKØNNE NAVN.
Den Christelig Kirckis
skøne naffn etc.
M.D.lxix.
1. Den Christelig Kirckis skøne naffn
vil huer paa Jorden bære.
Guds Folck sig kalde oc giøre aff saffn/
dog de det ey monne være.
Papister/ oc den grumme Tyrck/
Rydser/ Jøder met Lærdom mørck/
Guds kircke sig falsklig kalde.
2. Den Christelig Kircke kaldis ret
Almindelig/ tag det vare/
Tid/ sted/ Folck/ Lærdom icke forgæt/
Disse fire det forklare.
Saa lenge som Verden stod oc staar/
Guds Søn sig samler lydige Faar.
Huo vilde hannem det forhindre ?
3. All Verden er foruist denne Sted/
Som Christus selff kungiører/
I huilcken Guds Folck ere atspred/
Oc it Euangelium høre.
Alle Menniske kaldis oc her til/
Fra Dieffuelens garn og syndsens spil/
At de kunde salig’ bliffue.
4. Den Christelig Kirckis rette tegn/
Som Scrifften klarlige lærer/
Er først Guds Ord/ som alle vegn
Om Jesu vidnisbyrd bærer/
Huor som det predickis vden all tant/
Guds menighed findis der forsant/
Vden fruct kand det ey være.
5. Huor Daabsens Sacrament saa god
Som Christus monne indskicke/
Oc hans Testamentis Legem oc Blod
Som wi skulle æde oc dricke/
Huor disse tho de brugis ret
Foruden all Kætters fund oc sæt/
Guds Kircke vden tuil der kiendis.
6. Paa Lydighed imod Guds ord
Kand wi oc Guds Folck mercke/
Som ere Guds Tempel her paa Jord/
Oc Christi Lemmer stercke.
Gud hører visselig deris bøn/
Oc de giffue hannem tacksigelse skøn/
De hannem ret kiende oc tiene.

7. Kaarssit oc modgang er foruist
Oc Christi Bruds hoffarffue/
Dog trøster du hende O Jesu Christ/
At hun skal Himmerig arffue.
Mod Dieffuelens list oc grumme mord/
Mod Verdsens børns forargelse stor/
oc kiødit/ du hende beskermer.
8. Wkrud oc Klinte der findis fast
Blant Hueden her paa Jorden/
Mundchristne leffue i skam oc last/
Paa Dommen de affskild vorde.
Guds helgen de haffue en krafftig Daab/
En Gud/ en Herre/ en Tro/ it Haab/
I Himmerig skulle de samlis.
9. Thi tacke wi dig O Jesu Christ/
At paa disse tegn oc flere
Din hellige Kircke kand foruist
Beuisis blant oss at være.
Din Lærdom/ som ved Luther igen
Til Liusit kom/ lad bliffue reen
Altid i disse Lande.
Hans Thomissøn 1569. Th. p. 193-4.

Denne læresalme om kirken, digtet af Hans
Thomissøn selv, bygger paa Luthers »Von den
Conciliis und Kirchen«. Da alle folk vil kalde
sig Guds folk, nævner digteren her kendetegnene
paa den sande kirke. Den er almindelig med
hensyn til tid og sted, folk og lærdom (v. 2-3).
Dens kendetegn er ordet (v. 4) og sakramenterne
(v. 5), lydigheden (v. 6) og korset (v. 7). Her
møder vi det skønne udtryk, at korset er Kristi
bruds »hof-farve«. Der findes klinte blandt
hveden, men de mundkristne skal paa dommens
dag udskilles fra de sande kristne (v. 8). Vi tak
ker Gud, fordi disse tegn viser os, at den kristne
kirke findes hos os, takket være Luther, som
bragte den sande lære frem for lyset igen (v. 9).
Denne salme blev af Kingo i Vinterparten
metrisk tilrettet efter den nye tids poetiske krav,
»Dend Christen Kirkes skiønne Navn«, se KSS
IV, 222 og BH I, 553. Desuden tildigtede Kingo
et nyt slutningsvers. Men den mere konservative
salmebogskommission forkastede Kingos om
digtning og vendte tilbage til den gamle tekst,
saa salmen i K kun har faaet følgende, mere
sparsomme ændringer: 1,3: uden skiel og gavn.
1,5-6: Alle kiættere, som giør forfang Med deres
digt og lærdom vrang. 5,6: Foruden kætters.
7,2: Christi bruds rette farve. 8,5: eet kraftrigt
haab. 8,6: een daab.

DEN KRISTNE KIRKES SKØNNE NAVN

Saaledes blev salmen optaget i P 463, hvor
efter den i MB 202 blev noget lempet. I Gb og
E blev salmen udeladt.
Grundtvig fandt, at der kunde blive en brug
bar reformationssalme ud af den og bearbejdede
den til Sangv. I, 6: »Den hellige Kirkes skiønne
Navn«. Han forlod dog denne bearbejdelse igen
og fremkom med en ny i Prøveheftet 108, som
han ogsaa i den anden udg. af Sangværket ind
førte paa den gamles plads, og optog i F 741.
En mere fri digtning over den gamle salmes
tema foretog Grundtvig 1866 med salmen »Guds
Menigheds det skjønne Navn«, Sangv. V, 311.
Da det var bearbejdelsen fra 1845, som satte
sig spor i de følgende salmebøger, skal den gen
gives her:
1. Den Christne Kirkes skiønne Navn
Vil overalt man bære;
Men Herrens Folk, til evigt Gavn,
Det vil dog Faa kun være;
Sig Kirkens Navn med Uret gav
Og giver mangen kalket Grav,
Som Dødningbeen kun giemmer!
2. Almindelig, det kaldes ret
Guds Kirke trindt paa Jorden,
For Tider, Folk og Tankesæt
I Syden og i Norden;
Fra hver en Kant, mens Verden staaer,
Om Hyrden flokkes Hjordens Faar,
Hvo kan vel det forhindre!
3. Men Kirken, den er dog kun een,
Eet Navn i alle Munde,
Til Grundvold Gud har lagt en Steen,
Som rokkes ingenlunde,
Det Samme altid i en Sum
Er Christi Evangelium,
Som os mon saliggiøre.
4. Derfor det første Kirke-Tegn
Er Livets Ord og Lære,
For Hjertet Soel og Dugg og Regn
Til Jesu Christi Ære,
Thi hvor det lyder uden Tant,
Det kiendes og, Guds Ord er sandt,
Kan uden Frugt ei blive.
5. At Kirken staaer i Daabens Pagt,
Det kan ei heller feile.
Og Herren vil, som han har sagt,
Sit Vidnesbyrd beseigle,
Som med sin Aand, vor Trøster god,
Saa med sit Legem og sit Blod,
De Christnes Mad og Drikke!
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6. Paa Lydighed mod Jesu Ord
Det er saa godt at mærke,
Hvor Gud sit Tempel har paa Jord,
Og Christus Kæmper stærke,
Der hører Gud den stille Bøn,
Der lyder Takke-Sangen skiøn
I Hjerter og i Munde.
7. Et helligt Liv i Jesu Tro
Kan Verden ei behage,
Saa under Korset Christne boe,
i Verden alle Dage,
Men altid har af Herrens Røst
Hans Kirke-Folk den rige Trøst,
De Himmerig skal arve!
8. Ukrudt og Klinte findes fast
Blandt Hveden aabenbare,
Mundchristne leve i Skam og Last,
Det Dommedag skal klare;
Guds Helgen har en kraftig Daab,
Een Gud, een Drot, een Tro, det Haab
At samles i Guds Rige!
9. Saa hav da Tak, o Jesus Christ!
Vi see heraf med Glæde,
Den sande Kirke er forvist
Og her blandt os tilstæde!
Dit Lys, ved Luther tændt paany,
Lad skinne her, til du i Sky
Din Kirke vil forklare.
Grundtvig 1845, Prøveheftet 108.
Her efter Sangv. IV, 130.

Denne bearbejdelse blev optaget i R 282; dog
blev v. 8 udeladt, og følgende blev ændret:
2,7: Det Ingen skal. 4,3: Dug og Sol. 4,6: Der
kjendes. 4,7: være. 6 (med lidt stof fra v. 8):
Paa Lydighed mod Herrens Ord Vi og Guds
Folk kan mærke, Som er hans Tempel her paa
Jord Og Christi Lemmer stærke; Mundchristne
vel i Last og Skam Fremture tidt med List og
Bram, Men Herren kjender Sine. 7,3-4: Og
derfor under Korset boe De Christne alle Dage.
8(9),2: deraf.
KH 329 optager salmen med de samme vers,
men vender tilbage til Grundtvigs tekst (dog
2,7: det vel) undtagen i v. 6, hvor teksten fra R
bibeholdes. D 287 gaar ogsaa i v. 6 over til
Grundtvigs tekst, men optager som slutningsvers
v. 8 i stedet for v. 9.
I Sønderjylland optog N 216 en blandings
form: V. 1-4 som R 1-4. I v. 5, 7 og 8 bearbej-
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dede man den gamle tekst, væsentlig med MB
20a som mellemled. Ind i mellem kommer v. 6
med Grundtvigs tekst, og tilsidst v. g med tekst
som R v. 8. Resultatet bliver altsaa:
5. Hvor Daabens Vand, den rene Flod,
Trindt om i Verden findes,
Hvor Jesu Christi Død og Blod
I Herrens Nadver mindes,
Hvor disse to forvaltes ret.
Som Christus selv indstifted det,
Guds Menighed der kjendes.
6. som Grundtvig.
7. Vel Christi Kors og Spot forvist
Er Kirkens rette Farve,
Dog trøster du den, Jesu Christ,
At den skal Himlen arve;
Mod Djævlens falske List og Mord,
Mod Verdens Had og Fjendskab stor
Din Kirke du beskjermer.
8. Ukrudt og Klinte frodig groe
Paa Ageren herneden,
Men hvo som fattes Bod og Tro,
Skal skilles hist fra Hveden;
Guds Børn de har een kraftig Daab,
Een Gud, een Drot, een Tro, eet Haab,
De samles i Guds Rige.
9. som R, dog 3: Din sande.
I Norge optog Wexels i Christelige Psalmer 1840
en bearbejdelse af Grundtvigs første bearbejdelse
i Sangv. I, 6. Derimod gik Hauge 346 tilbage til
den gamle tekst og bearbejdede den paa selv
stændig maade. Men Landstad og de nyere sal
mebøger har den ikke.
(Nutzhorn II, 129-133. Widding II, 154).

DEN LYSE DAG FORGANGEN ER, DEN
BLANKE...
Aften-Psalme.
1. Den lyse Dag forgangen er
Den blanke Sol forsvundet.
Og Natten med sin Skygge-Hær,
Hun har nu Seier vundet,
Glæde os Gud i Himmerig!
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2. Den sorte Nat af Mørkets Æt,
Er alle Synders Amme,
Hun skjuler med sin Kaabe let
Hvad Dagen giør tilskamme
Glæde os Gud i Himmerig!
3. Hun i de Bedste jager Skræk,
Og leer, naar Barnet græder,
Men Tyv og Morder giør hun kiæk,
Hver Ryggesløs hun glæder!
Glæde os Gud i Himmerig!
4. I al den ganske Christenhed
Vi troe dog og bekiende,
Vi har en Sol som ei gaar ned,
En Dag, som ei faaer Ende.
Glæde os Gud i Himmerig!
5. For os det store Lys oprandt,
Hvorom Propheter tale,
Som giennemstraaler uden Tant
Selv Dødens Skygge-Dale,
Glæde os Gud i Himmerig!
6. Thi give vi os Gud i Vold
I Jesu Navn at hvile
Han er vort klippefaste Skjold
Mod alle Fiendens Pile!
Glæde os Gud i Himmerig!
7. Han er vort Skjold mod Nattens Gru
Han er vort Lys i Mørke,
Og Seier Ingen vandt endnu
Som med ham proved Størke
Glæde os Gud i Himmerig!
8. Saa far kun vel, du travle Dag!
Naar trætte Lemmer værke.
Sin Trang til Nattens Ro og Mag
Enhver hos sig kan mærke
Glæde os Gud i Himmerig!
9. Til Lys vi har Guds egen Søn,
Til Vagt hans Engle-Skare
Et Skjold os er vor Aften-Bøn
Imod al Frygt og Fare
Glæde os Gud i Himmerig!
10. Gud lad os kun i allen Stund
foragte Nattens Kaabe
Og elske ret af Hjertens Grund
Det Lys, hvorpaa vi haabe
Glæde os Gud i Himmerig!
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11. Da hvile vi i Fred og Ro,
Ja, smilende vi sove
Og vaagne hver en Morgen fro
Vor Gud i Sang at love
Glæde os Gud i Himmerig!

2. Du est det evige Guddoms Liuss/
Det maa wi jo bekiende/
Kom til oss i vor Hiertis Huss
Met din Naade oss optænde/
Glæde oss Gud i Himmerige.

12. Selv Dødens Søvn skal vorde blid
Og Gravens Nat opklares,
Thi faae vi Dag til evig Tid
Naar Herren aabenbares!
Glæde os Gud i Himmerig!

3. Du est vor Vecter tryg oc god1/
Du vilt oss aldrig vndfalde/
Paa dig saa ville wi bygge oc bo/
I all vor Nød paakalde2/
Glæde oss Gud i Himmerige.

N. F. S. Grundtvig 1833.
Her efter Sangv. III, 116.
Sangværket har gengivet teksten efter Grundt
vigs manuskript, som er blevet henlagt uden at
alle skilletegn er blevet sat til.
Det har været Grundtvigs hensigt at give en
bearbejdelse af Sthens salme med samme begyn
delse, men den har fjernet sig saa vidt fra origi
nalen, at den rettere maa betegnes som en salme
af Grundtvig med Sthens som inspirationskilde.
Versudvalg har tidligere været optaget i nogle
grundtvigske salmebøger og tillæg, saaledes FK
355. FN 579. BT 791, og DT 717, for det meste
uden omkvædet, som man har forbeholdt Sthens
salme. D 724 har ligeledes optaget salmen uden
omkvæd og med vers 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12.
Heri er der kun ganske smaa ændringer.
Grundtvig har ikke selv udgivet denne salme;
den fremkom først efter hans død i Sangv. IV,
255 (gi. udg.). Derimod har han til Festsalmer
nes 5. opl., nr. 733, givet en anden bearbejdelse
paa 6 vers: »Den lyse Dag forgangen er, Og
Natten os overhænger«. Den er en hel del nær
mere ved Sthens tekst, men naar den heller ikke
i styrke og enfold.
(Uffe Hansen I, 188).

DEN LYSE DAG FORGANGEN ER, OG
NATTEN...
En Afften eller Natsang: Siungis vnder de Noder: Jeg tiente mig vdi
Greffuens Gaard/ etc.
:. DEn liuse Dag forgangen er/
Oc Natten hun henger oss paa/
O JEsu Christe HErre kier/
Du altid hos oss bliffue maa/
Glæde oss Gud i Himmerige.

4. Dagen er skabt til Arbeyd oc Wmag/
Det kand huer hos sig mercke/
Men Natten er skabt til Ro oc Mag/
De trette Lemmer at styrcke3.
Glæde oss Gud i Himmerige.
5. Bevar oss Gud i denne Nat.
Fra Dieffuelens listige Pile/
I alskens Fare du met oss stat/
Giff Rolighed oc god huile/
Glæde oss Gud i Himmerige.
6. Wi befale oss i JEsu Vold/
Naar wi vore Øyen tillycke/
Gud være vor Vern/ vor Klippe oc Skiold/
Mod alt Ont der oss kand trycke/
Glæde oss Gud i Himmerige.
7. Giff oss en rolig Nat oc god/
Lad oss i Synden ey soffue/
Lad oss ey giør det dig er imod/
Ey heller i Sorgen opvogne/
Glæde oss Gud i Himmerige.
8. Saa ville wi Morgen4 *loffue dig/
Din Godhed gierne bekiende/
Oc siden altid i Himmerig/
Dig prjse foruden Ende6/
Glæde oss Gud i Himmerige/
AMEN.
Hans Christensen Sthen:
»En liden Vandrebog«, o. 1589.
Her efter eksemplaret paa Skokloster.
Til grund for denne aften- eller natsang ligger
den gamle latinske hymne »Christe, qui lux es
et dies«, dog ikke den latinske tekst, men over
sættelsen fra Hans Tavsens salmebog (se: »Du,
1. 1656: tro. 2. 1656: dig paakalde. 3. 1656 samme
tekst, men 1659: »stercke«. Det er fristende at faa det
til at rime, naar rimet ligger saa nær. Men det er jo
ogsaa muligt, at »styrcke« er trykfejl. 4. 1656: i
Morgen. 5. 1659: al Ende.
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Kriste, est den lyse dag«), som Sthen holdt af og
tidligere havde optaget i Haandbogen. Melodi
og metrum laaner han derimod fra folkevisen,
som er anført ovenfor. Dens omkvæd »Glæder
hun sig, da fryder ieg mig« har maaske ogsaa
inspireret ham til »Glæde os Gud i Himmerige.«
Indledningen og slutningen er helt hans eget stof,
men v. 2 bygger paa den gamle hymnes v. 1,
v. 3 og 5 paa den gamles v. 2, v. 4 og 7 paa den
gamles v. 3, v. 6 svarer til den gamles v. 4. De
sidste strofer i den gamle hymne benytter han
ikke.
At paapege dette, som Ernst Frandsen har
gjort, er ikke nogen forringelse af Sthens værk,
tværtimod. Han forenkler, tynder ud i hymnens
forestillinger, fjerner springene i tanken og be
arbejder sit stof saaledes, at hver strofe hos ham
bliver en helhed. Han bygger her et givet stof
fuldstændig om og, som Frandsen siger, udsætter
det for det bredere og blødere buestrøg, som vi
tør kalde ejendommeligt for ham.
Sthens natsang blev optaget i K med følgende
ændringer: 1,2: den. 1,3: Christ vor. 2,2: troe
vi og. 4,4: stærke. 6,2: tillukke. 8,4: al ende. Saaledes gik den videre til P 525, der yder
ligere ændrede 6,4: som.
Gb 395 ændrede yderligere 5,3: I aid slags.
5,4: og en god.
I E 493 blev den omdigtet til ukendelighed,
vistnok af Riber:
1. Den lyse Dag forsvunden er;
Den mørke Nat sig nærmer,
O Gud! vor Gud! vær du os nær,
Vor Fader! vor Beskiermer!
Herre, vor Gud! vi bede dig.
2. Du gav idag os Kraft og Flid,
Vor Gierning at udrette,
Glad giorde du vor Arbeidstid
Og vore Byrder lette.
Herre, vor Gud! vi takke dig.
3. Nu byder du os gaae til Ro
Og qvæge os med Hvile,
At vi igien kan vaagne fro
Og til vort Arbeid ile.
Herre, vor Gud! vi prise dig.
4. Vi følge dette milde Bud,
Og os til Sengs forføie;
Og naar vort Lys vi slukke ud,
Vi glemme Dagens Møie.
Herre, vor Gud! vi prise dig!
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5. Dig vi befale os i Haand,
Og frygte ingen Fare;
Du selv vort Legem og vor Aand
Skal naadelig bevare.
Herre, vor Gud! vi prise dig.
6. Gud! bøi dit Øre til vor Sang,
Skiøndt den er svag og ringe!
I Himlen vi med Jubelklang
En bedre Lov dig bringe.
Evig vi der skal prise dig.
R 82 vendte tilbage til den gamle tekst, men
forkortede den yderligere og lempede den efter
tidens krav:
1. Den lyse Dag forgangen er,
Og Natten nu fremskrider:
O Jesu Christ, vor Herre kjær,
Bliv hos os alle Tider!
Glæde os Gud i Himmerig!
2. Du est det store Guddomslys,
Som alle Engle glæder,
Kom til os i vort Hjertes Huus,
Der vi dig Plads bereder.
Glæde os Gud i Himmerig!
3. Du est vor Vægter tryg og tro,
Du vil os ei undfalde,
Paa dig vi bygge vil og boe,
I Nøden dig paakalde.
Glæde os Gud i Himmerig!
4. Vi os befale dig i Vold,
Naar vi vort Øie lukke;
Du est vort Værn og faste Skjold,
Du al vor Sorg kan slukke.
Glæde os Gud i Himmerig!
5. Imorgen vil vi love dig,
Din Godhed glad bekjende,
Og siden udi Himmerig
Dig prise uden Ende.
Glæde os Gud i Himmerig.
Senere har man ikke syntes, at denne bearbej
delse var teksttro nok, hvorfor man i KHF 1885,
610 optog en ny bearbejdelse med alle vers,
hvori kun følgende er ændret i forhold til tek
sten af 1656 og 1659: 1,2: Og Natten os paa
mon drive. 1,3: Krist, vor. 1,4: maa blive. 2,2:
tro vi og. 4,1-2: Til Arbejd er skabt den lyse
Dag, Det skal hver Mand sig mærke. 6,3: vor
Klippe, vort Værn. 7,2: sovne.
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Denne bearbejdelse blev optaget i RT2,847,
hvorfra den gik videre til KH 66 og med nogle
smaa ændringer til D 701.
I Sønderjylland har bearbejdelsen i KHF
1885 ligeledes haft indflydelse paa teksten i N
486, hvor man dog har stræbt efter en metrisk
tilretning af den gamle salme. Resultatet blev:
1. Den lyse Dag forgangen er,
Og Natten nu fremskrider;
O Jesu Christ, vor Herre kjær,
Bliv hos os alle Tider!
Glæde os Gud i Himmerig!
2. Du est det evige Guddoms Lys,
Det troe vi og bekjende,
Kom til os i vort Hjertes Huus,
Med Naaden os optænde!
Glæde os Gud i Himmerig!
3. Du est vor Vægter tryg og tro,
Du vil os ei undfalde.
Hos dig vi bygge vil og boe,
I Nøden dig paakalde;
Glæde os Gud i Himmerig!
4. Til Arbeid er den lyse Dag,
Det kan Enhver vel mærke,
Men Natten skabt til Ro og Mag,
Gjør trætte Lemmer stærke;
Glæde os Gud i Himmerig!
5. Bevar os, Gud i denne Nat
Fra Djævlens listige Pile,
I alskens Fare med os stat,
Giv os god Ro og Hvile!
Glæde os Gud i Himmerig!
6. Vi os befale dig i Vold,
Naar vi vort Øie lukke,
Du est vort Værn og faste Skjold,
Du al vor Sorg kan slukke;
Glæde os Gud i Himmerig!
7. Giv os en rolig Nat og god,
Lad os i Synd ei sovne,
Lad os ei gjøre dig imod
Og ei i Sorg opvaagne!
Glæde os Gud i Himmerig!
8. I Gry vi da vil love dig,
Din Godhed glad bekjende
Og siden udi Himmerig
Dig prise uden Ende;
Glæde os Gud i Himmerig!
N486.

155

I Norge har Wexels 1840 i Christelige Psalmer
givet en ret fri og metrisk korrigeret bearbejdelse
paa 6 vers med begyndelsen: »Den lyse Dag
forsvunden er«. La 610 har derimod gengivet
salmen meget nær den gamle. Også Hauge 633
har optaget alle vers, mens La rev 826 har ude
ladt v. 4 og 5. Nynorsk 657 har en oversættelse
af Støylen, »Den Ijose dagen liden er«.
Til svensk blev den oversat allerede o. 1640 og
i Wallins bearbejdelse optaget i WA 438, »Den
Ijusa dag framgången år«, som gik videre til
Sv. 438, begge steder med 5 vers.
Hans Brix taler om den uskolede, men hjerte
milde stemme, der undertiden i dansk poesi
løfter sine lærkevinger mod himlen. Efter at
have citeret første vers siger han: »Dette er
Tonen som Fuglene i Skov og paa Hede. O Jesu
Christe, Herre kær! - en bævende Aftenstem
ning: Nu kommer Natten saa sort!«
Det var en af hovedsalmerne i Anders Stubkjærs hjem; han kalder den sin faders aftensalme.
(Emst Frandsen: »Hans Christensen Sthen.« Acta
jutlandica IV, 1. Aarhus 1932, s. 93-96. Brix 64.
Anders Stubkjær: »Nogle Oplevelser«, 3. opl. Køb.
1921, s. 18. Beckman 855-857. Skaar II, 513).

DEN MØRKE NAT FORGANGEN ER.
En Morgensang.
1. DEn mørcke Nat forgangen er/
Oc Dagen rinder op saa vide/
Solen hun skinner ofuer Marck oc Kier/
De Fule de siunge saa blide:
Gud giffue oss Lycke oc gode Raad/
Sin Naadis Liuss oss tilsende.
2. Loflfuet være Gud i Evighed/
Oss denne Nat haffuer bevaret/
Gud Huse offuer oss sin hellige Fred/
Oc frj oss fra alskens Fare:
Oc giffue oss Lycke oc gode Raad/
Sin Naadis Liuss oss tilsende.
3. Paa Paaskemorgen den signede Dag
Vor HErre stod op aff døde/
Det vaar oss alle et got Behag/
Hand frelste oss der met aff Nøde/
Gud giffue oss Lycke oc gode Raad/
Sin Naadis Liuss oss tilsende.
4. I sex Dage skabte Gud Himmel oc Jord/
Oc alle Creatur tillige/
Alt ved sit almæctige Guddoms Ord/
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Som Skriften monne oss sige:
Gud giffue oss Lycke oc gode Raad/
Sin Naadis Liuss oss tilsende.
5. Den første Dag skabte hand Liuss oc Skin/
Oc Klarhed offuer Verden at komme/
Der Natten oc Dagen skulle skinne fijn/
Til Menniskens Glæde oc fromme/
Gud giffue oss Lycke oc gode Raad/
Sin Naadis Liuss oss tilsende.
6. Den anden Dag skabte hand Himmelen
skøn/
Oc Himmelens Firmamente/
O HErre JEsu hør altid vor Bøn/
Lad oss Glæde hos dig vente/
Gud giffue oss Lycke oc gode Raad/
Sin Naadis Liuss oss tilsende.
7. Den tredie Dag beredde hand Jorden til/
At hun sin Fruct skulle giffue/
Met Træ oc Vrter jeg sige vel1
Hun skulde vor Huserom bliffue:
Gud giffue oss Lycke oc gode Raad/
Sin Naadis Liuss oss tilsende.
8. Siden oppaa den Fierde Dags Tid/
Hand Himmelen monne vel pryde/
Met Soel oc Maane oc Stierner met
Deres Skjn wi nu Daglige nyde:
Gud giffue oss Lycke oc gode Raad/
Sin Naadis Liuss oss tilsende.
9. Fule oc Fiske den femte Dag/
Dem skabte Gud aff sin Naade/
At være2 oc Vandet skulde fyldis der aff/
Til Menniskens ophold oc Baade:
Gud giffue oss Lycke oc gode Raad/
Sin Naadis Liuss oss tilsende.
10. Den siette Dag den sidste er/
Guds Skabelse Dag wi kalde/
Alle Diur paa Jorden da skabte monne være/
Oc Mennisken sidst effter dem alle:
Gud giffue oss Lycke oc gode Raad/
Sin Naadis Liuss oss tilsende.
11. Hielp oss O JEsu vor Frelsermand/
I denne Dag oc allen Stunde/
Forløss oss snart aff Dieffuelens Baand/
At wi dig ret tiene kunde:
Gud giffue oss Lycke oc gode Raad/
Sin Naadis Liuss oss tilsende.
1. trykfejl: vil. 2. trykfejl: været; 1656: Væiret.

is. At naar denne Dag forgangen er/
Oc Natten vil til oss skride/
Wi kunde dig prise O HErre kier/
Baade nu oc i alien Tide:
Gud giffue oss Lycke oc gode Raad/
Sin Naadis Liuss oss tilsende/ Amen.
Hans Christensen Sthen:
»En liden Vandrebog«, o. 1589.
Her efter Skoklostereksemplaret.
Denne salme er et barn af den gamle dagvise
»Den signede dag, som vi nu see« (se denne!).
Den har det samme versemaal som Dagvisen i
Hans Thomissøns redaktion, og der er i de to
salmers begyndelse nogen overensstemmelse i
indholdet. Sthens vers 1 svarer til Dagvisens
første vers, v. 2 til det tredie, v. 3 til det andet;
men julen er her ombyttet med paasken. Ernst
Frandsen mener, at det skyldes Sthens evangeli
ske indstilling til kristendommen; det kunde dog
ogsaa skyldes, at mindet om paaskemørgen er
mere naturligt i en morgensalme end mindet
om julenat. Dette forhold mellem de to salmer
er ganske naturligt, ikke mindst, hvis det skulde
være Sthen selv, der har foretaget den bearbej
delse af Dagvisen, som er optaget hos Hans
Thomissøn.
Men bortset derfra har dagvisen paa reforma
tionstiden haft en saadan stilling, at det var na
turligt for lutherske digtere at skrive nye dag
viser (morgensange) med evangelisk indhold,
saaledes f. eks. Erik Krabbe til Bustrup, som
skriver »En ny Dageuise/ at tacke Gud for sin
beskermelse i den fremfarne Nat/ oc at bede
hannem om lycke oc raad/ om Morgenstunden
til en salig oc lyekelig dag« (Th. 314). Der er
noget i denne overskrift, som kan have inspireret
Sthen til omkvædet: »Gud give os lykke og gode
raad«. Men iøvrigt er »lykke og gode raad« et
af Sthens yndlingsudtryk. Krabbes dagvise be
gynder ganske naturligt: »Det dagis nu i Østen«.
Der er i andet vers toner, som ogsaa kan have
paavirket Sthen til hans v. 2:
Jeg tacker dig milde Herre/
Du haffuer saa naadelig
Mig denne Nat beuarit
Oc all forgangen tid/
Met din naade opholdit
Til denne neruærendis stund/
Dieffuelen ey fordærffue skulde
Mig/ met sin listige fund.
Endvidere kan nævnes Peder Palladius’ dagvise
»Den signede dag O Skaber god«, som hos Th.
(146) er anbragt under skabelsen: »En ny
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Dageuise/ om alle Creaturis Skabelse/ giort aff
Doctore Petro Palladio.« Den gennemgaar uge
dagene og beskriver de seks dages skaberværk.
Herfra kan Sthen have ideen til at indføje de
seks skabelsesdage i sin dagvise; efter den lyriske
indledning virker de om skabelsen handlende
vers saa overraskende, at det er naturligt at
tænke sig, at de maa være motiveret af et vel
kendt forbillede. Men Sthen er en større digter
end Palladius, baade kortere og fyndigere. Om
Sthens lyriske mesterskab i optakten til denne
morgensang skriver Ernst Frandsen (s. 98):
»Sthen har aldrig skrevet en Strofe med mere
rytmisk Liv. Hans Tone raader ikke over synder
lig mange Nuancer, Salmernes almindelige Stem
ning fordrer ikke noget stort Register. Men her
udnytter han til Fuldkommenhed den Frihed,
det gamle danske Vers giver den virkelige Digter
til at lade Rytmen følge og understøtte Ordene.
Der er en festlig Stigning i anden Linje og en
bred Naturjubel i de to sidste. Dertil kommer
en umiddelbar Sans for Ordenes lydlige Valør,
som Størsteparten af Tidens Poeter, de gejstlige
i højere Grad end de verdslige, savnede, og uden
hvilken man dog aldrig bliver Digter.«
Salmen kom først ind i salmebøgerne med
RTi,58i, da den var omtrent 300 aar gammel.
V. 4-10 blev dengang og siden udeladt. De
øvrige vers lyder, bortset fra omkvædet, der er
uforandret:

KHF 1885,594 optager de samme vers, men
nærmer sig mere til den oprindelige tekst; for
skellene er følgende: 1,2: oprinder. 1,3: Nu
skinner Sol. 2,1-3: Gud være lovet i Evighed,
Han denne Nat tog os vare! Han lyse paa os.
2,4: af. 3,1: Om. 3,4: Møde. 4(11),1-4: Ræk
os, o Jesus, din Frelserhaand I Dag og i alle
Stunde, Udløs os alle af Mørkets Baand, At ret
vi dig tjene kunde. 5 (12): Da hver Gang Dagen
forgangen er, Og Natten til os fremskrider, Vi
dig vil prise, o Herre kjær, Af Hjærtet til alle
Tider!
Saaledes blev salmen optaget i KH 51 og i
D 682.
I Sønderjylland optog N 473 den samme be
arbejdelse, men ændrede dog: 2,2-4: Som vilde
i Nat os bevare, Han lyse over os hellig Fred
Og frie os af Nød og af Fare! 3,2-4: fra de Døde,
Nu frydes vi i Guds Velbehag, Da Christus har
frelst os af Møde. 4(11),2-4: Hver Dag, du os
her vil forlene, Gjenløs os snarlig af Djævlens
Baand, At dig vi ret trolig kan tjene! 5 (12),1:
Naar denne Dag da. 5,2: den til. 5,4: Idag og
til evige Tider.
(Ernst Frandsen: »Hans Christensen Sthen«, Acta
jutlandica IV, 1. Aarhus 1932, s. 96-100).

1. Den mørke Nat forgangen er,
Og Dagen oprinder saa vide,
Med Morgensol over Mark og Kjær,
De Fugle de sjunge saa blide;
Gud give ...

DEN MØRKE NAT SVANDT ROLIG
HEN.

2. Gud
Han
Han
Han

1. Den Nat: den sorte Nat svandt hen:
Alt straaler Herrens Soel igien:
Igien for mig den straaler.
Han, Herren, Gud, er evig stoer: Han, Herren, ved et Skabers Ord,
Tiid, Aar og Stund afmaaler.
Evig - Vældig
Er den Herre.
Ham til Ære
Vil jeg leve:
Vil jeg hver min Dag henleve.

være lovet i Evighed!
kan og han vil os bevare,
lyser over os Himlens Fred,
frier os ud af al Fare;

3. Om Paaskemorgen, i Gry af Dag,
Vor Herre opstod fra de Døde,
Med Liv og Lys til Guds Velbehag,
At frelse os alle af Møde;
4(11). Ræk os, vor Jesus! din Frelserhaand
Opreis os til Faderens Ære,
Gjenløs os alle af Mørkets Baand
Til Tjenere dine at være!
5 (12). Da, hver Gang Dagen forgangen er,
Med Tak vore Knæe vi skal bøie
I Jesus-Navnet, vor Herre kjær!
Og blidelig lukke vort Øie.

Morgen-Sang.
Mel. Af Høyheden oprunden er.

2. Der laae jeg senkt i Søvn og Nat,
Af Syn og Varsomhed forladt:
Ey Farerne jeg kiendte,
Der om mit Leye svævet har:
Du Herre! min Beskiermer var:
Du hver en Nød afvendte:
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Fra Dig - Kom mig
Nattens trygge,
Værn og Skygge For Din Trone
Skal min Lof fra Støvet tone!
3. Uchristne Frygt for Lykkens Spil,
Flye hen som Drøm! - Gud, Herren vil,
Jeg ham skal Fader kalde.
Ham Fader! - nu saa nyd min Siel
Med Froehed Dagens Lys og Hæld:
Jeg Gud tør Fader kalde.
Fader! - Fader!
Høyt ophøyet
Over Støvet,
Paa Dig Fader!
Sig min Siel med Kraft forlader.
4. Saa nu i Herrens høye Navn
Jeg lever hen, og mig til Gavn
Skal, hvad jeg lever, vorde:
Det er Guds verk, hvad om mig skeer:
Det er Guds Verk, hvad med mig skeer:
Han, Herren, Gud det giorde,
Amen - Amen,
Herren raade!
Gud! Din Naade
Med os være:
Gud! Du med os altid være.
5. Hielp Herre! mig, at jeg med Flid,
I Dag og aid min Levetid
Gaaer frem ad Dine Veye:
Didhen mit Ønske troelig staaer:
Meer kan jeg ey; men Hielp jeg faaer:
Den faaer jeg fra det høye.
Paa Dig - Herre!
Vil jeg vente:
Fra Dig hente
Troens Styrke:
Saa jeg Dig kan freidig dyrke.
6. Det Kald jeg har i Støvet her:
Det Arbeid mig tildeelet er
Det skal min Glæde være.
Og hvis tilovers er en Stund
Hielp Gud! at jeg den bruger kun
Meer Christendom at lære.
Aldrig - Gaae mig
Udaf Sinde,
Lyst at kiende,
Meer og meere,
Dig, min Fader! Dig, min Herre!
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7. Giv Hæld, min Gud! saa hver min lid,
Hver Brug jeg giør af Dagens Tid,
Til Brødres Gavn maae være:
At om jeg Dagens Ende naaer,
Jeg af Samvittigheden faaer
Det Vidne, at Guds Ære
I min - Vandring
Jeg ey glemte;
Men forfremte
Den ved Dyder,
Hvoraf Verden Fordeel nyder.
8. De Venner, i hvis Kierlighed
Jeg finder Livs Lyksalighed:
Dig, Gud! jeg dem befaler:
Det hele Folk, min store Slegt,
Den til Din Almagts Varetegt
Jeg bønlig anbefaler:
Hvad jeg - beder
For mig, Herre!
Lad det være
For dem bedet:
Hør o Gud! hvad jeg har bedet.
Tyge Rothe.
En Christens Sange. Første Samling. Kiøb 1778.
Denne morgensang, som er ganske i datidens
stil, med de mange gentagelser, som tilsigter
højtidelighed, men som i et nutidsøre lyder
ubehageligt, blev dog ved optagelse i E ikke
blot forkortet, men ogsaa grundigt bearbejdet,
bl. a. af Abrahamson, og delt i to salmer som
følger:
1 (1). Den mørke Nat svandt rolig hen;
Alt Herrens Sol for mig igien
Paa høien Himmel straaler.
I Magt og Godhed lige stor,
Alvise Gud! du ved dit Ord
Os Tid og Stund tilmaaler,
Priis dig! Tak dig!
Fader, Herre!
Dig til Ære
Vil jeg leve,
Vil jeg hver min Dag henleve.
2 (2). Der laa jeg nys i Søvn og Nat
Af Sands, af Tanken selv forladt;
Ei Farerne jeg kiendte.
Mod Alting, hvad mig truet har,
Du, Herre! min Beskiermer var;
Din Haand det fra mig vendte.
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Ny Kraft, nyt Mod
mig opliver;
Det du giver,
Gode Fader!
Jeg mig trygt paa dig forlader.
3 (4). Nu jeg i Jesu Christi Navn
Begynder Dagen, og til Gavn
Skal ogsaa den mig vorde.
Det er Guds Værk, hvad om mig skeer;
Det er Guds Værk, hvad med mig skeer;
Han, Herren, Gud, det giorde.
Amen, Amen,
Herren raade!
Herrens Naade
Med os være!
Ham for Alt skee Friis og Ære!
E468.
1 (5). Hielp, Herre! mig, at jeg med Flid
I Dag og al min Levetid
Maa stræbe dig at tækkes!
Jeg det af ganske Siel attraaer;
Og skiøndt jeg lidet kun formaaer,
Mit Mod dog ikke svækkes.
Herre! Fader!
jeg anraaber
Dig og haaber
Varig Styrke,
At mit Levnet dig kan dyrke.
2 (6). Det Kald, jeg har i Livet her,
Og hvad min Næste gavnligt er.
Det skal min Glæde være.
Jeg flittigen vil røgte det,
Og fremme Sandhed, øve Ret,
Og virke til Guds Ære.
Mig bør, mig skal
ingensinde
Gaae af Minde,
Jeg herneden
Leve skal for Evigheden.
3 (8). O! lad Enhver, hvis Kierlighed
Her fremmer min Lyksalighed,
Af dig velsignet blive!
Det hele Folk, min store Slægt,
Jeg i din Almagts Varetægt
Vil bønlig overgive,
Medgang, Modgang,
hvad du sender.
Alt du vender
Os til Bedste,
Al vor Lid til dig vi fæste.
E 486.

Den sidste af de to salmer blev ikke optaget i R,
og af den første tænkte man oprindelig kun paa
optagelse af det sidste vers, originalens v. 4.
Det er som enkeltvers optaget i RF 1850,76 og
RF 1852,73. Det endte dog med, at R 75 optog
alle tre vers uændret som E 468, mens KH 62
heraf udelod det andet vers. D har helt udeladt
salmen. I Sønderjylland har den ikke været op
taget, heller ikke i Adlers tillæg.

DEN NAT, DU, FRELSER, BLEV
FORRAADT.
Se: O Jesus, gør det ved din Aand.

DENNE ER DAGEN, SOM HERREN HAR
GJORT. (Paaske).
Se: Herren af søvne opvaagned, opsprang.

DENNE ER DAGEN, SOM HERREN HAR
GJORT. (Søndag).
1. Denne er Dagen, som Herren har gjort!
Den skal Hans Tjenere fryde,
Op Han i Dag lukked Himmerigs Port,
Saa skal hver Søndag det lyde;
Thi i dens hellige Timer
Herlig af Graven opstod Guds Ord,
Naadig fra Himlen Guds Aand nedfoer!
Veed I nu, hvorfor det kimer?
2. Frels da nu, Herre, giv Lykke og Held!
Værket i Dag er dit eget!
Lad Millioner Dig takke i Kveld,
For Du dem har vederkvæget!
Ja, lad dem prise med Glæde
Aanden, som taler og trøster frit,
Folket velsigner i Navnet dit,
Viser, din Fred er tilstæde!
3. Herre, vor Gud, ja besøg os i Glands,
Hvor i din Kirke vi mødes!
Tungerne binde dig Krands over Krands,
Alt som vort Hjerte opglødes!
Høitiden voxe med Dagen!
Paaske og Pindse udsprang af Juul,
Saa lad og Glæden af Tro i Skjul
Spørge forgæves om Magen!
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4. Ja, lad saa virke dit Bad og dit Bord,
Med de indviede Tunger,
At det kan høres, din Aand og dit Ord
Er det, som taler og sjunger!
Lad os det føle og smage:
w.
Aanden er bedre end Kiød og Blod,
Herren er liflig og eiegod,
Christne har kronede Dage!
N. F. S. Grundtvig.
Sang-Værk, 1837, nr. 134.
Intoneringen i denne festlige søndagssalme er
gammeltestamentlig, hentet fra Ps. 118, 24-25,
men ellers er indholdet nytestamentligt nok.
Begrundelsen for at holde søndag er minderne
fra paaskemorgen og pinsedag, 1,6-7. Bønnen
i v. 2 gaar ud paa, at hele verdens menighed
maa blive velsignet ved Helligaandens virksom
hed, naturligvis især gennem gudstjenesten i
kirken, v. 3, hvor menigheden samles om sakra
menterne, v. 4.
Salmen fremkom i Sangværket 1837. Grundt
vig optog den i andet tillæg til 7. udgave af
Festsalmerne, hvor der er en lille ombytning af
ordene i 2,4: har dem. Det er næppe en egendig
ændring; de senere tryk har »dem har«.
Den blev optaget i ETF 648 og ETR 869 og
de autoriserede salmebøger RTi,724, N 574,
KH 404 og D 368, overalt uden ændringer.
Axel Rosendal gør opmærksom paa, at »Da
gen« her har en videre betydning end den en
kelte søndag; det er menighedens »signede dag«,
som vokser paa samme maade, som paaske og
pinse udsprang af jul.
Kaj Munk elskede denne salme og lod menig
heden synge det sidste vers staaende efter prædi
ken.
(A. Rosendal: »Grundtvig, »Dagens« Sanger«. Dansk
Kirkeliv, 1933, s. 13-14. »Bogen om Kaj Munk«,
1946, s. 258. StJ II, 53).

DEN NÆRMER SIG DEN TIME
FORUDSAT.
1. Die zeit geht an, die JEsus hat bestimmt,
da alles leyd bey mir ein ende nimmt:
gehab’ dich wohl, mein kercker, bose welt,
mit allem dem, was deinem geist gefållt!
2. Komm’, meine seel’! wir wollen nunmehrgehn,
wo GOttes Sohn, und seine diener stehn:
wir wollen uns gesellen zu der schaar,
die unverriickt frolocket immerdar.
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3. Gebenedeyt sey ewig dieser tag,
in welchem ich durch GOtt verlassen mag,
was sterblich ist, und blend’t mein
augen-licht,
dass ich nicht seh’ des liebsten angesicht.
4. Ach! JEsu Christ! mein leben in dem tod’!
mein trost in pein, mein freund in angst und
noht!
ich wende mich mit aller kraft zu dir!
ach! thu’ mir auf die siisse lebens-thiir.
5. Ich gebe dir von gantzem hertzen hin,
was du erlos’t, und was ich durch dich bin!
nimm meine seel’, wenn sie vom leib’ ist loss,
in deine hånd’ und våterlichen schooss!
6. Du bist mein ziel, mein ende, ruhm und
preiss,
mein mittel-punct, mein susses paradeiss!
in dir allein find’t meine seele ruh!
drum seufz’ ich auch dir unaufhorlich zu.
7. Ach! ach! wie sehr verlangt mich doch nach
dir!
komm’ doch, mein trost! mein leben! komm’
zu mir!
verzeuch doch nicht aus dieser finstern hol’
hin in dein licht zu holen meine seel’!
8. Ich warte schon, ach! seeliger genuss!
auf dich, mein’ lieb’! und deinen ew’gen
kuss:
ich bin fast kranck, und mein verliebter geist
ist gleichsam weg von mir nach dir gereist.
9. Jedoch, damit ich dir nichts schreibe fiir,
so will ich gern und willig bleiben hier:
bis kommt die zeit, in welcher ich als braut,
dir meinem GOtt und bråut’gam werd’
vertraut.
Johan Scheffler.
»Heilige Seelenlust etc.« 4. Buch, 1657.
Her efter Schrader: »Vollst. Ges.-Buch«, Tønder
«73«-

Salmen fremkom først i »Heilige Seelenlust oder
Geistliche Hirten-Lieder der in ihren Jesum verliebten Psyche, gesungen von Joh. Angelo Silesio
etc«, i den 4. Bog, der sandsynligvis udkom 1657.
»Sie (Sjælen) erfreuet sich, aufgeloset zu werden.«
Den blev optaget hos Schrader og oversat af
Brorson:
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1. Den tiid gaaer an, som Jesus selv har sat,
Da all min væ skal sige mig god nat,
Far vel, far vel, du onde verdens stad,
Mit fængsel, Gud skee lov, nu skilles ad.
2. Kom nu min siel, nu vil vi derhen gaae,
Hvor lammet og hans tro udvalde staae,
Vi ville gaae med Zions flok i rad,
Som er uendelig i Jesu glad.
3. Velsignet vær evindelig min dag,
Da jeg gaaer ud fra kroppens skiul og tag,
Som hindrer mig, det dødelige leer,
At jeg, Guds søn, dit ansigt ikke seer.
4. O Jesu, du mit liv i dødens nat,
min ven, naar jeg af alting er forlat.
Min aand med magt ansøgning hos dig giør,
Ach luk mig op den skiønne himlens dør.
5. Jeg giver dig af gandske hierte hen
Det, som du har fra døden løst igien.
Tag sielen, naar den arme krop er død,
Udi din haand og milde Jesu skiød.
6. Du est mit maal, min ende, roes og priis,
Min mittel punct, mit søde paradiis.
I dig min roe alleneste bestaar,
Og derfor all min længsel til dig gaar.
7. Ach, ach, hvor haardt jeg længes efter dig,
Kom dog, mit liv, min glæde, kom til mig.
Tøv ikke, kom at hente sielen brat
Til livets lys fra denne verdens nat.
8. Jeg længes med umættelig attraae,
Af Jesu selv et evigt kys at faae.
Min aand i dig forelsket, er fra mig
Som borte, og alt reyst hen efter dig.
9. Dog vil jeg ey selvraadig hvad jeg vil,
Men seer paa dig, og gierne bier til
Den rette stund, naar jeg engang skal staae
Ved Jesu haand med livets krone paa.
»Troens Rare Klenodie etc.«, Kiobenhavn 1739.
Brorsons oversættelse fremkom først i Klenodiet
1739, hvor den findes i afsnittet »Om Døden og
Opstandelsen«. Den naaede derfor ikke at blive
optaget i P. Gb og E var ikke ude efter nye salmer
af Brorson, og den havde derfor ikke fundet op
tagelse i nogen salmebog, før Grundtvig bear
bejdede den til Peter Rørdams Mern-festsalmer,
hvor den fremkom 1851, nr. 665.
11
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Mel. Den Tid gaaer an.
1. Den nærmer sig, den Time forudsat
Da al min Sorg jeg sige skal godnat.
Den »lille Flok« jeg byde skal farvel!
Frygt ei for den, som kun slaaer Kiød ihiel!
2. Velsignet være skal min Udgangs-Dag!
Da faaer til Gulv jeg hvad nu er mit Tag,
Og hvad jeg her kun saae som trykt i Leer,
Lyslevende i al sin Glands jeg seer.
3. O Du, mit Lys og Liv i Dødens Nat,
Min Ven i Nød, som ingen har forladt!
Min Jesus, du er trofast da som før
Og lukker op mig Templets skiønne Dør.
4. Du er mit Maal, min Perle og min Priis
Det rette Livets Træ i Paradis.
Naar dig jeg har, da har i eet og alt
Jeg hvad Gud-Fader selv har »Fylden« kaldt.
5. O vær da min, og virk i mig saa vidt,
Som dit i Kiærlighed kan blive mit,
Saa i dit sidste Kys paa denne Jord
Jeg smager evig Sødmen af »Guds Ord!«
N. F. S. Grundtvig.
Mem-Festsalmer 1851.

Her efter Sangv. IV, 217.

Det ses, at bearbejdeken er meget fri. Grundtvig
har fundet sit stof i Brorsons v. 1,3, 4, 6, 8, men
han omformer det ganske som han vil. 4,4 sigter
til Kol. 1,19.
Rørdam optog efter at være flyttet til Lyngby
denne tekst i ETR 682 med en enkelt ændring:
4,1: min Skat. Derfra kom den ind i de autorise
rede salmebøger RT 1,806 og KH 647; natur
ligvis ogsaa de frie grundtvigske F 403, FA 461,
FN 490, FV 432 og S 507.
I Sønderjylland har N 549 ogsaa lagt denne
bearbejdelse til grund, dog med nogle ændringer
i retning af Brorson: 1,3-4: Farvel, Farvel, du
onde Verdens Stad, Mit Fængsels trange Muur
nu skilles ad. 3,4: Himlens. 4,1: min Skat. Vers
5 er ganske udeladt i N og erstattet af Brorsons
v. 7, uændret.
D 621 har optaget Grundtvigs tekst med den
gængse ændring i 4,1, men med Brorsons tekst
indført i 3 (4),2.
I Norge optog Wexek Grundtvigs bearbejdelse
i 3. udg. af Christelige Psalmer 1859, men det
ses ikke at have faaet nogen indflydelse paa de
norske salmebøger.
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I almindelighed anbringer man salmen under
»død og opstandelse«, men Rørdam anbringer
den under Langfredag. 18. marts 1856 skriver
han fra Lyngby til sin hustru, der opholder sig i
København: »Kan du sende mig Noderne til
»Den nærmer sig, den Time forudsat« imorgen,
Onsdag, eller senest Torsdag, saa gjør det; thi
jeg har ladet Sangen trykke og vilde gjerne
have den sunget Langfredag.«
Carl Koch gør opmærksom paa, hvordan et
enkelt ord i Brorsons tekst kan udløse helt nye
tanker og billeder hos Grundtvig. Idet han sam
menligner Brorsons v. 3 og Grundtvigs v. 2,
peger han paa, at ordene »tag« og »ler« bliver
anledning til hver sit billedsyn med et dybt
indhold.
Uffe Hansen mener, at Grundtvig med »kys
set« i sidste vers tænker paa nadveren; ellers
kunde han ikke have beholdt Brorsons billede
af kysset paa dette sted.
(P. Rørdam III, 17-18. Carl Koch: »Hans Adolf
Brorson«, Køb. u. a. s. 83-4. Uffe Hansen I, 332.
StJ III, 70. BSS II, s. 322).

DEN NAADE, SOM VOR GUD HAR
GJORT.
Siunges som:
Guds Søn er kommen af Himmelen ned.
1. DEnd Naade, som Gud hafver giort,
Os at retfærdig giøre,
Dend bør vi agte høyt og stoort.
Og saa i Gierning føre,
At Troens Frugter kiendes maa,
Og vi kand frem i Dyder gaa.
Hvor til Guds Aand os røre.
2. Gid Ædrue vi være kand,
Naar vore Knæ vi bucke,
Og til vor Gud og Frelsermand
I vore Bønner sucke,
Saa hand os da beqvemme giør.
Og Himlens rige Naades Dør
Vil self for os oplucke.
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4. Gid udi Gierninger og Ord
Vi stedse lader kiende,
At os Guds Aand i Hiertet Boer,
At vi som Lius maa brænde
Og at i Dyd vi skinne maa,
Saa skal Gud Ære af os faa.
Nu og foruden Ende.
Thomas Kingo.
Dend Forordnede Ny Kirke-Psalme-Bog, 1699.
Her efter KSS V, 41.
Salmen er beregnet til indgangssalme ved aften
sang paa 6. sønd. e. paaske, altsaa til epistlen
1. Pet. 4,7-11. Den hører altsaa til de salmer,
som Kingo indsendte til kommissionen, der ud
arbejdede K, efter at Vinterparten var kasseret.
Den blev optaget uændret i P 227, mens Gb
240 ændrede 3,6: alvorlig bød. I E synes den ikke
at være optaget. R 526 optog den med følgende
ændringer: 1,1: Den Naade, Gud mod os har
gjort. 2,1-5: Gid fromme Børn vi være kan Og
Verden udelukke, Naar til vor Gud og Frelser
mand I Bønnens Stund vi sukke, Saa han os ret
til Sine gjør. 3,6: os selv det. 4,4: Gid vi. 4,5:
Og gid. 4,6: Gud Glæde.
KH 566 optog den med følgende ændringer:
1,7: Dertil. q,i: Gid vi aarvaagne. 2,5: ret til
sine gør. 3,6: selv det.
I Sønderjylland blev den optaget i MB 405,
men ikke i N eller SS.
I Norge blev den optaget i La 426 og Hauge
244, men ikke i La rev eller Nynorsk.
D 596 har udeladt v. 2 og foretaget nogle
mindre ændringer i v. 3 og 4.
I Thuners Salme-Leksikon er den blevet for
vekslet med en anden salme af Kingo: »Den
naade, Gud har os beteed«. Denne er paa 10
vers, skrevet som epistelsalme til 17. s. e. trin.
og optaget i K, P 382, Gb 339, MB 495 og La
535, mens R 524 har optaget v. 7-10 med be
gyndelsen: »Af kærlighedens rene væld.« Den
findes ikke i KH, N eller D.
(Skaar II, 151 og 387).

DEN SANDE TRO I STRIDEN.
Se: Den tro, som Jesus favner.

3. Vor Næstes Feyl vi skyvie maa
Med Kierlighedens Kaabe,
Og trøsteløs ey lade gaa
Dem som vor hielp anraabe
Om Huus og om Nødtørftig Brød,
Som Frelseren os selfver bød,
Hvis Naade-Løn vi haabe.
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1. Den signede Dag med Fryd vi seer,
Af Havet til os opkomme;
Den lyse paa Himlen, meer og meer,
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Os alle til Lyst og Fromme:
Det kiendes paa os, som Lysets Børn,
At Natten hun er nu omme!
2. Den signede Stund, den Midnats-Tid,
Vor Herre han lod sig føde.
Da klared det op i Øster-Lid,
Til deiligste Morgen-Røde:
Da Lyset oprandt, som Jordens Bold
Skal lysne udi og gløde!
3. Om levende blev hvert Træ i Skov,
Og var saa hvert Blad en Tunge,
De kunde dog ei Guds Naades Lov
Med værdelig Røst udsjunge;
Thi evig nu skinner Livets Lys,
For Gamle og saa for Unge!
4. Ja, havde end Maal hvert Straa i Vang,
Hver Urt udi Mark og Lunde,
Slet ikke for os den Takke-Sang
Opstemme tilgavns de kunde,
Som Dagen hør til, for Lys og Liv,
Mens tusinde Aar henrunde!
5. Forgiæves det er, med liden Magt,
At ville mod Bjerg opspringe,
Men Ørnen er snild, han naaer sin Agt,
Naar Veiret ham bær paa Vinge,
Og Lærken hun er en lille Fugl,
Kan lystig i Sky sig svinge!
6. Med Sus og med Brus, den stride Aa
Nedsuser fra Klippe-Tinde,
Ei mæle saa lydt de Bække smaa,
Dog risle de fort og rinde,
Saa frydelig snoe de sig fra Eng,
Op under de grønne Linde!
7. Saa takke vi Gud, vor Fader god,
Som Lærken i Morgen-Røde,
For Dagen, Han os oprinde lod.
For Livet, Han gav af Døde,
For Alt hvad paa Mark, i tusind Aar,
Der groed til Sjæle-Føde!
8. Saalænge vi see den gyldne Soel,
Og Skoven er Daners Have,
Da plante vi May i Kirke-Stol,
Og Blomster paa Fædres Grave,
Til glædelig Fest, med Liv og Lyst,
Til mindelig Pindse-Gave!
il*
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9. Da rinde vel og, som Bække smaa,
Fra Øine os Taarer milde.
Og Bække i Flok de giør en Aa,
Den higer mod Lysets Kilde,
Den stiger i Løn, som Hjerte-Suk,
Alt aarie, og dog end silde!
10. Som aldrig saa lang er nogen Dag,
At Aften er jo i Vente,
Saa haver det Lys og Solbjergs-Lag,
Som Gud udi Kirken tændte;
Men immer det dages dog paa Ny,
Hvor Hjerterne Morgen vente!
11. Nu sagtelig skrid, du Pindse-Dag,
Med Straaler i Krands om Tinde!
Hver Time, til Herrens Velbehag,
Som Bækken i Eng henrinde,
Saa frydelig sig den Sidste snoer
Op under de grønne Linde!
12. Som Guld er den aarie Morgen-Stund,
Naar Dagen opstaaer af Døde,
Dog kysser os og, med Guld i Mund,
Den liflige Aften-Røde,
Saa tindre end maa det matte Blik,
De blegnende Kinder gløde!
13. Saa reise vi til vort Fædre-Land,
Der ligger ei Dag i Dvale,
Der stander en Borg, saa prud og grand.
Med Gammen i gyldne Sale,
Saa frydelig der, til evig Tid,
Med Venner i Lys vi tale!
N. F. S. Grundtvig:
»Danske Høitids-Psalmer til Tusindaars-Festen.«
Kiøb. 1826.

I det lille berømte hefte med salmer til tusindaarsfesten 1826 skriver Grundtvig paa bagsiden
af titelbladet:
»No. I. er en Bearbeidelse af den ældgamle
Danske Dag-Vise, (Morgen-Psalme) som findes
i Hans Thomasens Psalmebog S. 316, og skiøndt
Kæmpevise-Tonen er i Psalmer blevet os frem
med, maa den dog vist findes aldeles passende
paa Takke-Festen for Tusind-Aaret, hvoraf meer
end Totredie-Dele henrandt, før vi fik Danske
Psalmer i en anden, maaskee mere kirkelig, men
mindre folkelig Tone. Er Tillæmpningen derfor
ei ganske mislykkedes, tør jeg haabe, det vil
glæde Mange, ved den gamle aandelige Vise, at
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mindes om den Danske Kirkes Morgen-Røde.
Solbjergs-Lag er i Folke-Mund Solens NedgangsTid.«
Da Grundtvig omtrent 40 aar senere i en
prædiken mindedes Ansgar (»Sidste Prædikener«
I, 418), sagde han, at »Den signede dag« maatte
betragtes »som Spiren til det Sangværk i dansk
Tone, som vi nu alt en Stund har glædet os ved.«
Selv om vi finder dette rigtigt og træffende, er
det dog vanskeligt for os at sætte os ind i situa
tionen i 1826 og fatte dels storheden i Grundt
vigs værk, dels tidens reaktion derimod, fordi
saadanne klange er blevet vore tilvante festtoner.
Det maa nu først erindres, at Grundtvig under
det arbejde, som han selv har kaldt en »opblankning« af den gamle dagvise (se: »Den
signede dag, som vi nu se«, hvor teksterne er
anført) ikke har kendt den gamle svenske op
skrift, som først langt senere blev fremdraget af
Klemming, men kun Hans Thomissøns tekst.
Dog griber han instinktivt rigtigt, naar han
bruger ønskeformen »lyse« og »den« i stedet for
»Gud«. Ogsaa »kiendes« er ønskemaade. Mor
genbilledet ændres; her stiger dagen op af havet.
En ny poetisk værdi ligger der ogsaa i »Lysets
Børn«. Bønnen om, at vi maa vise os som lysets
børn, er alt hvad der bliver tilbage af den gamle
salmes morgenbøn i 1,5-6 og vers 3 og 4.
Heller ikke i det andet vers kommer lyset ned
fra himlen, men det klarer op i Øster-Lid, i det
Bethlehem, som datidens julesalmer ikke turde
nævne; men Grundtvig er historikeren, som dig
ter til en historisk fest. Han ser hele jordens bold
omstraalet af dette lys fra østen.
Det gamle v. 5, som rummer poetisk fællesgods
fra middelalderen, udfører Grundtvig bredere i
v. 3-4, især med henblik paa tusindaarsfesten.
Ogsaa det gamle v. 6 er blevet til to vers,
Grundtvigs v. 5 og 6. De smaa løsrevne natur
billeder omformes, saa de tjener Grundtvigs
logik. Selv om vi ikke tilgavns kan istemme takkesangen, maa vi prøve alligevel. Med en ensom
mands lille magt er det svært at overspringe det
mægtige bjerg af rationalisme, vantro og lunken
hed, som undertiden truer kirken med under
gang. Men naar aandens vejr mærkes under
vingen, kan ikke blot ørnen, men ogsaa lærken
løfte sig. Og selv de smaa bække finder deres vej
til paradiset, hvor lindetræerne staar saa fint
som i Udby præstegaardshave.
Med v. 7 forlader Grundtvig Dagvisens tekst.
Han takker for festdagen og for alt det, der i
tusinde aar groede paa den danske mark til
sjæleføde. Som Peder Palladius opfordrede til
det i Visitatsbogen, vil vi bære maj, bøgeløv, ind
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i kirken; vi vil plante blomster paa fædrenes
grave, saa den forestaaende fest maa være en
pinsegave, der er værd at mindes. Festen vil
nok bringe taarerne frem i menighedens øjne,
og hjertesukket vil hige mod lysets kilde. Thi
menigheden er jo fattig, og det er blevet aften i
kirken. Selv den sol, som Gud tændte ved Jesu
fødsel, har sin nedgangstid, men hvor hjerterne
venter morgen, bliver det altid dag igen. Det er
Grundtvigs trøst til den menighed, der oplever
rationalismens aften og nat.
Saa maa festens dag komme, og dens timer
maa rinde til Guds velbehag, indtil den sidste
time »snor sig« som den rindende bæk op under
paradisets linde. Sker dette bliver den sidste
aften saa skøn som morgenen; thi den er det
evige livs morgen. Med disse aftentanker er
Grundtvig igen tilbage ved dagvisens tekst, som
han dog omdigter meget frit. I stedet for den
gamle vises vemod og sagtmodige bøn tegner
han billedet af den gyldne borg i Himmerig med
alle dens glade gæster.
Hans Brix har herom gjort nogle karakteristi
ske bemærkninger. Han siger, at Grundtvig har
forenet de stærke grundfarver, som han elskede
til et blændende syn af kristendommen oprejst
paa hedenske grundpæle. »Grundtvig lader med
denne Strofe Visen række helt op til Hedenskabet.
Den straalende Borg med de store Sale, hvor
Heltene finder Gammen, det er jo Valhal. Men
Skæmten er bleven en anden: der taler vi frydelig i Lys med vore Venner. De store Glædes
møder mellem den grundtvigske Sags Tilhængere
har her set deres uforgængelige Idealbillede.«
Denne festsalme kom Grundtvig ikke selv til
at synge i sin kirke. Det var ham, der havde
gjort opmærksom paa det jubilæum, som nær
mede sig. Man havde besluttet at fejre det i
kirken paa pinsedag, den 14. maj 1826. Den 10.
marts kom der en kgl. resolution, der gik ud paa,
at salmevalget ved festen var frit, dog at Tedeum
alle vegne skulde synges. Grundtvig digtede da
sine højtidssalmer, og den 28. april blev de i
»Adresseavisen« annonceret med den tilføjelse,
at de skulde synges pinsemorgen til froprædiken
i Vor Frelsers kirke. Dagen efter fik Grundtvig
en skrivelse fra Stiftsprovst H. G. Clausen, »hans
gamle uven og fader til hans nye uven, profes
sor H. N. Clausen«, som gjorde opmærksom paa,
at ingen præst uden særlig dertil erhvervet til
ladelse maatte lade afsynge andre salmer end
dem, der fandtes i den anordnede salmebog. I
sit svar henviste Grundtvig til kongens tilladelse
af 10. marts, mindede om, at andre havde ud-
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givet salmer til festen og tilføjede spydigt, at
ritualet næppe blev fulgt saa nøjagtigt i stifts
provstens kirke som i Grundtvigs. Stiftsprovsten
gik til biskop Munter, der ikke ved at forhandle
med Grundtvig vilde udsætte sig for et svar som
det, stiftsprovsten havde faaet, men den 5. maj
henvendte sig direkte til kancelliet og fraraadede
dette at give præsterne tilladelse til at vælge
salmer udenfor salmebogen. »Hvad nu hr.
Grundtvigs salmer angaa, da kan jeg ingenlunde
anse dem for passende. De have ikke den egen
skab, som bør ventes af salmer. Den første har
ikke en gang en bekendt melodi1, og alle inde
holde dels uforstaaelige, dels smagløse steder.
Det bør derfor tilkendegives ham, at han bør
vælge salmerne efter salmebogen, »eller og,
ifald han vil gaa uden for salmebogen, iblandt
dem som ere trykte paa de sidste sider af skriftet
om Haraids Klaks daab2, af hvilke den ene af
hr. provst Schmidt digtede: »I tidens dunkle
strøm forsvandt«, ifølge Hs. majestæts allernaadigste befaling skal synges ved slotskirkens
indvielse.«
Kancelliet svarede den 6. maj, at præsterne
kun maatte vælge salmer af den autoriserede
salmebog. Den næste dag, søndagen før pinse,
prædikede Grundtvig endnu, men den 8. gik
han til kongen, som tog meget venligt imod
ham, men ikke lagde skjul paa, at han med hen
syn til »Kirkens Genmæle« og den paafølgende
injurieproces var enig med Grundtvigs mod
standere. Hele denne sag, og ikke blot skuffelsen
over salmerne, maa ses som baggrund for, at
Grundtvig den 10. maj indgav sin afskedsbegæ
ring, og en anden blev straks konstitueret i hans
embede. Ved højmessen 2. pinsedag erklærede
stiftsprovst Claussen: »Overtroens aag tage vi
ikke igen paa os, efter at vi har nydt evangelii
frihed. De renere og rigtigere religionsbegreber,
vi have arbejdet os frem til, lade vi os ikke igen
berøve.« Det var rationalismens sejrssang i denne
sag.
»Den signede dag« blev alligevel sunget til
pinse, ganske vist ikke i Vor Frelsers kirke, men
i Lynge ved Sorø, hvor Grundtvigs gode ven
Chr. Olsen var sognepræst. Han havde faaet
tilsendt salmeheftet, og hos Nygaards paa Frederikskildegaard havde man indøvet melodierne.
I annekskirken, Braaby, hvor degnen ikke kunde
den nye tone, læste pastor Olsen salmerne fra
koret, og Grundtvigs hefte blev solgt ved kirke
døren. Om Chr. Olsen endnu ikke har kendt
1. I andet oplag af højtidssalmerne, der udkom i juni,
var Weyses melodi tilføjet. 2. Dette skrift havde biskop
Munter selv udgivet.

forbudet, eller om han ikke har brudt sig om
det, er uvist.
Men salmen blev ikke lagt hen. Fra Grundt
vigs saavel som fra menighedens side blev der
arbejdet længe med at finde den bedste form og
det bedste uddrag. Først offentliggjorde Hagen
hele salmen i sine »Historiske Psalmer og Riim«
1832, nr. 45, blot med en enkelt ændring: 7,5:
For Alt, hvad paa Mark, i Tidens Løb.
1836 fremkom Grundtvig selv med en forkor
tet bearbejdelse i Sangværket. Her er saa mange
ændringer, at det vil være mest retfærdigt at se
denne tekst i sammenhæng:
1. Den signede Dag, som vi nu seer
Med Blide til os opkomme,
Den lyse paa Himlen meer og meer.
Os alle til Lyst og Fromme;
Det kiendes paa os, som Barnet leer.
At Natten hun er nu omme!
2. Den salige Stund, den Midnats-Tid,
Vor Herre han lod sig føde,
Da klared det op i Øster-Lid
Til deiligste Morgen-Røde,
Da Solen oprandt, saa mild og blid,
Som vækker os op af Døde!
3. uændret, dog lin. 5: skinner nu.
(4). udeladt.
4 (5). uændret.
5 (6). Med Suus og med Bruus den stride Aa
Nedfuser fra Klippe-Tinde,
Saa lydt ei mæle de Bække smaa
Men risle dog fort og rinde,
Saa frydelig snoe de sig i Vraa
Op under de grønne Linde!
6 (7). Saa takke vi Gud, vor Fader god,
Som Lærken i Morgen-Røde,
For Gylden-Aaret, Han dages lod,
For Livet, Han gav af Døde,
For Alt hvad paa Mark af Himmel-Rod
Der voxde til Sjæle-Føde!
(8). udeladt.
(g), udeladt.
7 (11). Nu sagtelig skrid, vor Høitids-Dag,
Med Straaler i Krands om Tinde!
Hver Time til Herrens Velbehag
Som Bækkene smaa henrinde,
Til frydelig de sig snoe i Mag
Op under de grønne Linde!
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8 (10). Som aldrig saa lang er Dag i Nord,
Det mørknes jo dog omsider,
Saa haver det sig og trindt paa Jord,
Med blomstrende Aar og Tider,
Men sødest klinger dog Livets Ord,
Naar det imod Aften lider!
9 (12). Som Guld er den aarie Morgen-Stund,
Naar Dagen opstaaer af Døde,
Dog kysser os og med Guld i Mund
Den liflige Aften-Røde,
Da smelter og Malm i Hjerte-Grund,
Saa blegnede Kinder gløde!
10 (13). Saa reise vi til vort Fædreland,
Der ligger ei Dag i Dvale,
Der stander en Borg saa prud og grand,
Med Throner og gyldne Sale,
Saa frydelig der i Livets Land
Med Venner om Død vi tale!
Sang-Værk I, 16.

Her er hentydningerne til tusindaarsfesten taget
bort; det er blevet en mere almindelig søndags
eller festsalme; der er i stedet kommet en hen
tydning til gyldenaaret. Vers 4, 8, 9 er udeladt.
Adskillige af ændringerne i de øvrige sigter paa
at faa ogsaa lin. 5 til at rime, men han har dog
set bort fra dette i v. 3 og 5. løvrigt maa man vel
sige, at forandringerne ikke er til det bedre,
undtagen i v. 7(11). I 2. udg. af Sangværket
1868 har Grundtvig atter forladt ændringerne
i v. 1, 2, 9 (12) og 10 (13).
Men inden da har han flere gange arbejdet
med salmen. I Trykte Salmeblade 1844 kom en
bearbejdelse paa 7 vers, se Sangv. IV, 48, nem
lig af de oprindelige v. 1,2, 3, 6, 10, 12, 13, som
her udviser følgende varianter: 2,5-6: En Søn
dag det var i Morgengry, Vorherre stod op af
Døde. 4 (6),2: Nedfuser. 4,4: Men rulle dog
fort. 5 (10),6: Hvor Hjerter for Aanden brændte.
6 (12),6 blegnede.
Næste fase var Fengernes Pinsehefte 1846,
nr. 31, der optog den med 6 vers: 1, 2, 3 som
originalen; 7 ændret: 1: Thi takke. 5-6: Den
signede Dag, i Jesu Navn, Os alle vort Liv for
søde! v. 11 ændret: 4-5: Som Bække... Til
frydelig sig tilsidst de snoe. V. 13 uændret.
Saaledes optog Grundtvig ogsaa selv salmen
i Festsalmernes forløbere fra 1847 og i Festsal
mernes 1-7 oplag nr. 646, mens han i 8. oplag
ændrede 5(11),!: vor Højtids-Dag. Indskød v.
6(12) med »blegnede« i sidste linje. Det var

Grundtvigs sidste ord i sagen med henblik paa
salmens anvendelse som menighedssang. Fire
aar senere kom saa de før omtalte ændringer i
Sangv. I, 2. udg.
Gaar man over til de officielle salmebøger, saa
optog først R 74 salmen med 5 vers, nemlig af
den originale v. 1, 2, 3, 12 og 13; ændret 4 (12),6:
blegnede. 5 (13) ,4: Med Throner og.
KH 402 optog de samme vers, men forlod
ændringen i 5 (13) ,4.
I Sønderjylland optog N 474 nøjagtig den
samme tekst som 8. oplag af Festsalmer. Saale
des ogsaa D 367.
Desuden er det enkelte vers »Som aldrig saa
lang er nogen dag« optaget i D 310.
De grundtvigske salmebøger har naturligvis
optaget salmen med 7 vers som Festsalmernes
8. opl. Men da de autoriserede salmebøger i
Kongeriget kun havde optaget 5 vers og gjort
salmen til en almindelig morgensalme, blev den
med 7 vers optaget i nogle tillæg, saaledes KHT
836, HT 768, Askov 721 og ST 677. Andre
tillæg har optaget en endnu fyldigere tekst:
DT 877 har 8 vers, KST 759 og TT 682 har 10
vers.
I Norge brugte Wexels den til at udbedre be
arbejdelsen af den gamle dagvise. La 434 og
La rev 440 optog den som pinsesalme (5,1: »du
pinsedag«). De har desuden ændret 1,2: Med
blide til os opkomme. Det skyldes formentlig
Norges geografiske beliggenhed i forhold til
havet. Nynorsk 332 har en oversættelse af
Hovden: »Den signade dag som fagert renn«,
ogsaa de gængse 7 vers. Her staar i 5,1 »høg
tidsdag«, men salmen er anbragt til pinsedag.
De norske salmebøger har baade den gamle
dagvise og Grundtvigs gendigtning.
(Brandt i Dansk Kirketidende 1886, sp. 817. Rønning:
»N. F. S. Grundtvig III, 1,139 Ag' Ludwigs II, 23-39;
170-75. Brix 49-56; 175. Uffe Hansen I, 119-30. StJ
I, 202-6. Kirkehist. Saml. 3, III, 698-704; 6, III,
201-304).

DEN SIGNEDE DAG, SOM VI NU SE.
GUD FADER OG SØN OG HELLIGAAND.
I. Then signadhe dagh ther jak nw se
aff hymelin at komæ,
han os lyse badhe lengger oc meer
han korne os til gledhi oc fromæ
swa j dagh at vs ey sker
ey last ey sind ey vadhæ
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Haandskrift i Uppsala universitetsbibliotek, codex C 4, med den ældste opskrift af den gamle dagvise.
Teksten begynder paa siden til højre, pag. 277, lin. 8 fra oven, og fortsætter paa siden til venstre til
21/a linje fra neden.
II. gud fadher oc son oc thæn helghe and,
ther alla nadher haffwir at vallæ
han signe os mz sinne hand,
han størce os j van alder,
hwat vi ærum heller a vatn heller land
gud signe os mz sinne nadhæ
III. bidher thik skapare for thin dødh
thz tu oss frælse fran alle vare nødh
the ther man kan skadha heller skenda
then herran jak saa j vin oc i brødh
leet os j værldinna at henda
ræt formæle oc cristelikin dødh
oc gledhi for vtan ænda
IV. nw ær os then myrkia nat forlidhin
vi seem then dagh gudh haflfwer os giffwit
alt nidher til iordhinna at standa
gudhi befeller jak os i dagh
oc swa thæn helgha anda
sancte peter oc sancte paul
oc allom gudz hælghom mannom
V. the signadha stund
vårs herra føzlo tima
os kom eet lius aff hymilin nidher

thz lysyr stiærna at skinæ
jomfrw maria the mildæ ros
gøme os fra heluitis pinæ
VI. Jomfrw maria befeller jak mik
oc swa van skapara aff hymerike
oc alla gudz helgha fem vnder
gud gøme os j dagh fra skadho oc skam
oc swa fra alla ostunder
gud gøme os j dagh fra værlsins hinder
gud giffwi os gledhi mz siælffoum sik
ther euærdelika vinder
VII. jomfrw maria ther næst thic
hon ær hwars manz hiælp
ther liofflika a thik kallær
jomfrw maria the millæ ros
skær for vtan galla
hon vardhe var hiælp oc bidhi for os
tha os thrængger at kalla
VIII. The vildha foghla the fløgha swa høgt
thz vedher blese vnder thera vinga
thz ær swa vant mz litla makt
thz høgha bergh at springæ
tha strømbrin swa glahelika
vnder the grøno lidha
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IX. Maria modher the milda ros
gøme os fra angist oc quidho
thz all thre j skoghin sta
oc alt thz græs a iordhinne ær
oc sandkorn aff haffsins grwnde
oc all the grand j solinne faræ
varo the swa vis som Salomon
the gatho ey fulsakt mario digh
oc swa hænna signadha soni
X. The samw viso j haffuin hørt
hon ær nw komin til ænda
hona haffwir sancte Johannes giort
nidher til iordherika at senda
hwar hona gømir oc giffwir thes gøm
hans mal faar æn godhan ænda
Amen
Haandskrift i universitetsbiblioteket i Uppsala,
ca. 1450.

Dette er den ældste kendte opskrift af den gamle
dagvise. Den findes i Uppsala universitetsbiblio
tek, codex C 4; det er et 8 cm tykt samlebind,
der stammer fra Vadstena kloster; det rummer
mange forskellige haandskrifter, som baade i
indhold og format er meget forskellige. Det,
som her har interesse, er et enkelt stort folioblad,
der er lagt to gange sammen, saa der fremkom
mer et fire-bladet hefte, senere pagineret 276279. Det er beskrevet, maaske af en munk i klo
steret, o. 1450. Her findes mellem nogle Mariaviser »Then signadhe dagh«. Teksten er skrevet
som prosa, men der er dog et adskillelsestegn
mellem versene. Klemmings gengivelse af tek
sten er fulgt ovenfor; han har udfyldt de fleste
forkortelser: »han« for »ha«, »jomfrw« for
»jofrw« osv., mens Hans Brix gaar nogle skridt
videre og skriver »thet« for »thz«, »met« for
»mz«, »jomfru« osv. Klemming foreslaar et par
ord indføjet: III,1: Jak bidher. VIII,6: rinder
vnder. Derimod er Hans Brix fulgt med hensyn
til adskillelse af linjerne og opstilling af strofen,
fordi han paa dette omraade har foretaget en
skelsættende analyse.
Han finder, at den svenske tekst har to be
gyndelsesvers I og IV, det ene med 6, det andet
med 7 linjer, ligesom de ogsaa har forskellig rim
stilling. Han genfinder disse to strofeformer i den
øvrige tekst, naar denne bliver lidt korrigeret, og
finder ud af, at den svenske tekst er en sammen
blanding af to forskellige dagviser, en svensk
med en syvlinjet strofe, bestaaende af v. IV, III,
VII, VI; den er yngre, stærkt mariapræget, og

synes afsluttet med de nævnte vers, samt en
ældre med sekslinjede vers, som genfindes i den
danske dagvise, nemlig I, II, V, VIII, IX,
hvortil kommer et slutningsvers, der tillægger
dagvisen underfuld oprindelse; det kan altsaa
ikke have været der fra begyndelsen; det har
heller ikke noget med dagvisens indhold at gøre;
det er formet i den sekslinjede strofe. Disse 6
vers regner Brix for en ældre og formentlig dansk
dagvise, hvad ogsaa visse sproglige forhold i
disse vers tyder paa. Men den danske dagvise er
rigtigere og fuldstændigere opskrevet hos Hans
Thomissøn, som ikke har foretaget væsentlige
forandringer. Dog er versenes rækkefølge kom
met i ulave, men det kan rettes efter den svenske
tekst. Det bør være i, 3, 2, 4, 6, 5, 7, 8, 9.
Hans Thomissøns tekst lyder:
Den gamle Christelige Dageuise.
1. Den signede dag som wi nu see/
ned til oss aff Himmelen komme/
Gud huser for oss io lenger oc meer/
oss alle til glæde oc fromme/
Gud lade oss icke skee i dag/
huercken last skam eller vaande.
2. Den signede dag den signede tid
Vor Herre hans fødzels time/
Da kom der Liuss aff Himmelen ned
Saa vijt offuer Verden at skinne/
Det huser for oss euindelig/
Nu oc foruden all ende.
3. Gud Fader Søn oc den hellig Aand/
Met alle sine Engle skare/
Beuare oss i dag oc allen stund
Fra alskens Dieffuelens snare/
Fra all den affuind hand til oss bær
Vor Siel oc liff til fare.
4. Det Kaarss vor Herre hand bar for oss
For vore Synd oc icke for sine/
Det setter ieg i dag mellem Dieffuelen oc mig/
Jeg meener Guds verdige pine/
Det blod der ned paa Kaarssit rand
Det slycker vd synder mine.
5. Vaar alle de træ i Verden er
Løff gress oc Sand paa haffsens bonde/
Haffde de maal oc kunde de tale
Oc siunge met Engle stemme/
Da kunde de aldrig til fulde loffue
Jesum Mariæ Søn den rene.
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6. Den lille Fuel hand fluer saa høyt
Oc Værit bær vnder hans vinger/
Det er fuld ont met liden mact
Mod høye bierg at springe/
De strømme de rinde saa frydelig
Op vnder de grøne Linde.
7. Dagen hand er aldrig saa lang
At afftenen maa wi io vente/
Liffuit det endis met dødsens tuang/
Huem det vil rettelig betencke
Wi bliffue vdt fuss oc graffuen giøris trang/
Oss følger ingen anden ende.
8. Da giflue det Gud wi haflue saa tient
I Verden vel til maade/
I troen at wi Guds Søn haffue kient
Saa wi miste icke Guds naade/
Naar verden haffuer oss sin bag tiluent
At wi da faa euig Bade.
9. Naar wi skulle til vort Fæderne Land/
Oc skillies ved dette ælende:
Da befaler ieg Gud min Siel i haand/
I himmerigis glæde at sende.
Gud Fader Søn oc den hellig Aand
Hand giffue vort maal god ende.
Th 316-18.
Hans Thomissøn optager Dagvisen i »Register
paa de gamle sang/ som haffue været brugt i
Paffuedommet« og skriver: »Disse gamle Sang
haffue wi ocsaa tilhobe samlet til it Vidnisbyrd/
om de fromme Christen/ som leffuede for vor
tid mit vdi den falske Lærdoms store blindhed
oc vildfarelse/ paa det mand jo maa see/ huor
der haffuer alligeuel altid værit Guds folck/ som
haffue rettelige kient den Herre Jesum Christum/
endog de saare vnderlig i samme kundskab ved
Guds naade bleffue beholdne.« Videre gør Hans
Thomissøn opmærksom paa, at man ikke brugte
saadanne sange meget i kirkerne, men de blev
sunget for døre og i huse. Dette tager Hans Brix
ogsaa som et vidnesbyrd om, at denne tekst ikke
er luthersk korrigeret, og at Mariadyrkelsen i de
tilsvarende vers i den svenske tekst (sml. v. 2
med v. V) er senere tilføjet. Ellers vilde Hans
Thomissøn i stedet have optaget salmen i »Re
gister paa de gamle Papistiske Sang/ som ere
Corrigeret oc rettede.« Brandt tør ikke udlede
andet heraf, end at Hans Thomissøn ikke selv
har bearbejdet salmen, og maaske ved han ikke,
hvem der har gjort det.
Marius Kristensen mener, at Brix har ret i
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delingen af den svenske tekst i to viser. Men han
giver Brandt, Severinsen og Ludwigs ret i, at
Hans Thomissøns tekst ikke kan være den op
rindelige, hvor Mariadyrkelsen siden er føjet til;
det maa være en bearbejdelse, hvor Mariadyr
kelsen er trukket fra. Videre giver han Ludwigs
ret i, at v. 4 mangler sidestykke i middelalderlig
katolsk digtning; det maa være luthersk bear
bejdet eller nydigtet. De faste, regelrette vers
7, 8, 9 synes ogsaa at være et nyt stykke, som er
føjet til af en fortrinlig bearbejder, der har sat
dem ind i stedet for det gamle Johannes-vers,
hvoraf de dog maaske er inspireret, sml. slut
ningslinjerne.
Der synes da at have været en gammel, maaske
dansk dagvise, dvs. morgensang, som ogsaa har
været kendt i de andre nordiske lande og i disse
sprogligt tillempet. Desuden en yngre svensk
vise, mere mariapræget, som undertiden er ble
vet blandet sammen med den første, saaledes
ogsaa i en islandsk opskrift fra 1723, der er en
forvirret afledning af den anførte svenske tekst.
Den danske vise, eller i hvert fald den danske
form af den gamle vise, er blevet bearbejdet til
Hans Thomissøns salmebog. Men hvem har
leveret denne gendigtning, der er saa fortrinlig,
at Hans Brix ud fra tekstens faste holdning tror,
at det er den oprindelige? Brandt ser sig om
blandt datidens litterære kræfter og finder, at der
er »egentlig kun een mand, paa hvem tanken
kan falde, som dygtig til at yde et saadant ar
bejde, og det er Hans Christensen Sthen.. . det
er kun en gisning.« Det kan være farligt at gætte
ud fra, at man ikke kender andre! I dette til
fælde er der dog visse holdepunkter, som Brandt
ogsaa siden kom i tanker om. Dagvisen findes i
Sthens Vandrebog. I den egentlige Vandrebog
(uden det senere salmetillæg) findes der tilsidst
16 salmer, hvoraf to er signerede og derved be
tegnede som ikke forfatterens egne. Blandt de
andre fjorten, som altsaa skulde være digtede
eller bearbejdede af forfatteren, findes Dagvisen.
Helt sikker er denne slutning nu ikke, thi hvis
initialer skulde man sætte under den? Men der
til kommer, at Marius Kristensen har paavist,
at visse tekstforskelle tyder paa, at Vandrebogens tekst (fra 1588) ikke kan stamme fra
kirkesalmebogens (fra 1569), hvorimod salme
bogens tekst godt kan afledes af Vandrebogens.
Det er altsaa i hvert fald ikke nogen urimelig
tanke at gætte paa Sthen som bearbejder.
I Danmark kom Dagvisen altsaa i salmebogen
1569, mens den i Sverige levede videre i folke
munde, ikke blot i den anførte blandingstekst,
men ogsaa i en form, der ligger den danske
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meget nær. Saaledes blev den først trykt i »Fem
skdna åndelige Wijsor« 1648; det er den danske
tekst med tilføjelse af visse træk, der tyder paa
lang og selvstændig svensk tradition. I den
gamle svenske salmebog nævnes Laurentius Jonæ,
d. 1597, som bearbejder. Men der er vidnesbyrd
om, at den katolske tekst længe er blevet husket
i folkemunde. Den svenske salmehistoriker Hogmarck fortæller, at endnu paa hans tid (1736)
tilføjede enfoldige gamle folk, hver gang de
sang salmen, det tiende vers om dens oprindelse
fra evangelisten Johannes. 1811 gav Wallin en
ny svensk bearbejdelse, som 1819 blev optaget
i salmebogen og fornyede svenskernes kærlighed
til den, Wa 424. Det var saaledes givet, at den
skulde synges ved julottan i Dalarne.
I Danmark gik det noget anderledes. Fra Th.
gik den ind i det næste aarhundredes salmebøger
og blev endnu stillet i spidsen i »En Ny og Fuld
kommen Dansk Psalme-Boog«, 1709. Men den
blev mærkeligt nok ikke optaget i K, derfor hel
ler ikke i P eller de øvrige officielle salmebøger,
før den blev genfødt af Grundtvig. Der er dog
en undtagelse. Ved siden af Grundtvigs gen
digtning optog N 475 den gamle dagvise med
følgende ændringer: 1,1: seer. 1,2: fra. 1,3: lyse.
1,3: des meer. 1,6: Skam, Last eller nogen
Vaande. 2,2: Herres. 2,3: et Lys fra. 3,1: og
Søn. 3,2: hele sin. 3,6: vort Liv. 4,2: vor Synd,
ikke. 4,3: Jeg sætter idag. 5: Var alle de Træer,
i Verden staaer, Og Sandet paa Havsens Bunde
Med levende Liv og havde Maal At sjunge med
Englemunde, Jesum, Guds Søn, tilfulde dog De
aldrig lovprise kunde. 6,1-5: Det er fuldt ondt
med liden Magt Mod høie Bjerge at springe;
Den lille Fugl dog flyver saa højt, Thi Veiret
bær under hans Vinge, De Strømme de vælde.. .
7,1: Men Dagen den aldrig er. 7,4: vilde ret.
7,5-6: Vi bæres til Graven ud saa trang, Os
følger ei anden Ende. 8,2: ham vel. 8,3-4: I
Troen Guds Søn saa have kjendt, At vi ei miste
Guds Naade. 8,5: sig fra os vendt. 9,1: Fædre
land. 9,2: fra. 9,3: Befaler. 9,5: og Søn. - Trods
disse lempelige ændringer har man dog heller
ikke i Sønderjylland kunnet holde liv i den gamle
tekst; den blev udeladt i SS. Det er kun Grundt
vigs, der er blevet sunget.
Nu har man imidlertid med D 680 gjort et
nyt forsøg paa at bevare lidt af den gamle dag
vise som morgensang, idet man har optaget v. 3,
4, 7, 8, som ikke gentager Grundtvigs tekst.
Disse vers skulde have mulighed for at komme i
folkemunde igen, og det er i hvert fald en stor
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fordel, at det værdifulde v. 2(4) er bevaret i
salmebogen; det har haft og kan faa igen en
særlig betydning som andagtsvers.
I Norge blev dagvisen optaget af Wexels i
Christelige Psalmer 1840; det blev til en selv
stændig bearbejdelse og modernisering, hvortil
der er laant en del af Grundtvigs tekst. Hauge
601 gik den samme vej, men holdt sig nærmere
til den gamle tekst og gjorde kun et enkelt laan
hos Grundtvig. Landstad bearbejdede den gamle
vise mere nænsomt i La 604, mens La rev 809
har forkortet den til 6 vers. Nynorsk 647 bringer
en oversættelse paa 8 vers af Støylen, »Den signade dag som no me ser«.
I Sverige er Wallins bearbejdelse bevaret i
Sv. 424. Dagvisen findes ogsaa i den svensk
finske salmebog og i den islandske. Den gør
altsaa stadig tjeneste over hele Norden, som
den har gjort i 500 aar, og der er næppe nogen
salme, som har gjort det bedre.
Men den er ikke blot i sig selv et klenodie.
Den har tillige været en inspirationskilde lige fra
Sthen til Grundtvig. Man kan vel sige, at Sthens
»Den mørke nat forgangen er« ligefrem er en
datter af den. Peder Palladius skrev »En ny
Dagevise«: »Den signede Dag, o Skaber god«
om ugens syv dage. Ligeledes skrev Erik Krabbe
»En ny Dagevise«: »Det dagis nu i Østen«,
hvor han takker for beskærmelse om natten og
beder om velsignelse over den kommende dag.
Frem for alle andre har dog Grundtvig formaaet
at optage den gamle salmes aand i sig. Hermed
tænkes ikke blot paa hans gendigtning af den,
hvorom i foregaaende artikel, men paa, at han
i høj grad, som Rosendal siger, blev dagens
sanger. Og der tænkes paa, hvilken betydning
nogle af den gamle vises billeder kan have haft
for ham. Mon ikke den lille fugl, der flyver saa
højt, fordi vejret bær under hans vinge, er proto
typen for alle de fugle, der flyver i Grundtvigs
salmer, lige fra ørnen til lærken. De grønne linde
bliver til lindene omkring præstegaarden i Udby,
og barndomshjemmet bliver billede paa fader
hjemmet med de mange boliger, hvor vi skal
gaa »som under grønne lind til vor Herres
glæde ind.«
(G. E. Klemming: »Svenska medeltids diktér och rim«,
Stckh. 1881; Sv. Fornskr. Sålsk. XXVII. - J. C.
Brandt i Dansk Kirketidende 1886, sp. 817-825. P. Severinsen i Dansk Tidsskrift 1904, s. 433. - Hans
Brix i »Edda« 1915, s. 177—196. — Marius Kristensen
i Danske Studier 1926-26, s. 97-111. - Ludwigs II,
23-39, 170-175. - Nutzhorn II, 276. - Beckman 825.
Skaar II, 494-500).
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DEN SJÆL, SOM GUD I SANDHED
KENDER.
1. Eln hertz das GOtt erkennen lernet,
und sein gesetze lieb gewinnt,
das sich vom eiteln recht entfernet,
und himmlisch in sich wird gesinnt;
das zieht ihn vor den grosten schåtzen,
es ehrt ihn als das hochste guht,
in ihm allein kan sichs ergetzen;
er ist’s, bey dem es sicher ruh’t.
2. Es denck’t an dessen herrlich’s wesen,
das selbst der engel heil’ge schaar
zur augen-weid’ sich auserlesen;
denn kurtz: er ist es gantz und gar:
und was man grosses kan vorstellen,
der glantz der hochsten majeståt,
wird als wie nichts dem aug’ erhellen,
dem GOttes licht nur recht aufgeht.
3. Denn was hier herrlich spielt auf erden,
ist wie ein rauch, der leicht vergeht;
ein schatz der leicht geraubt kan werden,
wie wollust, die im traum besteht,
wie reichthum der nicht wird besessen,
wie trost, der mehr benimmt den muht,
wie freude die leicht wird vergessen
GOtt aber ist ein ew’ges guht.
4. Und dieses guht ist lauter liebe,
diess saget alle creatur,
die GOtt aus heil’gem liebes triebe
uns dargestellt als eine spur,
so uns zu ihm hinauf soli fuhren,
und zeuge seyn von seiner kraft,
so finsterniss mit licht kan zieren,
die aus dem nichts ein etwas schafft.
5. Durch lieb allein ward er bewogen,
dass er uns arme menschen schuff,
und da uns siind’ von ihm gezogen,
uns wieder rieff ’ mit heil’gem ruff,
denn als sein zorn der stinde fluchte,
trieb ihn die lieb’ zum seegen an,
dass er den stinder wiedersuchte,
und zeigte ihm die lebens-bahn.
6. Diess ist die unergriindte tieffe,
die kein hertz gnug erforschet hat,
dass, da der mensch von ihm weglieffe,
er sich’ doch freundlich zu ihm that.
So, seele, sucht er auch noch heute,
wie er mit liebe dich umfah’,
die schenckt er dir zur siissen beute,
und ist dir stets in gnaden nah’.
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7. Er uberschiittet dich mit seegen,
er speiset dich mit himmel-brodt;
er ist dein licht auf deinen wegen;
er fiihrt dich måchtig aus dem tod’;
er trånckt dich aus des lebens-båchen,
er stehet dir in nohten bey:
im creutz låss’t er dir trost einsprechen;
so bleibet seine lieb’ stets neu.
8. Je mehr ein mensch diess guht geschmecket,
und in der kraft empfunden hat,
j‘e mehr wird er im geist’ erwecket,
es mehr zu suchen friih’ und spat:
er ringt darnach mit heissen thrånen,
er eilt ihm nach mit schnellem lauff’,
verlangt es mit dem tieffsten sehnen,
betriibt sich wann ihn was halt auf.
9. Kein creutz wird seine liebe storen,
die er tragt zu dem ew’gen guht,
vielmehr wird es die gluht vermehren,
ihm schaffen neuen glaubens-muht,
ihn mehr und mehr zum himmel treiben,
das andachts-feuer blasen an,
in Christo tieffer einverleiben
in dem er hvilffe haben kan.
10. Er flieht die wollust dieser erden,
als die am end’ gebiehret pein,
verlanget aufgelos’t zu werden,
und dort bey seinem GOtt zu seyn:
er halt umgiirtet seine lenden
zur reise in die ewigkeit,
begehrt den lauff bald zu vollenden,
der ihm bestimm’t in dieser zeit.
11. Denn hier will seine lieb’ oft schwåchen,
das elend, so er in sich tragt;
dort kan sie lauterlich ausbrechen,
da alle schwachheit abgelegt.
Drum sehnt er sich nach jenem leben,
das ihm sein guht viel nåher zeigt,
und ihn kan iiber das erheben,
was seinen trieb hier niederbeugt.
Jakob Gabriel Wolff.
Freylinghausen: »Geistreiches Gesangbuch«, 1714.
Her efter Schrader: »Vollst. Ges.-Buch« 1731,
Nr. 280.

Ikke blot ordlyden i denne salmes begyndelse,
men hele den argumenterende opstilling, som
præger den mere end den digteriske flugt,
røber, at forfatteren er en dygtig jurist, der
tager sin akademiske skoling med sig, ogsaa
naar han synger om sit inderste kristenliv.
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Den er digtet i forfatterens ungdom. Den blev
sammen med 18 andre optaget hos Freylinghausen J714. Den gik videre til Schrader, men
ellers ikke til mange tyske salmebøger. Brorson
har oversat den:
1. Den siel, som Gud i sandhed kiender,
Og finder smag i livsens ord,
Som sig med lyst fra verden vender,
Og med sit sind i himlen boer.
Den kand sig ret i Gud fornøye,
Og verden er ham derimod,
Som røgen for det svage øye,
For ham er Gud allene god.
2. Guds væsen hand med lyst betragter,
Som Englerne i fryd beseer,
Gud for sin eneste hand agter,
Hand kand og vil ey have meer,
Forsmaaer det mindste med det største
Af det, som kiødet have vil,
Gud er den sidste og den første,
Som al hans længsel sigter til.
3. Thi, hvad for kiødet herlig blinker,
Som blus og røg og damp forgaaer,
En lyst, som hastig døer og stinker,
En skat, som ingen med sig faaer,
En Trøst, som dog er falsk i grunden,
En riigdom, sielens fange-blok.
Men den, som er med Gud forbunden,
Har baade her og evig nok.
4. Thi hand, som sielens skat vil være,
Hand selv er idel kierlighed,
Sligt alle skabte ting os lære,
Thi det er deres øye-meed,
Vort sind fra dennem selv at rykke,
Og vise det henop til Gud,
som mørket kand med lyset smykke,
Og alting fik af intet ud.
5. Den aarsag, hvorfor hand os skabte,
Var idel evig kierlighed.
Og, da hand saae os slet fortabte,
Kom jo hans egen Søn herned,
Retfærdighed mod synden brændte,
Og kierlighed et middel fandt,
Til Adams kiøn igien at hente,
Og sig til os saa stærk forbandt.
6. Det er det dybe og det høye
Af kierlighed, at Gud har vendt
Til dem saa naadefuldt et øye,
Som evig pine har fortient,

DEN SJÆL, SOM GUD I SANDHED KENDER

Saa søger hand nu og at drage
Dig, hierte! til sig ind saa nær
At du i troens kraft kand smage
Hvor inderlig hand har dig kier.
7. Hand overøser dig med naade,
Og spiser dig med himmel-brød,
Hans øye vil din vandring raade.
Og redde dig fra synd og død,
Hand skenker dig af livsens kilde,
I kierlighed du finder lye
Mod alle dem, som vil dig ilde.
Og den er alle tider nye.
8. Jo meer af denne Aandens gave
En naade-hungrig siel har smagt,
Jo mere ønsker den at have.
Og trættes ey paa bønnens vagt,
Saa mangen gang i graad at svømme,
Naar hun saa tørstig haster til
Den søde Frelsers naade-strømme,
Og satan det forhindre vil.
9. Al verdens kors kand ikke kue
Den kierlighed til himlen vendt,
Men setter den i større lue,
Og giør den sande troe bekiendt,
Med u-ophørlig længsels iver,
At trænge altid mere ind
I JEsu purpur-saar, som giver
Et ret i Gud fornøyet sind.
10. Hand kiender verdens lysters jammer.
Hvis ende heder: evig vee,
Hand glædes til sit sove-kammer,
Og ønsker kun sin Gud at see,
Igiennem alle torne render
Og ingen hvile vil forstaae.
Før hand sit løb i himlen ender,
Og faaer den skiønne krone paa.
11. Thi her vil synden tit formørke
Den rene kierlighedens brand,
Hist kand hun bruge al sin styrke,
Naar intet hende hindre kand,
Da seer man op til Salems porte,
Og sukker naar man himlen seer,
O! at det dog engang var borte,
Som trykker os i dette leer.
»Troens rare Klenodie«, 1742.
Her efter udgaven 1752.

Brorsons oversættelse overgaar her originalen
baade i sproglig jævnhed og i digterisk flugt.
Allerede det første vers med »Røgen for det
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svage Øje« viser dette. Og selv om Brorson ved
indførelse af saadanne poetiske værdier tilfører
salmen noget nyt, maa man dog undre sig over,
hvor det lykkes ham at være tro mod originalen.
Der er dog en enkelt uagtsomhed i 10,1.
Brorsons »Hånd« gengiver originalens »Er«,
som viser tilbage til »ein mensch« i 8,1. Brorson
har glemt, at han har oversat »mensch« ved
»siel« i 8,2, og sjælen kaldes i 8,6 »hun«. Derfor
kommer »Hånd« i 10,1 noget overraskende.
Da Brorsons oversættelse først fremkom i 2.
udgave af Klenodiet, blev salmen ikke optaget i
P og Gb. Den blev 1844 optaget i MB, der delte
den i to: »Den Sjæl, som Gud i Sandhed kjender«, nr. 414, som bestaar af v. 1, 2, 3, 4, 9,
8a + 10 a, 11, og »Den Aarsag, hvorfor Gud
os skabte«, nr. 327, som bestaar af v. 5, 6, 7.
Der er kun smaa ændringer.
Derefter blev den i Kongeriget optaget i R
519 med 7 vers, nemlig 1 a + 2 a, 3, 4, 5, 6, 7,
8 a-f 10 a og følgende ændringer: 1,2: Og
Glæde fandt. 1,3: Som gjerne sig. 1(2),5: den.
1 (2),6: med Glæde seer. 1(2),7: sit. 2(3),!:
skinner. 2(3),3: Det er en Lyst, som hurtig
svinder. 2 (3),6: kjøbt for Sjælens Fred. 2 (3),8:
Har nok for Tid og Evighed. 4(5),8: Og den
til os saa stærkt sig bandt. 5(6),4: Som Lovens
Dom kun. 6(7),2: Bespiser. 6(7),5-8: Mod alle
dem, der vil dig ilde, Hans Kjærlighed dig
skjenker Ly, Han lædsker dig af Livsens Kilde,
Hver Morgen er hans Naade ny. 7(8), 3: Des.
7(io)>5: Den. 7('°)>7'- Den.
I N blev salmen ikke optaget.
Den endelige form fik den først i KHF 1885,
222, som optog v. 1, 5, 6, 7, 8 a + 11 b med
følgende ændringer: 1,5: Han. 2(5),4: Kom
hans enbaarne. 2 (5) ,6: Men. 2 (5) ,8: Og den
til os saa stærkt sig bandt. 3(6),4: Som Lovens
Dom kun. 4(7) som R. 5(8),3: Des. 5(11),5:
Den skuer. 5(ii),6: den. 5(11),7: dog det.
Saaledes gik den videre til KH 610, der dog
i 3 (6),4 optog Brorsons tekst. Fra KH gik den
uændret til SS 647 og D 494.
I Norge optog Wexels 1840 seks vers i »Christelige Psalmer«, og Hauge 327 optog 10 vers.
Men de andre norske salmebøger har den ikke.
(Koch IV, 375. Fischer I, 158. BSS II, s. 371.)

DEN SKØNNE JORDENS SOL GIK NED.
1. Den skjønne Jordens Sol gik ned;
Men Stjerneskarerne funkle.
En større Verdens Herlighed
Nedglimter nu i det Dunkle.

2. Al Verden som en Kirke stor
Bag Sky sig hvælver foroven;
I Templets Krog Guds grønne Jord
Er skjult som et Blad fra Skoven.
3. Paa mindste Blad i største Skov
Har glade Skabninger hjemme;
Hvor Liv sig rører til Guds Lov,
Det mindste han ei vil glemme.
4. Gud! i din Haand alt Stort er smaat,
Men kjært det Mindste tillige.
Den Barnesjæl er bjerget godt.
Som skjuler sig i dit Rige.
B. S. Ingemann.
»Syv Aftensange«, 1838.
Her efter »Aftensange«, Kjøb. 1839.
De syv aftensange udkom 1838 sammen med
Weyses musik; ovenstaaende er nr. 6. Den har
hidtil kun været optaget i nogle af de grundt
vigske salmebøger, saaledes FK 322 b, FA 526,
FN 566. Undertiden har man i 2,4 ændret »fra«
til »i«, saaledes i MF 689, hvorfra D 721 har
taget den.
Bemærkelsesværdigt i denne sang er det væl
dige kosmiske udblik over hele verdensrummet
som et kirkerum, hvori vor egen — Guds grønne jord skjuler sig i en lille krog.
Om Ingemanns aftensange i almindelighed
se nærmere under »Bliv hos os, naar dagen
hælder«.
(Ludwigs I. 60).

DEN SNÆVRE VEJ ER BRED NOK TIL
GUDS RIGE.
1. Der schmale weg ist breit genug zum leben,
wenn man nur sacht, und grad’ und stille geht,
so wird man nicht so leichtlich umgeweht;
man muss sich recht hinein begeben,
so ist er breit genug zum frommen leben.
2. Des HErren weg ist voller siissigkeiten,
wenn man es nur im glauben recht bedenckt,
wenn man das hertz nur frolich dazu lenckt:
man muss sich recht dazu bereiten,
so ist der schmale weg voll siissigkeiten.
3. Wie kan ein bar des schaaffes sanftmuht iiben ?
kein wilder wolf giebt sich in schrancken ein:
wie kan das fleisch nacht GOtt gesinnet seyn,
und diesen weg des Geistes lieben?
es kan kein bar des schaaffes sanftmuht iiben.
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4. Du must erst geist aus Geist gebohren werden,
dann wandekt du des Geistes schmale bahn:
sonst ist es schwer und gebet doch nicht an;
weg schnoder sinn! du schaum der erden,
ich muss erst geist aus Geist gebohren werden.

Salmens versemaal er ejendommeligt og i al
stilhed elegant. Richter er blandt de pietistiske
digtere den, som forener den bedste form med
den rigeste tankedybde. Men det kan vel siges,
at en del af hans salmer mere egner sig til privat
andagt som læsesalmer end til menighedssang,
og det er nok ogsaa tilfældet med ovenstaaende.
Den fremkom først i Freylinghausens salmebog
1704, ledsaget af melodi; da var forfatteren 28
aar gammel. Den blev efter hans tidlige død op
taget i hans »Erbauliche Betrachtungen vom
Ursprung und Adel der Seelen etc.« 1718.
Den vidner om, at forfatteren ikke blot var læge,
men ogsaa en sjælelæge med betydelig psykolo
gisk indsigt og en tidlig kristelig erfaring.
Schrader har fulgt den originale tekst hos
Freylinghausen uden at ændre andet end ret
skrivningen. Brorson har oversat den til dansk:

5. Wer die gebuhrt aus Christo hat erlanget,
der folgt allein dem HErren treulich nach,
er leidet erst, er tragt erst seine schmach,
eh’ er mit ihm im lichte pranget,
der die gebuhrt aus Christo hat erlanget.
6. Er wird mit ihm in seinen tod begraben,
er wird im grab’ auf eine zeit verwahrt,
er stehet auf und halt die himmelfahrt,
er kriegt darauf des Geistes gaben,
wenn er vorher mit ihm im tod begraben.
7. Derselbe Geist, der Christum hier getibet,
derselbe iibt die junger Christi auch:
der eine Geist halt immer einen brauch:
kein andrer weg wird sonst beliebet,
der junger wird, wie Christus hier getibet.
8. Und ob es gleich durch tod und dornen gehet,
so trift’s doch nur die fers’ und nicht das
hertz:
die traurigkeit låss’t keinen tieffen schmertz,
wer nur getrost und feste stehet,
ob schon es durch den tod und hdlle gehet.
9. Das sanfte joch kan ja nicht harte driicken,
es wird dadurch das bose nur gedriickt:
der mensch wird frey, damit er nicht erstickt,
wer sich nur weiss darein zu schicken,
das sanfte joch kan ja nicht harte driicken.
10. Die leichte last macht nur ein leicht gemiihte,
das hertz hebt sich darunter hoch empor:
der geist kriegt luft, sein wandel kommt in flor,
und schmeckt dabey des HErren giite,
die leichte last macht nur ein leicht gemiihte.
11. Zeuch, JEsu, mich, zeuch mich dir
nachzulaufen;
zeuch mich dir nach, zeuch mich, ich bin
noch weit!
dein schmaler weg ist voller siissigkeit,
das gute folgt uns da mit hauffen,
zeuch, JEsu! mich, zeuch mich, dir
nachzulauffen.
Christian Friedrich Richter.
Freylinghausen: »GeistreichesGesang-Buch«,
1704.
Her efter Schrader: »Vollst. Ges. B.«, 1731, Nr.
710.

Paa sin egen Melod.
1. Den snevre vey er Bred nock til guds Rige/
Naar mand gaaer sagte/ lige/ stille fort/
At hvert et Trin forsigtig bliver giort/
Naar mand har lært hen op at stige/
Saa er den vey og Bred nock til Guds Rige.
2. Vor Herres vey er fuld af lifligheder/
Naar mand den har i Troen rigtig kiendt/
At Hiertet er til veyen trøstig vendt/
Naar mand sig dertil ret bereder/
Saa er vor vey og fuld af lifligheder.
3. Hvor kand en Biørn som Lammet taallig
være/
Den vilde Ulv vil nødig lukkes ind/
Hvor kand vort kiød faae lyst til Aandens
Sind/
Og Himlens rette fodspor lære/
Hvor kand en Biørn som lammet taallig
være.
4. Du maat først Aand af Aand ved Ordet
fødes/
Saa kandst du gaae den snevre lifsens
gang/
Men ellers er din vey forgieves trang
Dit falske Sind det først maae dødes/
Du maat først Aand af Aand ved ordet fødes.
5. Hvo Fødselen af Christo først erlanger/
Hand følger og sin Herre trolig med/
Hand lider først hans Skiendsel og fortræd/
Før hand med ham i lyset pranger/
Hand fødselen af Christo først erlanger.
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6. Hand bliver med ham i hans død begraven/
I graven bliver til en Tiid forvart/
Staar op/ og holder saa sin himmelfart/
Faaer Aanden/ som er fæste gaven/
Naar band er først i døden med begraven.
7. Den Aand/ som Christum drev/ hans
Christne driver/
Den samme Aand har aldtiid samme
Skick/
De faaer at gaae den samme vey hand
gick/
Vel den/ som det i hiertet skriver:
Den Aand/ som Christum drev/ hans
Christne driver.
8. Og skal mand skiønt i skarpe Torne trine/
Det Stød og Sting kun ind i hælen gaaer/
Er lideligt/ giør ingen Hierte-Saar/
Naar mand er taallig i sin Pine/
Om mand end fick i helved frygt at trine.
9. Det lette Aag kand ey for hart besvære/
Det onde Sind kun derved trykkes ned/
Det tvinger kun den egen kierlighed/
Naar mand forstaaer det ret at bære/
Det lette Aag kand ey for hart besvære.
10. Det lette Aag kand lette vore Sinde/
At hiertet sig til Gud oprette kand/
Og Aanden ret faae lufft i saadan Stand
At mand Guds kierlighed kand finde/
Det lette Aag kand lette vore Sinde.
11. Hielp/Jesu! dig at følge allevegne/
Du seer/ jeg gaaer endnu saa skrøbelig/
O drag mig/ at jeg frisk kand følge dig/
Saa skal mig Sødhed nock begegne/
Hielp Jesu dig at følge allevegne.
»Nogle Psalmer om Troens Frugt forferdigede af
H.A.B.«, 1734, Tunder.

Den blev optaget i Klenodiet 1739 uden væ
sentlige ændringer, dog skrives »egenkierlighed«
1 9,3 i eet ord. I senere udgaver ændres 4,1:
maa. 9,3: din.
P 326 har optaget en anden dansk oversæt
telse : »Den smalle vey er noksom breed til
livet«, og Brorsons fandt ikke ind i de danske
salmebøger før 1873, da RTi,7fio optog v. 1,
2 og 11 med følgende ændringer: 2,3: Saa
Hjertet. 3(n),4: Saa skal hver Frygt og Sorg
hensegne.
Saaledes gik den videre til KH 495.
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I Sønderjylland optog N 348 syv vers: 1, 2,
4, 7, 9, i o og 11, med følgende ændringer:
1,1: trange. 2,3: Saa. 3(4),!: Dog maa du. 3 (4),2:
trange. 3(4),3: Thi. 3(4),5: Du maa. 5(9),! og
5: haardt. 5(9),3: din Egenkjærlighed. 6(10),1
og 5: kan Byrden fra os tage. 6(10) 2: opløfte
kan. 6(10),4: kan smage. 7(n),4 som R.
D 530 har i det væsentlige fulgt N, men dog
udeladt v. 10. I prøvesalmebogen var v. 8
optaget, men det slettede kommissionen igen.
I Norge var man tidligere opmærksom paa
denne salme. Hans Nielsen Hauge optog den
1799 i »De sande Christnes udvalgte Psalmebog« med alle 11 vers. Landstad udelod den,
men Hauge 524 optog som sin fader alle vers.
Derfra er den gaaet ind i La rev 590 med 5 vers,
ligesom i Sønderjylland med ændret begyndelse:
Den trange vei. Den er ikke oversat til Nynorsk,
men optaget i rigsmaaltillæget 844.
I D gør den tjeneste som indledningssalme i
afsnittet om Kristi efterfølgelse, hvad den egner
sig godt til. Den kom først sent med i de danske
salmebøger, endda med et spinkelt uddrag paa
3 vers, men det ser ud, som om man i stigende
grad har faaet øje for dens værdi. I BSS er der
fortolkning og fyldigt noteapparat.
(Koch IV, 363. Fischer I, 113. BSS II, s. 97).

DEN STORE, HVIDE FLOK VI SE.
1. Den store hvide Flok vi see
Som tusind’ Bierge fuld af Snee,
Med Skov omkring
Af Palme-Sving,
For Thronen. Hvo er’ de?
Det er en Helte-Skare, som
Af hiin den store Trængsel kom,
Og har sig toed
I Lammets Blod,
Til Himlens Helligdom.
Der holde de nu Kirke-Gang,
Med u-ophørlig Jubel-Klang,
I høje Chor,
Hvor GUd han boer,
Blant alle Englers Sang.
2. Her gik de under stor Foragt.
Men see dem nu i deres Pragt:
For Thronen staaer
De Slagte-Faar,
I Himlens Præste-Dragt.
Sant er det, i saa mangen Nød
Tit Taare-Strøm paa Kinder flød;
Men GUd har dem,
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Strax de kom hiem,
Aftørret paa sit Skiød.
Nu holde de, og har til hest
Hos ham en ævig Løfsals Fest;
Og Lammet selv,
Ved Livets Elv,
Er baade Vært og Giest.
3. Til Lykke, Kiempe-Samling, ja
O tusindfold til Lykke da,
At du var her
Saa troe i sær,
Og slap saa vel herfra!
Du har foragtet Verdens Trøst;
Saa lev nu ævig vel, og høst,
Hvad du har saaet
Med Suk og Graad,
I tusind’ Engle-Lyst!
Ophøj din Røst, slaae Palme-Tact,
Og siung af Himmel-Kraft og Magt:
Priis være dig
Ævindelig
Vor GUd og Lammet sagt.
Hans Adolph Brorson.
Svane-sang, Kiøb. 1765. nr. LXIX.
I de danske salmebøger blev denne salme først
optaget 1855, R 569. Man havde endda ikke
fra begyndelsen øje paa den, idet den mangler i
forslaget af 1850. I det to aar senere forslag er
salmen optaget, delt i 9 femlinjede vers, og med
en temmelig bearbejdet tekst. Denne ligger dog
alligevel originalen nærmere end den endelige
tekst i R, hvor delingen i 9 vers er bibeholdt.
Her er foretaget følgende ændringer: 1,2: dækt
med. 2,1: den. 2,3-4: Og frelst opstod ved
Jesu Blod. 4,2-4: i Lysets Pragt, I Thronens
Glands, Med Livets Krands. 5,1-2: Tidt var
de stedt i haarden Nød, Tidt Taarers Strøm paa
Kinden flød. 6,1: hvor Liv er bedst. 6,3-5: Og
Jesus selv Ved Livets Elv Hjemfører Himlens
Gjæst. 7,5: Og drog med Seir herfra. 8,5: alle
Engles. 9,1-2: Opløft din Røst, Alt er fuldbragt!
Sving Palmen, sjung af himmelsk Magt. 9,5: og
Frelser.
Nu er det vanskeligt at forstaa, at man engang
har kunnet bære sig saadan ad. P. A. Fenger
var hurtig klar over det forkastelige i Rs be
handling af salmen og optog i sit Tillæg 1857,
nr. 1024, en tekst, som ligger originalen meget
nær. Fenger har kun ændret 2,3-4: For Thronen staae Med Kroner paa. KHF1885, 505
lagde Fengers tekst til grund, men bevarede dog
Rs ændringer i 1,6: den. 2,11: hvor Liv er
bedst. 3,11: opløft. Efter haarde kampe i Det
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kirkelige Raad, siger Ludwigs, blev denne tekst
optaget i KH 624.
I Sønderjylland blev salmen optaget i MBs
tillæg 751 med en tekst, der ligger meget nær
Brorsons. Dog er der ændret 2,3-4: Af Armods
Aar Blev Kongekaar Med.... Derimod optog
PVal 398 salmen delt i 9 vers og tekst som R.
Den i reglen saa teksttro N (623) bevarer naturlig
vis Brorsons deling i tre vers, men er i teksten
stadig paavirket af R i 1,2. 1,6. 3, 10, 11, 12.
Desuden har N en række særlige ændringer:
2,3-4: For Thronen staae Med Kroner paa.
2,7: Taarerne. 2,9: I Himlens Hjem. 2,11:
hans Throne næst. 2,12: Med. 2,13-15: Hos
Lammet selv Ved Livets Elv Er evig de til
Gjest. 3,1-5: Til Lykke, Kæmpesamling bold,
O ja, til Lykke tusindfold, At tro du her Drog
Aandens Sværd Og løfted Troens Skjold. 3,7:
da evig. SS, som kun meget sjældent ændrede
teksterne i N, men kun udelod en række salmer
og føjede et tillæg til N, har her undtagelsesvis
udskiftet denne tekst med teksten fra KH.
Denne tekst er ogsaa bibeholdt i den nye salme
bog, skønt MF 622 i 2,3-4 foreslaar original
teksten, og skønt Ludwigs har ført et varmt
forsvar for denne, baade »har til bedst«, dvs.
have overflod, og »for tronen staar de slagtefaar«. Han har ret i, at dette er bibelsk (Rom.
8,36), men føler ikke, at billedet i poetisk hen
seende ikke vil virke helt efter hensigten.
Mens de autoriserede salmebøger saaledes
først sent optog salmen og naaede til fuld aner
kendelse af originalteksten, var det anderledes
i de vakte kredse, som brugte Klenodiet eller
dermed beslægtede bøger ved deres gudelige
forsamlinger. De stærke jyders forsanger Peder
Laurssen optog den 1804 i »Et ufuldkommen
Sang-Offer«, og han var saa glad for den, at
han digtede to vers til; de er dog knap saa gode
som Brorsons.
I Norge kan man maaske spore noget lignende.
Mens en Mand som Wexels, der ingenlunde
manglede sans for pietismens toner, først fik
salmen med i 3. udg. af »Christelige Psalmer«
1859, var den saa udbredt og elsket ude i folket,
at der opstod ikke mindre end 16 folkemelodier
til den. Det er melodien fra Telemarken, der er
bearbejdet af Grieg og udsat for baryton-solo
og mandskor og derfor ofte kaldes Griegs melodi.
Da de autoriserede salmebøger kom, var salmen
allerede anerkendt. La 559 holder sig nær til
Fengers tekst, og Hauge 572 følger originalen.
En oversættelse af Blix »Den store kvite flokk
me sjaa« er optaget i Nynorsk 493, og denne
oversættelse er slaaet saa stærkt an, at den ogsaa
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blev optaget i La rev sammen med rigsmaalsteksten, henholdsvis nr. 620 og 619.
Den blev oversat til svensk af E. Evers 1917
og E. Linderholm 1909 og 1920 og yderligere
bearbejdet, inden den blev optaget i Sv. 145.
Om Salmens oprindelse kan man kun have
formodninger. Salmerne i Svanesangen stammer
fra Brorsons »sidste aar«; men dette er et vidt
begreb og spænder sandsynligvis fra det øjeblik,
da han betragtede Klenodiet som færdigt, nem
lig I745> efter hvilket tidspunkt der ikke blev
tilføjet noget, og lige til Brorsons død 1764.
Ludwigs finder, at kantaten til indvielsen af
Nicolai kirke i Kolding d. 11. jan. 1758 rummer
en efterklang eller et forspil til »Den store, hvide
flok«. Denne skulde altsaa stamme fra 1757-8.
Det er jo muligt; men denne lille kantate, som
ogsaa har lighed med mange andre steder i
Svanesangen, er dog et for spinkelt udgangs
punkt for en datering.
Endvidere mener Ludwigs, at det her er melo
dien, som har fremkaldt teksten. A. D. Jørgensen
meddeler, at han i et eksemplar af Svanesangen
(paa Universitetsbiblioteket) som melodi til
denne salme har set anført »Studentermarche«.
John Hansen anfører en melodi, som hans nor
ske hjemmelsmand mener er denne studenter
marche, som er den samme som Telemarksme
lodien. Det staar i hvert fald fast, at Brorson
ofte brugte verdslige melodier, hvis tekst han
kasserede, til de private længselssalmer, hvor
med han opbyggede sig selv og sin husstand, og
som siden blev samlede i Svanesangen. Det kan
ogsaa være sket her.
Paa mere sikker grund er man med hensyn
til salmens bibelske grundlag, Johs. Aab. 7.,
navnlig det sidste af de to trøstesyner i dette
kapitel, v. 9-17. Efter en kort omtale af den
store, hvide flok, stiller Brorson det samme
spørgsmaal som i v. 13 og svarer derpaa udfør
ligt. Men Brorson har ogsaa forstaaet, at det er
den jødiske løvsalsfest, som har ydet stof til
aabenbaringsbogens billede. De frelste er iført
»himlens præstedragt«, den lange, hvide kjortel,
som Israels præster skulle bære under tempel
tjenesten (2. Mos. 39,27-29), og de har palme
grene i hænderne som præsterne paa løvsak
festen (3. Mos. 23,40). Ogsaa den store, hvide
flok er samlet i templet, »himlens helligdom«,
hvor de holder deres »kirkegang«, et ord som
tyder paa, at templet uvilkaarligt tager skikkelse
af Ribe domkirke. Naar man tillige mindes, at
jøderne fejrede løvsakfesten til minde om, at
de var kommet frelst gennem ørkenvandringen,
ligesom den store, hvide flok er kommet gennem
12
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»den sidste, store trængsel«, og naar man min
des, at billedet af løvsakfesten ogsaa hos Sak.
14,16-21 bruges om de sidste tider, hvor hed
ningefolkene strømmer til Sion, saa har man de
bibelske elementer, der ligger bag denne salmes
skønne syner, baade det tilbageskuende og det
fremadskuende.
Det er muligt, at de »tusind bjerge, fuld’ af
sne« ogsaa har bibekk oprindelse. Templet laa
jo paa Sions bjerg. Selv om dette ikke var sne
klædt i sig selv, vilde det jo se saadan ud, naar
i de sidste tider den store hvide flok samledes
der. Ludwigs formoder, at »det er et Længselsbillede. Saadan drømmer en Slettebo om de
fjærne, sneklædte Tinder, han aldrig saa. En
Bjærgbo vilde aldrig bruge snedækte Bjærge
som Billede paa den levende, bevægelige myld
rende Skare «med Skov omkring af Palmen/mg«.
Sine Bjærge har Brorson set ved Aftenstid i Sky
bankerne over Vesterhavet.« Ludwigs har na
turligvis ret i, at Brorson aldrig har været
udenlands og aldrig har set bjerge. Men det er
dog et faktum, at just nordmændene har taget
denne salme ind til deres hjerte. Den norske
forfatterinde Karen Kampmann Bothner siger
f.eks.: »Den mann som diktet ordene, hadde
aldri i sitt liv sett et fjell; men i troen bygget
han de »tusen bjerge full av sne«, som vi fjellfolk ser heve sig høit over våre høieste tinder. I
smerte og fryd og usigelig lengsel svever tonen
der op »hvor Gud han bor«, med dragende
makt selv over de sjeler som er bundet i verdens
lenker.« Der er ikke noget heri, som tyder paa,
at bjergboer ikke vil kendes ved Brorsons brug
af bjergbilledet.
Endnu stærkere udtaler Blom Svendsen sig.
Efter at han har omtalt de mange folkemelodier
til Brorsons salmer, siger han: »Ennu må en
ting nevnes, når talen er om dette forhold, at
et folk som er vant til den norske natur, umid
delbart vil forbinde noget dypere og sterkere ved
Brorsons naturbilleder enn forfatterens egne
landsmenn. Tenker vi f.eks. på salmen »Den
store, hvide Folk vi see, som tusind’ Bierge fuld
af Snee«, er det lett å forstå at folk som kjenner
den evige sne, som vet hvad tusen fjeltoppers
mektige dimensjoner er, som har sett solglansen
over alle vidder, straks føler makten i billedet,
- vi kan gjerne si - fortryllelsen, de vil være
grepet av det storslagne, av hvad det forteller
om uendeligheten.«
Det særligt gribende ved denne salme bestaar
deri, at Brorson skildrer den store, hvide flok
som noget, han ser, og som vi (jvf. 1,1) uvilkaar
ligt ser sammen med ham. Trods den uforligne-
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lige poesi har man ikke fornemmelsen af nogen
digterfantasi, men følger umiddelbart synets vir
kelighed. »Af de fire store Salmister er Brorson
den, der klarest har skuet Rigets Herlighed«,
siger Hans Brix og fortsætter: »Den øverste Tinde
er naaet af Brorson i Salmen: »Den store hvide
Flok«. Denne salme kan man gøre Vold paa
med Kritikkens Vaaben. Strofen er for lang,
Linjerne, hvis Længde skifter, for korte i Forhold;
dens tre Led falder fra hinanden, - i Salmebogen
er hvert Vers da ogsaa delt i tre1; Rimene er
alle enstavelses, hvilket trætter. Dog bærer denne
Salme sig med usigelig Ynde.«
Maleren H. Dohm har 1915 malet et billede
af den store, hvide flok, - ikke just i tilknytning
til Brorsons salme, thi palmegrenene mangler.
Kyndige siger, at billedet ikke er god kunst,
men der er noget gribende over det, dels fordi
det er tydeligt, at de nærmeste er portrætter.
Saaledes har vi alle vore minder om kære an
sigter, som vi nu synes at se i den hvide skare.
Paa biskop Skat Rørdams gravsten staar de
første fem linjer af det sidste vers, som passer
saa godt til denne trofaste aandens kæmpe, der
aldrig stillede sig i heltepositur, men var lige
saa nøgtern som denne linje hos Brorson: »og
slap saa vel herfra«.
Salmen blev sunget d. 26. sept. 1948 ved
Folke Bernadettes jordefærd i Gustav Vasa
kirken i Stockholm, tilmed paa dansk, skønt
en svensk oversættelse som nævnt findes i salme
bogen.
Men frem for alt maa man vel minde om, at
denne salme for utallige danske staar i den inder
ligste forbindelse med den kristne studenterbe
vægelse. Biskop Ludwigs mindes den fra stu
dentermødet i Molde, hvor han første gang
hørte Griegs melodi. Det var 1899. »Vi der var
tilstede den Gang, glemmer vist ikke let den
betagende Stemning, Salmen førte os ind i.«
Mange danske akademikere har tilsvarende min
der fra de kristelige studentermøder paa Nyborg
Strand, hvor hver dag sluttede med aftensang
paa stranden, og hver aftensang sluttede med
»Den store, hvide flok«, dæmpet sunget af en
stor studenterskare med hvide huer.
De fleste har vist den fornemmelse overfor
salmen, at man ikke skal slide paa den i utide.
Den er et klenodie, som hører hjemme paa
Allehelgensdag, og som da aldrig maa mangle,
men ved begravelser skal man nok tænke sig
lidt om i hvert enkelt tilfælde.
1. Brix bruger i 1912 endnu sin konfirmationssalme
bog (R) og synes ikke at have opdaget, at der er kom
met en ny.
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(A. D. Jørgensen: Hans Adolf Brorson, 1887, s. 55.
John Hansen: Hans Adolf Brorson og hans Brødre«,
1897, s. 281-2. Ludwigs I, 15, 37, 38; III, 146-66.
Brix 178-9. K. Kampmann Bothner: Kirkens Mester
sangere, Oslo 1932, s. 151. Blom Svendsen I, 218.
BSS III, s. 123).

DEN STORE MESTER KOMMER.
Mesteren kommer.
(Malachias 3,3.)
1. Den store Mester kommer;
Fuldkjærlig er hans lid:
Han sidder ved Smeltediglen
Og luttrer Sølvet med Flid.
2. Han seer paa Diglen nøie.
Han veier Tid og Stund;
Naar Ertsen i Strøm udsmelter,
Han stirrer dybt i dens Grund.
3. Han kjender Tegn og Mærke
Paa Klarheds Gjennembrud,
Naar Sølvstoffets asdie Indre
Af Ertsen luttrer sig ud.
4. Det Øieblik Han venter
Og agter kjærlig paa,
Naar klarlig hans eget Billed
Vil dybt i Sølvspeilet staae.
5. Da glædes høie Mester,
Da Værket er fuldbragt,
Da priser det ædle Sølvstof
Sin Mesters Daad i sin Pragt.
6. - Den store Mester kommer,
Som smelter Sjæl og Sind:
Han sidder ved Hjertegruben;
Han seer i Sjælene ind.
7. Og har i Hjertedybet
Sit Billed klart han seet,
Saa glædes den høie Mester;
Saa er hans Gjerning alt skeet.
B. S. Ingemann.
Nordisk Tidskrift for Christelig Theologi. Udg. af
Th. W. Oldenburg og P. Chr. Kierkegaard. 3. Bd.
1841, s. 167.
Denne salme er et af de yderst faa eksempler
paa, at Ingemanns salmer blev ændrede ved
optagelse i salmebøgerne. Naar salmen ikke
allerede kom med i R, skyldes det sikkert, at
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v. 2, 3 og 5, hvor skønne de end er, ligger salme
tonen noget fjernere. Ved udeladelse af disse
vers er salmen blevet endnu mere koncentreret
og pointeret. Saaledes blev den optaget i RTi,
751, N 594, KH 663 og D 544.
Meget fint gør Hans Brix opmærksom paa,
at det er ordet »sidde« hos Malachias, der her
kommer til at skabe grundstemningen. Den
strenge dommer, der er »som smelterens ild og
tvætterens lud«, bliver hos Ingemann »fuldkær
lig« og sidder som en taalmodig kunstner ved
smeltediglen, indtil »den sidste Dug-Hinde, der
dækker en blank Flade, løber bort hen over det
skinnende Sølv.« (Tonen fra Himlen, s. 90-93).
Kaj Munk elskede denne salme, lod den ofte
synge i kirken og benyttede 1,3 som den sym
bolske titel for et af sine mest kendte og aktuelle
skuespil.
(Brix, 90-93. Bogen om Kaj Munk 258).

DEN TRANGE VEJ ER BRED NOK TIL
GUDS RIGE.
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3. Den Troe, som vil med Lempe
Og uden Møje frem.
Den Troe, som ej vil kiempe
Sig giennem Verden hiem,
Den Troe er død og kold,
Ej værd en Troe at nævne.
Har ingen Kraft og Evne
Mod Satans Piil og Skiold.
4. Den sande Troe i Striden
Er mangen gang vel svag,
Og synes undertiden
At have tabt sit Slag;
Dog er den sande Troe
Saa sandt i Hiertet inde,
Saa kand hun overvinde,
Før faaer hun ingen Roe.

5- Den Troe, som ham har funden,
Der heder Siælens Skat,
Er hun end skiult i Grunden,
Og synes gandske mat,
Saa sandt hun er kun der,
Saa har hun Kraft at kiempe,
At fælde °S at dæmPe
Den hele Satans Hær.

Se: Den snævre vej er bred nok til Guds rige.
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DEN SANDE TRO I STRIDEN.
Mel. Jeg vil den Priis udsiunge.

6. Den svage Troes Sukke
Er Fienden dog for stærk,
Hun kand hans Piile slukke,
Og skiænde aid hans Værk;
Den Gnist, den svage Troe
Mod Satan er en Lue,
Det Rør er Spyd og Bue
At slaae hans Magt i toe.

1. DEn Troe, som JEsum favner,
Og Hiertet rense kand,
Den Troe, hvorved mand havner
I Himlens Fryde-Land.
Den Troe er stærk, og maae
Aid Verden undertræde,
I Sorrig og i Glæde
Sin Prøve kunde staae.

7. Hun kand vel ogsaa slykkes
I Hiertet gandske ud,
Naar Villien forrykkes,
Og viger fra sin GUD;
Men vil det svage Sind
Sin JEsum ikke slippe,
Saa staaer hun som en Klippe
Mod Fiendens Hav og Vind.

2. En Christen bærer Sværdet,
Og fast i Striden staaer,
Mod Satan har hand hærdet
Sit Sind i JEsu Saar,
Hand maae ved Liv og Død
Sig ikke lade binde,
Saa sandt hand hist vil finde
Sin Roe i JEsu Skiød.

8. Vor Troe, er hun end liden,
Saa er hun dog af GUD,
Og derfor stærk i Striden
Mod alle Satans Skud,
Vor Troe er dog den Sejr
Som Verden overvinder.
Som alle Lyster binder,
Og spotter Satans Lejr.
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9. Vel an I svage Hierter,
Saa fatter kun et Mood,
Og lad det koste Smerter,
Ja Ære, Liv og Blood,
O holder eder tæt
Til JESU Blod og Vunder,
Saa ligger Satan under
Med aid sin Magt og Ræt.
10. Det er en Sag at mærke
Til Trøst i Kampens Tid,
De Svage blive stærke
I allerstørste Strid,
Jo værre det gaaer til,
Jo meere skalt du vinde,
Og større Kraft befinde,
Naar du kun stride vil.
11. Men giør dig ingen Tanker
Om Troen i dit Sind,
Naar du saa villig vanker
I Verdens Lyster ind,
Vil blive i din Roe,
Og ej mod Synden stride,
Du har, det maat du vide,
Du har slet ingen Troe.
12. Var det en Troe, med Munden
At sige kun: Jeg troer!
Naar Hiertet ej i Grunden
Er renset ved GUds Ord,
Da var der Fromme nok,
Og Troende i Tiden,
Da var hun ej saa liden
Den rette Troens Flok.
13. Nej det, vilt du det vide,
Er Troens rette Tegn,
Mod Verdens Lyst at stride
I denne Jammer-Egn,
Sin JEsum have kier.
Flam ej at kunde miste,
Før skulde FFiertet briste,
Det viser Troen her.
14. O JEsu! Hierte-milde
Og yndigste GUds Lam!
O! tænk dog, hvad det vilde
Mig være for en Skam,
Om jeg dig, du som mig
Med blodig Kamp har vunden;
Saa troløs blev befunden,
At kunde miste dig.
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15. Nej, nej min Lyst og Ære,
Du est mig alt for sød,
Nej, din jeg vist vil være.
Det gieide Liv og Død;
Lad komme hvad der vil.
Jeg vil det alt bestride,
Og intet andet vide
End høre JESUM til.
Ffans Adolph Brorson.
»Nogle Psalmer om Troens Kamp og Sejr, forferdigede af Ff. A. B.«, Tønder 1735.

Denne salme er den første i heftet med salmerne
om »Troens Kamp og Sejr«. Den indleder til
lige afsnittet »Om Korsets Ffemmelighed i Al
mindelighed«. Endelig følger den lige efter det
skriftord, som staar paa bagsiden af titelbladet:
»I. Joh. 5. V. 5. Alt det, som er født af GUd,
overvinder Verden, og denne er den Sejr, som
haver overvundet Verden, (nemlig) vor Troe.«
Hermed har Brorson tilstrækkeligt angivet, at
denne salme er en af hans mærkesalmer. Til
vers 6 se tillige Ef. 6,16.
Mærkeligt nok blev den ikke optaget i P eller
de følgende salmebøger, men først i R 436, der
udvalgte v. 1, 2, 3, 9, 10, 15 og ændrede føl
gende: 1,3: vi. 1,8: Den skal sin. 2,2-6: Til
Troens Strid han gaaer. Mod Fjenden uforfær
det, f Jesu Navn han staaer; Det gjelder Liv
og Død, Og Seier maa han vinde. 2,8: Sin Fred.
3,1-4: Den Tro, som ei vil kæmpe Sig gjennem
Verden frem, Den Tro, som vil med Læmpe
Og uden møie hjem. 3,8: Imod vor Fjendes
Vold. 4(9),2: da kun. 4(9),6: Jesu Kors. 5(10),4:
haardest Kamp og. 5(10),6: Des. 5(10),7: Kraf
ten finde. 6 (15), 1-3: O du min Lyst og Ære,
Min Frelser i hver Nød, Saa vil jeg din da være.
6(i5),6: Jeg bede vil og stride. 6(15),7: Og ei af.
KHF1885, 213 udvælger delvis andre vers
og søger i teksten nærmere til Brorson, nemlig
v. 1, 3, 12, 4 a + 9 b, 10, 15 og med følgende
ændringer: 1 som R. 2(3),8: List og Vold.
3(12),4: Blev renset. 3(12),7: den. 4(9),5: Men.
4(9),7: Da- 5(IO)>7-' Kraften finde. 6(i5),i-3
som R.
Saaledes blev salmen optaget i RT2,945 °8
gik videre til KH 505.
S 446 har optaget v. 1, 3, 4 a + 5 b, 9, 10, 15.
F Sønderjylland har N 303 optaget 12 vers,
nemlig v. 1, 2, 3, 4, 5, 6 b + 7 b, 9, 10, 11, 12,
13, 15, ændret saaledes: 1 som R. 2,5-8 som R.
3,8: List og Vold. 4,5: Dog naar. 4,6: Kun er i.
4,7: maa den. 4,8: den. 5,3: den. 5,5: den kun
er der. 5,6: den. 6 (6 b + 7 b): Mod Satan som
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en Lue Er Troens svage Gnist, Dens knuste
Rør en Bue, Som slaaer hans Magt forvist;
Vil kun det svage Sind Sin Jesum ikke slippe,
Staaer Troen som en Klippe Mod Fjendens
Hav og Vind. 7(9),2: da kun. 8(10),6: Desmere.
8(10),7: Kraften finde. 10(12),7: den. 11(13),7:
Om Hjertet end. 12(15) som R.
Man har saaledes haft større møje med at
udvælge de rette vers end med at finde en god
tekstform. Adskillige vers er for gode at udelade,
men i den sønderjydske form er salmen for lang,
og det har maaske ogsaa været meningen med
den, at man skulde plukke enkeltvers ud efter
behag. Hvis man efter dansk skik vil synge
»hele« salmer, ligger den tanke nær at dele
salmen i to. Saaledes har SF 741 optaget v. 1,
2, 3, 4, 6 b + 7 b og 9. SF 742 med begyndel
sen »Den Tro, som ham har funden« har op
taget v. 5, 10, 11, 12, 13 og 15. Midtjyderne
har gjort et lignende forsøg: MF 494 optager
v. 1, 3> 5> 6> 9> °g MF 534 med begyndelsen
»En Kristen bærer Sværdet« har optaget v. 2,
4, 8, 10, 15.
Disse forsøg blev afgørende for kommissionen,
idet man dog foretrak at lade den ene salme
holde sig tæt op ad KH. D 480 har saaledes op
taget v. 1, 3, 12, 9, 10 og 15. D 481 »Den sande
tro i striden« har optaget v. 4, 5, 8, 11, 13 og 14.
I Norge har La 275 optaget v. 1, 2, 3, 5, 7,
8, 9, 10 og 15, hvoraf La rev 257 igen har ude
ladt v. 5. Hauge 342 har optaget 11 vers, men
Nynorsk 206 kun 4, som er oversat af Støylen:
»Den tru som Jesus femner«.
Meget fint gør L. J. Koch opmærksom paa,
at salmen efter sit anslag skal være en skildring
af den stærke tro, men efter de tre første vers
om den stærke tro kommer der syv om den
svage tro, som ingenlunde forkastes. En nærmere
undersøgelse viser, at der ikke her er nogen
modsigelse, men det er den svage tro, som er
stærk, fordi den i sin afmagt dog ejer forbindel
sen med Kristus.
(Skaar I, 644. L. J. Koch II, 179 flg. BSS II, s. 167).

DEN VEJ, DU GIK I KORS OG TRANG.
1. MAch’ doch den engen lebens-weg,
den du, o lieb’! betreten,
und deinen schmalen creutzes-steg,
dein ringen, wachen, beten,
mir mehr und mehr bekannt,
damit an deiner hand
ich hurtig sonder fleisches ruh’
stets eile meiner heymaht zu.

2. Ja, lass’ mich als ein kind des lichts
die finsterniss besiegen:
die arme welt hat wahrlich nichts,
das mich hier kan vergnvigen.
Drum ziehe mich, o lamm!
mein holder bråutigam,
dass ich dir, låmmlein stets nachgeh’
nicht stehe noch zuriicke seh.
3. Lass deines reinen lichtes strahl
die dunckelheit vertreiben;
und mich bey deiner kleinen zahl
der wahren junger bleiben;
zum creutze folgen dir
aus heiliger begier,
die dir dein hertze selbst abzwingt
und mich zun hochsten reichthum bringt.
4. Wie gross wird meine freude seyn,
wenn ich dir treu geblieben,
und weder schmach noch creutzes-pein
mich je zuriick getrieben;
ja, wenn ich ungestohrt
nur deine stimm’ gehdrt,
und, da es nicht an leitern fehit,
dich mir zum fuhrer nur erwåhlt.
5. Wohlan, so sey es denn gewagt,
ich wåhle deine dornen,
das was dein treuer mund gesagt,
soli mich hinfort anspornen;
man kommt durch spott und hohn
allein zur ehrencron’.
O sanftes joch! o leichte last!
wohl dem, der dich getrost auffass’t.
Ulrich Bogislaus v. Bonin.
Berthelsdorfer Gesangbuch 1725.
Her efter Schraders »Vollst. Ges. B.«, 1731, nr. 730.
Fischer oplyser, at denne salme findes med
overskriften »Die Nachfolge Jesu« i en ham
foreliggende 2. udgave af Bonins »Das sich
selbst verlome und von Jesu, dem guten Hirten, wieder gefundne Schåflein« fra 1737. Han
gaar derefter uden videre ud fra, at salmen
ogsaa har været optaget i første udgave af dette
digt, der er en sammenhængende skildring i
alexandrinere med et tillæg af nogle salmer.
Digtet skal ifølge Bonin selv være skrevet til
hans egen opbyggelse omkring 1715 og er for
mentlig sammen med de faa salmer første gang
trykt o. 1720.
Koch anfører, at den er optaget i »Theophili
Pomerani gottgeheiligte Poesien, auch Freuden-

182

und Trauer-Gedichte«, Greitz. 1727. Det er
en samlet udgave af Bonins da foreliggende
poesier.
Endelig gør J. Th. Muller opmærksom paa,
at den er optaget i »Sammlung Geistlicher und
lieblicher Lieder etc.«, den saakaldte Berthelsdorfer Gesangbuch fra 1725. Det er da det
ældste nu kendte findested. Men det udelukker
ikke, at den først er trykt o. 1720. Schrader har
sandsynligvis fundet den i Berthelsdorfer Gsb.
Den blev oversat saaledes af Brorson:

Mel. Den kiære Solens lyys og Pragt.
1. Den Vey du gickst i kors og Trang/
I Bøn og Striid og Møye
Min Jesu! livsens snevre gang/
Lad mig den kiende nøye/
Uagtet Kiød og Blod
Vil sette sig imod/
Jeg dog frimodig haster frem/
Og stræber kun til himlen hiem.
2. O lad mig/ som dit Naades kar/
Af Naade overflyde/
(Den arme verden indtet har/
Som sielen ret kand fryde)
Min Brudgom/ føør mig ved
Din egen Haand afsted/
At jeg mit Lam! dig følge maae/
Og aldrig mere stille staae.
3. Dit lyys bestraale korsets dal/
Og aldtiid for mig brende/
At jeg fra dines lille Tal
Mig aldrig lader vende/
Dig følger op og ned
Med saadan munterhed/
At du min Vandring ynde maae/
Og jeg din Himmel snart kand naae.
4. Hvor vil jeg glædes da engang/
Nar jeg dig troe er bleven/
At ingen Møye/ Spot og trang
Mig har tilbage dreven/
At jeg dit Ord og Røst
Har ene fuldt med Lyst/
Og frem for alting sat mig for
At trine kun i dine Spor.
5. Velan/jeg vover det derpaa/
Din Torne-Stie jeg ynder/
Jeg veed/ hvad Ende det skal faae/
Som mig dit Ord forkynder/
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At Trengsel Spee og Spot
Er Vey til Ærens Slot/
O hvad er den fornufftig Dog,
Der fafner dig/ du søde Aag.
»Nogle Psalmer om Troens Frugt forferdigede af
H.A.B.«, 1734, Tunder.

Salmen findes i Afsnittet »Om Christi Efter
følgelse og verdens Fornegtelse.« 5,4 hentyder
til steder som Ap. G. 14,22, Rom. 8,17. 1. Pet.
é.JSDen blev optaget i P 392 med en ændring i
2,7: dit lam. Maaske har man troet, at »mit«
var en trykfejl, men Brorson mener sikkert, at
det er Jesus, som er lammet. Saaledes ogsaa
Klenodiet. Den blev udeladt i Gb, men op
taget i E 359 med tre vers (1, 4, 5) i følgende
bearbejdelse, vistnok af Abrahamson:
1. Hielp, Jesu! at i Livets Gang
Jeg dig maa følge nøie!
Dit Mod i Kummer og i Trang,
Lad det mig staae for Øie!
Vil Verden, Kiød og Blod
End sætte sig imod,
Lad mig dog trøstig stræbe frem,
Indtil du vil mig kalde hiem!
2. O salig Fryd, naar jeg skal der
Din Frelses Fylde kiende.
Og see, at al min Kummer her
Forsvandt ved Banens Ende!
Dit Mønster og din Røst
Mig giver Kraft og Trøst,
Saa at jeg mindes idelig:
Den farer vel, som følger dig.
3. Velan! saa gaaer jeg uforsagt
De tornestrøede Stier;
Dit Løvte evig staaer ved Magt:
Ved Maalet Kronen bier.
Igiennem Drøvelsen
Gaaer Vei til Himmelen;
Og naar jeg der dit Ansigt seer,
Da sørger jeg jo aldrig meer.

Den blev ikke optaget i R eller KH, men i
Sønderjylland blev den optaget i MB 515 med
følgende smaa ændringer: 2,5: Min Hyrde. 2,7:
dit Lam. 4,8: træde. 5,7: O hvor. Det er æn
dringen fra P, som her vokser til, at Jesus bliver
hyrde.
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Fra MB gik den videre til N 349, som yder
ligere ændrede: 3,3: de Udvalgtes Tal. 4,7:
At du har hjulpet mig paa Jord. 5,7-8: O hvor
er han i Sandhed klog, Som favner Jesu søde
Aag.
Den blev optaget i D 531 med udeladelse
af v. 2.
I Norge blev den optaget i La 424, Hauge
162, La rev 420, alle steder med alle vers. Den
blev oversat til Nynorsk 325 af Hovden: »Den
veg du gjekk i striden lang«.
(Koch IV, 485. Fischer II, 43. J. Th. Muller 235.
Skaar II, 148. BSS II, s. 105).

DEN YNDIGSTE ROSE ER FUNDEN.
Jeg er en Rose i Saron. Gant. 2. v. 1.
Mel. Med Sorgen og Klagen etc.
1. DEn yndigste Rose er funden
Blant stiveste Torne oprunden/
Vor JEsus den deyligste Pode
Blant syndige Mennisker grode.
2. Alt siden vi tabte dend Ære/
GUds Billedes Frugter at bære/
Var Verden forvildet og øde/
Vi alle i Synden bortdøde.
3. Som Tidsler ey mere kand due/
End kastes i brændende Lue/
Saa tiente ey Verden til andet/
End vorde ved Ilden forbandet.
4. Da lod GUD en Rose opskyde/
Og Sæden1 omsider frembryde/
At rense og ganske fo(r)søde
Vor Vextes fordervede Grøde.
5. Saa blomstrer Guds Kircke med Ære/
Og yndige Frugter kand bære/
Thi JEsus dends Grøde opliver/
Og Vædske i Vexterne giver.
6. Aid Verden nu burde sig fryde/
Med Psalmer mangfoldig udbryde/
Men mange har aldrig fornommen/
At Rosen i Verden er kommen.
7. Forhærdede Tidsel-Gemytter/
Saa stive/ som Torne og Støtter/
Hvi holde i Eder saa rancke
I Stoltheds fordervede Tancke.
1. 1. Mos. 3,15; 22,18; 24,4. Gal. 3,16.

8. Ach søger de nædrige Stæder/
I Støvet for Frælseren græder/
Saa faar I vor JEsum i Tale/
Thi Roserne voxer i Dale.
9. Nu/ JEsu/ Du stetze skal være
Min Smykke/ min Rose og Ære/
Du gandske mit Hierte betager1/
Din Sødhed jeg finder2 og smager.
10. Min Rose mig smykker og pryder/
Min Rose mig glæder og fryder;
De giftige Lyster Hand døder/
Og Kaarset saa liflig forsøder.
11. Lad verden mig alting betage3/
Lad Tornene rive og nage/
Lad Hiertet kun daane og briste/
Min Rose jeg aldrig vil miste.
Hans Adolph Brorson.
»Nogle Jule-Psalmer/ GUD til Ære Og ChrismeSiæle/ i sær siin elskelige Meenighed til Opmunt
ring Til den forestaaende Glædelige Jule-Fest
Eenfoldig og i Hast sammenskrevne Af H.A.B.,
Tundem 1732.« Nr. VI.

Maleren Chr. Bangs kendte billede af Brorson,
som digter »Den yndigste Rose«, er i en vis for
stand uhistorisk, men i en anden henseende er
det mere træffende, end kunstneren har kunnet
vide. Formen af det vindue, hvor rosen straaler
Brorson i møde, viser, at maleren har haft
bispegaarden, det nuværende posthus, i Ribe for
øje, men salmen er skrevet i Tønder. Det er
derimod rigtigt, at der ligger et nodehefte paa
Brorsons bord; thi melodien var til før salmen.
Det er rigtigt, at der ligger et krucifiks paa
nodeheftet; thi en smag af korset findes overalt
i Brorsons salmer, ogsaa i julesalmerne. Det er
ligeledes rigtigt, at der ligger flere bøger paa
skrivebordet, og at et par af dem er opslaaede;
thi denne Brorsons mestersalme er ganske vist
faldet ned fra himlen, men den er ikke uden
jordiske forbilleder. Maaske er en af bøgerne
bibelen, som er slaaet op paa Højsangen 2,1.
Maaske er en anden Elias Eskildsen Naurs
»Zions Sange og Sucke i Verdens Babylon eller
Gudelige Psalmer uddragne af Jesu Pines og
Døds Historie« (Odense 1688, Købh. 1701),
som er slaaet op paa langfredagssalmen »Jeg
kaster mig ned og bejamrer«. Eller bogen kan
være Kingos »Vinterpart«, hvori denne salme
var optaget, forkortet til 30 vers. Denne salme
1. Indtager.

2. føler 3. tage fra mig.
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er en dansk bearbejdelse af den nederlandske
digter og historiker Caspar von Baarle’s »Elegia
ad Christum in cruce pendentem«.
Dr. Niels Møller har gjort opmærksom paa
det ejendommelige, at Brorson bruger en begra
velsesmelodi til en julesalme. Dette brud med
den musikalske tradition maa paa en eller anden
maade være formidlet ved et mellemled, og et
saadant har vi just i den nævnte langfredags
salme, der ikke alene er skrevet til melodien
»Med Sorgen og Klagen«, men ogsaa ved rim
og billeder viser sig at være en litterær forudsæt
ning for Brorson. F.eks. lyder vers 21-24, hos
Kingo vers 13-16:
Hans
Hans
Hans
Hans

Fængsel min Frihed skal være;
haanhed min høyhed og Ære;
strikker og Nauler min smykke;
Armod min Riigdom og Lykke.

Hans
Hans
Hans
Hans

Angest mig fryder og qvæger;
Plager mig Plaster bereder;
Vunder mig hielper og heeler;
Vaade mig Naade meddeeler.

Til Korset jeg derfor vil rende,
Jeg Aarer og Seener vil spende.
Til Korset at fløye, og bøye
Til Korset Siæl, Hierte og Øye.
Der henger min Rose blant Nelder;
Der falmer min Rose, og felder
Blant Torne de yndige Blade;
Der Tornen min Rose tør skade.
Ligheden er umiskendelig saavel i rytme som
rim, og i det sidste vers har vi selve rosenbille
det. Men mange andre steder i samme salme
kommer der rim og billeder frem, som maa
have siddet i Brorsons øre:
Min JEsus mig Livet jo giver,
Hans Torne min Krone jo bliver.
Mit Hierte med Jorden maa briste,
Mit Øye med Solen maa miste
Sin Klarhed.........
Min Jesum allene jeg ynder,
Fra Verden til JEsum mig skynder.
Rosenbilledet var altid Brorson kært. Han bruger
det allerede i sit ældste kendte digt, sørgedigtet

over Nicolai Brorsons tidligt afdøde hustru
Christine, som han kalder en »af Christi Roser,
af de rareste (sjældneste) Christiner«. Bortset
fra det sidste Ordspil er denne brug af billedet
traditionel. Men det er altsaa heller ikke Bror
son, som først har anvendt rosenbilledet paa
Jesus. Det er heller ikke ham, som først har
anvendt Højsangen 2,1, forstaaet som et ord
af brudgommen, paa Jesus. Kingo skriver i
»Op, Hjerte, op med fyrig Tro«:
Du Sarons deilig’ Rosenknop,
Du Lilie, som skyder op
Blandt Verdens torned’ Stubbe!
Severinsen minder i denne forbindelse om, at
J. M. Dillherr: »Vejen til Salighed«, fordansket
af Peder Nielsøn Mehrn (Kbh. 1666) har en
betænkning over Passions-Rosen. Side 772 er
der et kobberstik forestillende Passions-Rosen,
dvs. en gammeldags enkelt rose med krucifiks i
blomstens midte og med Kristi saar paa bladene.
Der læses følgende vers:
I Dalen denne Rose staar
og med Blodgraad den flyder.
Det er den Herres Kristi Saar,
der Salighed udgyder.
Dette har Brorson maaske ikke kendt, men det
maa anses for utvivlsomt, at han har kendt
Naurs salme, ja, han har ligefrem haft den i
øret, da han digtede Den yndigste Rose.
Det nye hos Brorson er da for det første, at
Rosenbilledet er gennemført som en allegori
lige fra begyndelsen til slutningen. Det nye lig
ger dernæst i betragtningen af Jesus som den
ædle podekvist, der skal indpodes paa den gamle
forvildede menneskestamme. Der er i reglen i
Brorsons salmer en opfordring til aktivitet, til
omvendelse. Saaledes ogsaa her. Vi skal være
ydmyge nok til, naar Jesus er blevet os indpo
det, at lade de vilde skud skære bort, for at den
himmelske podekvist kan faa hele kraften. At
Jesus er rosen, er før sagt, men at han er rosenpodekvisten, som vi skal lade os indpode med
»for at rense og ganske forsøde vor Vækstes
fordærvede Grøde« er her det nye, det opfor
drende. Imidlertid er salmen ikke blevet husket,
fordi der var dette nye i den. Nej, men baade
det nye og det gamle er her blevet tildannet af
en mesterhaand.
Den poetiske vurdering af salmen er enstem
mig: »Maaske den æstetisk fineste af alle danske
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Salmer med sin gennemførte Allegori« (Niels
Møller). »Den vidunderligt gribende Kærlig
hedssang« (A. D. Jørgensen). Hans Brix taler
om ». .. den mystiske søde Duft, der er denne
Salmes enestaaende Tillokkelse. Denne Mystik
omslører Stroferne fra deres første Linjepar og
omsættes i Slutningen til en brændende Ekstase«.
Særligt peger Hans Brix meget fint paa, at alle
salmens linjer har kvindelige rim, endda særligt
kvindelige, bløde, som oftest bestaaende af en
enkelt vokal, en enkelt, ofte stemt konsonant
og endelig den saakaldte halvlyd (0). Se især
det næstsidste vers, hvor vokalerne 0 og y i disse
omgivelser meddeler et overordentligt indtryk
af det vellyst-smertelige. Højdepunktet naas i
sidste vers, hvor rimvirkningen lydligt maler
den fuldkomne ekstase.
Derimod er Hans Brix helt ved siden af med
hensyn til salmens fortolkning: »Verden frem
stilles som en dyrket Ager. Den var i Tidens
Morgen frugtbar, men gik i Forfald.... Ageren
er overgroet med stridt Ukrudt. Da lod Gud en
Rose opskyde, Jesus fødes. Og omkring Rosen
dukker Kornet frem: »og Sæden omsider frem
bryde« - Æren er vundet, og Tidslerne maa
vige, som det har været Guds Hensigt. Thi han
lod Rosen skyde frem og Kornet gro »at rense
og ganske forsøde vor Vækstes fordærvede
Grøde«.
I forbindelse med »Frugter« og »Tidsler«
har Brix misforstaaet »Sæden«. Her er ikke
tale om korn, men om »Kvindens Sæd, som skal
knuse Slangens Hoved« og »Abrahams Sæd, i
hvilken alle Folk paa Jorden skal velsignes«,
altsaa om Messias. Det grundlæggende billede
er ikke en tidselmark, men et tornekrat. En
kornmark renses ikke for tidsler ved at der gror
en fin rose i kornet, men en forvildet rosenbusk
»renses« ved indpodning af en ædel podekvist.
Allegorien falder i tre afsnit: Vers 1-5: Den
yndigste rose skyder op i den forvildede rosen
have, og ved indpodning af dens kviste kan hele
rosenhaven (kirken) renses. Vers 6-8: Men
nogle er for stolte til at lade sig rense ved en
saadan indpodning; det skal der ydmyghed til.
Vers 9-11: Hvor Jesus er blevet indpodet, er
han dette menneskes smykke og ære, dets ét og
alt, ligesom det paa den podede busk er det
ædle skud, der har interessen, selv om de vilde
grene (de giftige lyster) endnu ikke alle er skaaret bort.
Betragter vi ikke allegorien, men den almin
delige tankebevægelse, finder vi Julens evange
lium (v. 1), blik over fortid og fremtid (v. 2-5),
advarsel og formaning (v. 6-8), tilbedelse (v.

9-11). Et ganske lignende tankeforløb finder vi
i »Her kommer dine arme smaa«.
Om slutningsversene skriver Brix, at tornene
her betyder tornekransen. »Den Død, Digteren
skildrer, er en Martyrs, ja det er selve Korsets
Død. Det mystiske bestaar i en ekstatisk Fore
ning af Digteren med den Korsfæstede. Hjertet
daaner og brister i Forlosningsdøden. Saaledes
som Frans af Assisi bærer de hellige Tegn af den
pinte Kristi Saar paa sit Legeme, saaledes gennemgaar Hans Adolf Brorson i sin Salme Kors
døden, og opstaar til Genforeningen med sin
Rose.«
Hvor smukt dette end er, er det dog næppe
rigtigt. Tornene er ikke tornekransen, hvis
torne nok kan nage, men ikke rive, naar
den er trykket ned om panden, nej det er de
»Torneris«, som lammets brudeskare skal igen
nem. Ved en vandring mellem torne river disse,
og bliver der nogle torne siddende i kødet,
nager de. Korset er her de menneskelige sorger
og prøvelser, ikke Kristi kors. Og her er iøvrigt
slet ikke tale om at skildre en død, som nu finder
sted. Slutningsverset betyder ganske simpelt:
Lad nu komme, hvad der vil!

Salmen blev optaget uændret hos P 23, mens
Klenodiet 1739 ændrede 6,3: mangen. Hos Gb
blev den udeladt, og da den naturligvis ikke
blev genoptaget i E, gik den ganske i glemme i
de toneangivende kredse. 1816 spurgte Grundt
vig Rahbek, hvem der havde skrevet denne
salme, som han havde fundet i P. Rahbek vidste
det ikke, men efter at en af hans medarbejdere
Werlauf havde henvist ham til »en mig ube
kendt i det Wormske Leksikon omtalt Salme
bog »Troens rare Klenodie«, turde Rahbek
gætte paa, at salmen var af Brorson. Grundtvig
glemte den ikke mere, men han kunde alligevel
ikke bruge den, som den var. I det mindste
fire gange arbejdede han med den, først til
Hagens historiske salmer, siden til Sangv. I,
184, derefter til Prøveheftet og endelig til Fest
salmer 654. Han putter angreb paa rationalis
men ind i den:
I Hjerner som Bobble og Blære,
Hvor kan I saa daarlige være?
Kan eder vel lære Fornuften
at finde Livs-Træet i Luften ?
Selv hvor han med Brorson hengiver sig i til
bedelsen, mislykkes det for ham:
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O søger de lavisend te Steder!
Der smile de barnlige Glæder!
Der faae I Guds-Barnet i Tale,
Thi Roserne vokse i Dale!

At indføre »det barnlige« i dette vers i stedet
for angerens graad ved Jesu fod er lige saa
slemt som at indføre rationalismen. Praktisk
talt hvert vers er skæmmet af saadanne fremmed
elementer, som Grundtvig har indført. Det
føles nu som helligbrøde, om end nogle af
Grundtvigs disciple (Carl Koch, Uffe Hansen)
undskyldende peger paa, at det dog var bedre
at faa salmen frem paany i ændret form, end
slet ikke at have den i salmebogen. Uffe Hansen
synes endog, at rettelsen »lavlændte« er bedre
end »ydmyge«, »der forbinder to uforenelige
Begreber«.
Den fandt dog vej til de nye salmebøger med
mindre ændringer end Grundtvigs. MB 51 op
tog den med alle 11 vers. N 55 fulgte i dette
spor, blot med 3 ændringer: 3,4: til. 4,4: Slægts
den. 8,1: lavere. I Kongeriget blev salmen op
taget i R 154 med 8 vers. Det 3. og 5. er ude
ladt, og det 9. og 10. er sammensmeltede med
de deraf følgende ændringer: »Min Jesus ...
du døder«. løvrigt er ændret: 1,3: Min. 3(4),4:
Slægts den. 6(8),i: ydmyge. KH 137 vender i
1,3 tilbage til »vor«. Dette er ganske finger
nemt gjort. Saaledes ogsaa D 98. Saaledes er
salmen blevet indsunget det sidste hundredaar,
beundret af æstetikerne, som vi har set, og elsket
af det jævne folk. Den er nu et af den danske
menigheds dyreste klenodier.
I Norge blev den 1840 optaget i Wexels
Christelige Psalmer, blot med udeladelse af v.
3. La 153 og Hauge 421 har optaget alle vers.
La rev 130 er paavirket af den gængse danske
forkortning, men tager dog v. 5 med om kirken.
Nordmændene kan ikke forlige sig med den for
skellige betydning af »betage« i 9,3 og 11,1.
Landstad og Hauge ændrer det til »indtager«
og »fratage«; den første ændring findes allerede
hos Wexels. Til Nynorsk 107 er den oversat af
Blix »Den fagraste rosa er funni«, hvor kun v. 3
er udeladt.
Til svensk blev den oversat af Johan Michael
Lindblad i »Andliga Sånger« 1848; denne over
sættelse blev optaget i »Sionstoner«. Den er paa
11 vers, hist og her noget fri. Senere har J. A.
Eklund oversat den i »Från Kyrkosångens tider«
1909, »Den skonaste rosen år funnen«; den be
gynder godt med de to første vers, men fjerner
sig senere saa meget fra Brorson, at den stort

set er en skuffelse. Ingen af disse oversættelser
er optaget i salmebogen.
Om end salmen en tid var glemt i de tonean
givende københavnske kredse, saa har den dog
stedse været kendt og elsket i det jævne folk,
især i Sønderjylland, hvor man brugte P, og i
Nørrejylland i de vakte kredse, som brugte
Klenodiet. En mand i Jylland sagde engang til
John Hansen: »Vi er ikke ret fornøjede med
denne Konvents-Salmebog, thi i den har vi
ikke Brorsons Salmer saadan som de er, og de er
dog bedst saadan som de er.«
Der kunde fortælles meget om dens liv i det
danske folk og i den danske menighed. Martensen fortæller i sine erindringer1, at han i det
Heibergske hjem har truffet Oehlenschlæger og
hørt ham oplæse digte. »Fra de Thaarupske
Idyller gik han over til at tale om vore gamle
Salmedigtere, og han reciterede fra Begyndelsen
til Enden Brorsons »Den yndigste Rose er fun
den«. Foredraget var gennemtrængt af en sjæl
den Varme, og jeg kunde ikke tilbageholde det
stille Ønske: Matte han kunne føle Kald til
Salmedigtning, da vilde vi faa de ægte Salmer.«
H. C. Andersen er i eventyret »Verdens dej
ligste Rose« muligvis inspireret af Brorson. Uden
direkte at hentyde til salmen finder han, at den
dejligste rose er den, som fremsprang af Kristi
blod paa korsets træ. I eventyret om »Snedron
ningen«, der er et indlæg for den rene kærlighed
og den barnlige fromhed imod den iskolde for
stand (rationalismen?), der har faaet en splint
af troldspejlet i øjet, danner et par linjer af »Den
yndigste Rose« selve eventyrets ledemotiv:
Roserne vokse i Dale,
der faa vi Barn Jesus i Tale.
H. C. Andersen har vel paa det tidspunkt kun
hørt salmen, siden han citerer den saadan.
Ikke fra eventyrets, men fra virkelighedens
verden fortæller John Hansen: »Om Præsten
Hans Kr. Hansen, der døde 1873 i Nykirke ved
Vejle i en Alder af 35 Aar, fortælles, at han
nogle faa Timer før han døde, bad om at se sine
smaa Børn, de bleve baarne ind til ham, han
velsignede dem og bad Gud bevare dem, derpaa bad han sin Hustru synge: »Den yndigste
Rose er funden«, og da hun havde sunget den
sidste Linie: »Min Rose jeg aldrig vil miste«,
trykkede han hende til sig og sagde: »Ja, lille
Kone, saa har du jo ingen Nød, om vi to end
en liden Stund skulle være adskilte«. Ved hans
Baare blev efter hans Ønske, det 15de Kapitel
I. H. Martensen: Af mit Levnet II, 1883, s. 38-39.
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af Lukas Evangeliet oplæst og »Den yndigste
Rose« sungen«.«
Niels Møller skriver, at salmen ikke let til
egnes af børn, men de voksne og gamle fordyber
sig med desto større glæde i den. Om end man
paa dette omraade maa respektere et lærerord,
stemmer det ikke med min erfaring. Naar f.eks.
konfirmander faar forklaret, hvad podning er,
lukker salmen sig let op for dem, og de tilegner
sig den med særlig glæde. Gennem aarene har
jeg ladet 17 forskellige konfirmandhold, om
fattende 207 konfirmander skrive en stil om den
salme, de holdt mest af. Resultatet er blevet, at
75 skrev om »Den yndigste Rose«. Næst efter
kommer »I al sin Glans« (12), »Julen har bragt«
(11), »Du Herre Krist« (7), »Han, som har hjul
pet hidindtil« (7). Ialt var stemmerne fordelt
paa 52 salmer. Selv om man ikke kan bygge
meget paa en saadan statistik, og selv om visse
fejlkilder kan gøre sig gældende, er resultatet
dog saa overvældende klart (og sparsomme un
dersøgelser blandt voksne peger i samme ret
ning), at man vist tør vove at sige, at denne
salme er den, som staar det danske folks hjerte
nærmest.
I Ribe domkirke blev i anledning af hundredaaret for Brorsons død afsløret en mindetavle,
forestillende kong David med harpen, hugget
i marmor af Thilemann. Den bærer overskriften
»Til Minde om Salmisten Hans Adolf Brorson«,
og forneden bærer den slutningsverset af »Den
yndigste Rose«:
Lad Verden mig alting betage,
Lad Tornene rive og nage,
Lad Hjertet kun daane og briste,
Min Rose jeg aldrig vil miste.
(John Hansen 66, 211, 215. A. D. Jørgensen: Hans
Adolf Brorson, Køb. 1887, s. 28. Carl Koch: Hans
Adolf Brorson. U. A. s. 19, 40, 59, 62, 78. L. J. Koch:
II, 66, 167, 153. Niels Møller: »Den yndigste Rose
er funden«, Særtryk af »Edda« 1918 Brix, 18-24.
Brorsons Julesalmer i Faksimile ... ved Ernst Frand
sen. Aarhus 1932. Uffe Hansen I, 179, 327-8. P.
Severinsen: »Brorsons Julesalmer« i Studenterhjem
mets Julebog, 1912. Chr. Ludwigs I, 33-35. Chr. N.
Brodersen i Vendsyssel Tidende 25-12-1951).
DEN YPPERLIGSTE VEJ.
Mel. Fryyd dig du Christi Brud.
1. DEn ypperligste Vey
For Bruden/ som vil ey
I verden gaae i blinde/
Men Jesu Fodspor finde/
Er Stirne-Lyys at prange
I Kierlighedens Gange.

2. Thi om du kunde end
Som høy oplyste Mænd/
Ja som en Engel tale/
Er Kierlighed i Dvale/
Da er din Troe ey andet/
End boblerne paa Vandet.
3. Som Bieldens stercke Klang
Og livlig Klocke-Sang
Bevæger dem/ som høre/
Har selv dog ingen Øre/
Saa lit din Tale gavner/
Som Kierligheden savner.
4. Og havde du Forstand
Saa dyyb/ som Havets Vand/
Ja Troe/ at kunde feide
De allerstørste Fielde/
Det dog for indtet skattes/
Hvor kierligheden fattes.
5. Ja var den Deel du har/
Som verdens Sand/ saa svar/
Og du det give vilde
Til dem/ som lide ilde/
Det ingen gavn dig giorte/
Naar Kierlighed var borte.
6. Om nogen skiønt frembrød
sig til en blodig Død/
Til øxe/ Baal og Stricke/
Var kierlighed der ikke/
Hans Pine var tilhaabe
Ej værd en Regne-Draabe.
7. Den sande Kierlighed
Af ingen Vrede veed/
Vil gierne ringe være/
Kand dog de svage bære/
Er nidkier/ sterck og veldig/
Dog taallig og lemfeldig.
8. Uskikkeligheds Stie
Gaar Kierlighed forbie/
Hun søger ey sit eget/
Forbi ttres ey/ hvormeget
Mand hende slaaer og plager/
Hun effter fred kun jager.
9. Hun glædes ikke/ naar
Hun seer det ilde gaaer/
Men mercker hun/ hvorledes
Guds Rige vidt udbredes/
At mange blive gode/
Da er hun vel til mode.
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i o. Hun haaber alle Ting/
Hun taaler alle Sting/
Hun troer/ naar alle truer/
Hun slycker alle luer/
Hun kand sit Septer bære/
Dog hvermands Skovisk være.
11. Den sande Kierlighed/
Af ingen Ende veed/
Naar Troe og Haab er Omme/
At vi til Himlen komme/
Skal Kierbgheden brænde/
Først ret og uden Ende.
12. O Jesu! lad mig saa
Din Kierlighed forstaae/
At/ hvad jeg foretager/
Af Kierligheden smager/
At alt mit Liv maae være/
Din Kierlighed til ære.
H. A. Brorson: „Nogle Psalmer om Troens Frugt forferdigede af H. A. B.“, 1734, Tunder.
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foreningen blev den paa samme maade optaget
i SS 648, idet den mærkeligt nok ikke havde
været optaget i N.
D 604 har optaget v. 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12,
med meget smaa ændringer ud over, at »hun«
er omskrevet til »den«. Dette er dog nok et
poetisk tab. L. J. Koch siger, at Brorson her
»har skabt et aandfuldt Billede af Kærligheden,
saa den træder frem som en levende Skikkelse.
En Billedhugger maatte kunne mejsle den i
Sten lige saa vel, som Modersmaalet er blevet
det efter Lembckes Digt. Ikke just som »en
højbaaren Jomfru«, men snarere som en øm
og stærk Moder med Ydmyghedens Majestæt«.
Dette gælder ikke mindst efter at v. 10 er op
taget med den stærke modsætning mellem
»scepter« og »skovisk«.
I Norge gik den fra Wexels ind i Christianiatillæget 639, hvorefter den blev optaget i La
463 og Hauge 277, alle steder med alle vers.
La rev 549 har forkortet den til 9 vers. I Nynorsk
er den ikke oversat, men optaget i rigsmaalstillægget 837 med alle vers.
(Skaar II, 215. L. J. Koch II, 198. BSS II, s. 144).

Der er mange, som har forsøgt at sætte »Kærlig
hedens højsang« i 1. Kor. 13 paa vers, men det
er en svær opgave at naa op til, endsige overgaa
skønheden i Paulus’ prosa, naar man tillige skal
være bundet af en fast strofeform og rim. Men
hvad der er mislykkedes for de fleste, lykkes for
Brorson.
I salmeheftet om »Troens Frugt« indleder
denne afsnittet »Om den almindelige Broder
lige Kierlighed«. Den gennemgaar den bibelske
tekst fra 1. Kor. 12,31 og det følgende kapitel
med større nøjagtighed, end det er almindeligt
ved bibelske gendigtninge. Her er dog udeladt
v. 8-12.
Den kom ikke ind i P eller de følgende salme
bøger. Det synes at være Wexels i Norge, som
først har »opdaget« den, naturligvis bortset
fra de gudelige forsamlinger, som brugte Kle
nodiet. Han optog den 1840 i »Christelige Psal
mer« med alle 12 vers og lempelige ændringer.
Derefter blev den optaget i Sønderjylland i MB
500, ligeledes med alle vers og med enkelte af
Wexels ændringer, men dog nærmere originalen.
Endnu ikke i R, men først i RT1, 798 blev
den optaget med 6 vers, nemlig 1, 2, 4, 7 a
8 b, 11, 12, med følgende ændringer: 3(4),3-4:
Ja Tro, som kunde fælde Og flytte store Fjelde.
4(7),2: Hovmod. 5(11),4: Og vi.
Saaledes gik den videre til KH 561, blot
ændredes endnu 6(12),5: Og alt. Efter gen

DEN ÆDELSTEN SAA ROSENRØD.
Præsten ved Set. Albani kirke i Odense, hr.
Michael, digtede 1496 paa dronning Christines
opfordring »Jomfru Maries rosenkrans«; stof
fet hentede han for størstedelen fra Alanus de
Rupes »Apologia«. Paa dansk falder det store
digt i tre dele, hvorom nærmere i hr. Michaels
biografi. I den tredie del gennemgaar Michael
de femten store mærkestene i den tredobbelte
rosenkrans, som tilsammen udgør en hel »psal
ter« med 150 stene og tilsvarende bønner. I
tilknytning til de femten store stene fortæller
Michael paa vers Jesu lidelseshistorie som en
slags passionsvandring med 15 stationer. Da
Alanus her kun har overskrifter, er denne del
af Michaels digt frit og originalt. Her gengives
som prøve de to første sten efter Molbech 79-81:
Then førstæ Steen.
Then tiid han ood syn siistæ mad
met synæ disciplæ godhæ,
Ey noghen aff them war tha fuld glad,
tog the boss Jhesum stodhæ.
Met them han baadhæ sad och stod
alt i the samæ tidhæ,
Gaff them syt leghom, syt dyræ blod:
thet sighes offuer wærdhen swo widhæ.
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Han toodhæ theres fødder met hænder synæ,
och kysthæ them allæ til lighæ,
Før han wildhæ taalæ then hordhæ pynæ,
en sckaberæ til himmerighæ.

Michaels stof. Begyndelsen af denne salme an
føres, saavidt som den svarer til den anførte del
af Michaels tekst:

Judas war och i hoben met,
en sckalck i blandt them allæ:
Baadhæ liiff och siæl sætthæ han til wæd1,
Gud wildæ han mæstheræ kallæ.
Och sagdæ: haffuer ieg hær sckyld i bland
at thu scalt dødhen lidhæ,
Jeg loflfuer thet badhæ met mwnd och hand,
hoss tig wil ieg ey bidhæ.

En gammel sang/ om vor Herris
Jesu Christi pine oc Død/ vdtagen aff den
Bog/ som Her Michel sognepræst i Othense/ til Sancte Albani Kircke/ screff om Jom
fru Mariæ Psaltere/ til Dronning Kirstine/
Aar 1496. Oc kand den siungis met
de Noder/ som/ Kom Gud skaber
O hellig Aand/ siun
gis met.

Gud swaredhæ met sachtmodigheed,
som the maathæ2 allæ høræ:
Thet thu haffuer foræ ieg fuld wæl weed,
gør snart thet thu wilt gøræ.

1. NV lader oss tacke aff Hiertens grund
Gud for sin Naade oc store miskund
Hand haffuer oss løst fra Helffuedis nød/
Oc friid oss fra den euige Død.

Judas gick bort fran gudz samfwnd,
til iødernæ mwnæ han kommæ:
Bad them gribæ hannum i mydnatz stwnd,
sig sielff til lidhen frommæ.

2. Der Jesus aad sin siste mad/
Ingen aff hans Discipler vaar da glad/
Met dem hand baade sad oc stod/
Gaff dem sit Legem oc dyrebar Blod.

Then andhen steen.
Christus med synæ disciplæ vpstood
met sorg och hiarthens qwidhæ,
Gick bort och swethæ wand och blood,
i yrthægordhen wildhæ han bidhæ.
Ther bleff han greben, bondhen och baard3,
til stadhen matthæ han ganghæ:
The leddhæ hannum for en domeræ haard,
for han war theres fanghæ.
Annas spwrdhæ at: hwi komst thu hiid,
mædhen4 thu staar hær swo eenæ ?
Huad haffuer thu lærd? huad er thyn iid,
huar æræ thynæ manghæ sweenæ ?
Myn lærdom haffuer ieg spred swo widhæ,
bewises kan thet met sænnæ5,
Jeg swarer ey meræ paa thessæ tidhæ,
spør andre huad ieg mwnæ kænnæ6.
Af Michaels fortælling om Jesu lidelse, afdelt
efter de 15 skelstene, har en unævnt bearbejder
hos Hans Thomissøn dannet en salme paa 46
vers, uden at han dog dermed har udtømt
I. Molbech: Til Pant, Forsikring. 2. kunde. 3. bun
den og slagen. 4. siden, eftersom. 5. Med Sandhed.
6. lære.

3. Hand tode deris Føder met hender sine/
Før hand vilde taale den haarde pine/
Judas vaar da i haaben met/
Baade liff oc Siel sette hand der ved.
4. Judas en Skalck iblant dem alle/
Jesum monne hand sin Mester kalle/
Hand sagde/ haffuer ieg her skyld iblant/
Jeg loffuer dig gaat met Mund oc haand.
5. Jesus suarede met sactmodighed,
Huad du vilt giøre ieg fuld vel veed/
Det skal fuldkommis om mig er spaad/
At Menniskens Søn skal bliffue forraad.
6. Judas gick bort fra Guds samfund.
Bad Jøderne gribe Jesum samme stund/
Jesus met sine Discipler opstod/
I Vrtegaarden suetis hand Blod.
7. Der bleff hand greben bunden oc baard/
De ledde hannem for en Dommere haard/
Annas spurde at/ hui komst du hid/
Huad haffuer du lærd/ huad er din lid ?
8. Min Lærdom haffuer ieg spred saa vijde/
Jeg suarer ey mere paa denne tid/
Spør andre at huad ieg monne lære/
Beuisis kand det sant at være.
Th. 74-

igO

Indledningsverset har bearbejderen formet frit
over linjer, som er hentet andetsteds fra, men
derefter danner han sin salme ved at tage hveranden linje fra Michael, for saa vidt som et
saadant udvalg kan give mening; somme tider
tager han lidt mere, men navnlig i slutningen
af digtet tager han mindre, blot nogle enkelte
linjer hist og her, idet han dog bevarer række
følgen. Han skriver jo til en bestemt melodi og
har derfor brug for de linjer, der har mandlig
udgang (eller burde have det).
Denne salme blev optaget i boghandlersalme
bøgerne, f. eks. hos Cassube, men kom ikke ind
i de officielle salmebøger. Da Grundtvig fik
øje paa den, skrev han i grunden en helt ny
salme, som han dog knytter til den gamle ved
følgende fodnote: »Sammensat af Hr. Mikkels
Rim i Korthed, hvad før blev langt i den gamle
»Nu lader os af Hjertens Grund«.« Grundtvigs
salme er altsaa ikke en bearbejdelse af den
gamle, men bygger paa nyt stof, hentet hist og
her hos Michael:

Then førsthæ Steen seal waræ rød:
ther met betegnes cristi død,
hanss pynæ och storæ plaffuæ.
Hannum sæth vti thin hiarthens grwnd,
baadhæ nw och siden i hwerghæ1 stwnd,
om thu wilt himmerighæ haffuæ.
Han hængdhæ paa korset bleeg och rød,
for tig leed han then storæ nød,
met geysler wort han slaghen.
Han hængdhæ och mellom wæder och iord
som alt sekob2 met synæ gwddoms ord,
bespotthet, forsmaaet och naghen3.
Af »Then førsthæ steen« i Michaels 2. del.
Molbech s. 25, 26.

The toghæ tree nagler paa eth stæd
och fæsthæ ihesum til kaarsset met,
hans krop begynthæ at blødhæ:
The saar gømdæ han, och gømer them ænd,
thedæ4 them sidhen baadæ for qwinder och
mænd
ther han stod vp aff dødhæ.
»Then tolffthæ steen« i 3. del. Molbech s. 85.

1. Molbechs noter: hver. 2. imperf. for skabte.
3. nøgen. 4. fremviste dem.
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Thet er fuldkommet, om mig er spaad1,
och sekriffthen er nw til rætthæ gaad2,
som spaades afflanghæ tidhæ:
At mennisekens søn sculdhæ taalæ twang
och pynen sculdæ hannum wordæ lang,
thet sculdæ han leffuendhæ bidhæ3.
Han hængdæ strax syt hoffuet ned,
al wærden gaff sig saaræ wed,
solen lod aff at sekynæ.
Jorden sckalff then samæ tiid,
baadhæ ther och offuer wærdhen wiid,
for ihesu død och pynæ.
Han sagdæ: fader vti thyn hand
befaller ieg nw myn mandoms and4
hooss tig bør hennæ at bliffuæ:
Thet thu mig bøst5, thet haffuer ieg giord,
fuldkommet haffuer ieg thyn wilghæ och ord
i mæden ieg war i liffuæ.
Af »Then trættendæ steen« i 3. del. Molbech s. 89.
O menisekæ, græd for ihesu død,
som tig haffuer frælst aff ewig nød
met twang og bitther pynæ:
For adam han haffdæ ildhæ giord,
i paradiis brød wor herres ord,
han bøthæ6 siden brødhæ synæ.
Af »Then fiortendæ steen« i 3. del. Molbech s. 90.
Jeg tacker tig ihesu for thyn død,
sekil mig fran pynæ och hælffuedes nød.
Jeg beder tig, herræ, nar ieg vpstaar
giff mig then glædæ ther ey forgaar.
Thil then andhen rosenkrantz« i slutningen af 2.
del. Molbech s. 63.

Grundtvigs bearbejdelse af disse udvalgte tekst
stykker kom til at lyde:
1. En Ædel-Steen er rosenrød,
I Troens Krone, Christi Død,
Med Pine svar og Plage,
Sæt du den høit af Hjertens-Grund,
Og see dertil i allen Stund,
Vil du Hans Sødhed smage!
1. Det - (hvad) om mig er spaaet. 2. gaaet til Rette,
dvs. opfyldt. 3. bie, dvs. oppebie; eller, saa længe
skulde han leve paa Jorden. 4. min menneskelige
Aand. Manddom er her: menneskelig Natur. 5.
det Du mig bød. 6. Han bødede (maatte bøde for)
sin Brøde (her pi.).
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2. Han hang paa Korset bleg og rød,
For dig Han leed den store Nød,
Hudstrøget, tornekronet,
Der svæved mellem Himmel og Jord,
Han, dem har skabt, Gud-Faders Ord,
Saa blev din Synd afsonet!
3. Stor Harm det var og Ynk at see,
De slog Ham fast med Nagler tre.
De ændsed ei Hans Pine,
Da mægtig Han stod op af Grav,
Han bar endda de Naglegab,
Og teede dem for Sine!
4. Fuldkommet blev til Mande-Bod
Bogstavelig hvad skrevet stod,
Og spaaet var forleden,
Han leed al Syndens Straf og Tvang,
Ham Pinen gjorde Fredag lang,
Til os saa vandt Han Freden!
5. Da Han sit Hoved bøied ned,
Al Verden gav sig svart derved,
Gav Suk for Synder sine,
Mens Jorden skjalv, ved Middags-Tid
Blev mørk som Nat al Verden vid,
For Jesu Død og Pine!
6. Han sagde: Fader, i din Haand
Befaler jeg min Manddoms-Aand,
Hos Dig hun tør vel blive,
Hvad Du mig bød, det har jeg gjort,
Fuldført dit Værk og holdt dit Ord,
Denstund jeg var ilive!
7. I Paradis den Mand afjord,
Os avled, brød vor Herres Ord,
Os alle til stor Kvide;
Betænk, hver Sjæl, da JEsu Død!
Den frelste dig af evig Nød,
Som var din Dom at lide!
8. Saa hav da Tak til evig Tid,
Min Jesus, for Du tog saa blid
Fra mig de Kaar fuldtunge!
Helbred mig nu med dine Saar!
Giv Glæden mig, som ei forgaaer!
Saa vil jeg Dig lovsjunge!
Sang-Værk, 1837, nr. 270.

Grundtvigs bearbejdelse blev først optaget i
ETF 827, men Fenger udelod v. 2 og ændrede
1,1: Den Ædelsteen. Derfra gik den videre til
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N 109, som yderligere ændrede: 2(3),6: Og viste
dem til. 5(6),2: Sjæl og Aand. 5(6),3: bør den
at blive.
FN 236 har optaget de samme vers, DT 787
alle vers, BT 729 vers 1, 3, 4, 5, 8.
I Norge blev den optaget i La 303 og Hauge
405, men udeladt i La rev og Nynorsk.
I D er den ikke optaget. Skønt Grundtvigs
bearbejdelse er en nødvendig og vellykket oppudsning af det gamle arvesølv, har den ikke
vundet almindelig paaskønnelse.
(Præsten i Odense Herr Michaels tre danske Riimværker. Udg. af Chr. Molbech, Kiøb. 1836. Skaar
I, 683 flg. P. D. Steidl: Vor Frues Psalterbog. Køb.
1924. Uffe Hansen I, 321-2).

DER ER EN UNDERFULD KILDE.
1. Der er en underfuld Kilde
for Herrens Venner opladt,
den rinder aarie og silde
og standser ej Dag eller Nat;
paa Golgathas Høj den frembryder
og farves af Jesu Blod,
igennem Jerusalem flyder
den rene, hellige Flod.
2. Og overalt, hvor den kommer,
omskiftes Jorden derved,
saa Vinter bliver til Sommer,
og Strid forvandles til Fred;
imellem synkende Grave
og midt i Ørkenens Sand
opvokser en Paradishave,
som er de levendes Land.
3. Og naar et sønderknust Hjerte
nedsænkes i Flodens Vand,
saa lindres dets lønligste Smerte,
saa slukkes dets glødende Brand;
her læges hver dødelig Vunde,
som Synden i Hjertet slaar;
her blive de syge sunde,
den blinde her Synet faar.
4. Du bange Sjæl, der maa drage
i Verden om uden Fred,
o, skynd dig at komme tilbage,
og bøj dig til Kilden ned;
Og naar du ned i dens Vande
er stegen med Anger og Tro,
se, da skal du visselig sande,
at der kan Hjertet faa Ro.
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5. Saa takke vi dig, du kære,
højlovede Frelsermand!
Dig ske evindelig Ære
for Livets salige Vand!
Thi Kilden, der glæder mit Hjerte,
fra dine Vunder udrandt;
og hvad der voldte dig Smerte,
deri jeg Lægedom fandt.
Herman Richard Steffensen.
Harboøresangbogen 3. opl. 1890.
Her efter »Hjemlandstoner« 1895, nr. m.

Denne allegoriske sang, som er blevet kær for
mange, synes først at være fremkommet i den
saakaldte Harboøre-Sangbog, »Aandelige Sange
til Menighedens Opbyggelse. Samlede og ud
givne af Missionsvenner paa Harboøre«, 3die
forøgede Oplag, Lemvig 1890. Her findes den i
tillæget, nr. 147. Her findes imidlertid kun de
fire første vers, hvad enten Harboøresangbogen
saa har udeladt slutningsverset, eller H. Steffen
sen har føjet det til ved optagelsen i »Hjemlands
toner«. Disse fire vers udviser følgende tekst
forskelle: 1,5: Fra. 3,3: lønlige. 3,8: De blinde.
4,8: At her.
Da Steffensen endnu levede ved Hjemlands
toners fremkomst, maa den anførte tekst be
tragtes som autoritativ. Den gik uændret videre
til IMS 199. Efter genforeningen blev der i til
læget til N optaget enkelte aandelige sange for
uden salmer fra KH. Saaledes gik sangen ind i
SS 649. Her er følgende ændringer, der dog
muligvis stammer fra et tilfældigt forlæg: 1,3:
Den flyder. 3,3: lønlige. 4,7: Saa skal du.
Saaledes gik den videre til de to af SS paa
virkede tillæg, DT 907 og Sønderborg T 728,
samt til den nye Hjemlandstoner 191, mens
Jessen 681 tog teksten efter IMS.
Den blev foreslaaet af SF 333, men ikke op
taget i D.
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2.

Sig aabne maa
De tykke, mørke Skove,
Os bære maa
Den skiøre, falske Vove;
Det høie Fjeld,
Det skumle Hel
Kan Livets Vei for os ei spærre.

3.

Havs-Bølger staae,
Og alle Klipper revne,
Hvert Bjerg sig maa
For os som Sletten jævne,
Paa Hav, paa Jord,
Det giør Guds Ord,
Alt Støvet jævner let Guds Finger!

4.

Just for de Smaa
Er Løngangs-Stien lavet,
Til trygt at gaae
I Ørken og paa Havet,
Paa Troens Grund,
I allen Stund,
Ved Midnats Tid, som midt om Dagen!

5.

Den Vei paa Jord
Til Himlens høie Sale
Sig sælsom snoer
Igiennem Skyggedale,
Som soelsprængt Sky
Af Dagen ny
Soelsprængt er altid Skygge-Draget!

6.

Vel tornestrøet
Er Stien somme Steder,
Men rosenbødt,
Som Sorgen er med Glæder,
Af Jesu Røst
Opvoxer Trøst,
Med Rosen læges Torne-Stikket!

7.

Den Vej paa Jord
Til Livets Land og Lykke
Er Jesu Ord
Med Straaleglimt i Skygge;
De strække sig
Til Himmerig,
Hvor de kom fra, hvor de har hjemme.

8.

Med Jesu Aand,
Guds Menigheds af Naade,
Vi Haand i Haand,
Paa kiærlig Børnemaade,
Gaaer trøstig frem
Til Glædens Hjem,
Til Fader-Huset i det Høie!

DER ER EN VEJ.
Livets Vei.
1.

Der er en Vei,
Som Verden ikke kiender:
Den »Livets Vei,«
Som ei er gjort med Hænder,
En Løngangs-Sti
Hver Steen forbi
Til Livets Land med Glædens Kilder!
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9.

Alt som vi gaae,
Vi dog af Gud oplæres
Til at forstaae,
Vi hæves og vi bæres
I Ledebaand
Af Livets Aand,
Og af vor Faders Engleskare!
N. F. S. Grundtvig, 1856-60.
Her efter Sangv. V, 162.
V. 7 indføjet efter Sangv. gi. udg. III, 299.

Salmen blev først offentliggjort efter Grundt
vigs død i Sangv. gi. udg. III, 299, som adskiller
sig fra det ovenfor fulgte haandskrift i følgende:
5,7: Paa Herrens Vej er hver en Skygge. V. 7
som anført ovenfor. Altsaa ialt 9 vers. Angaaende
andre varianter henvises til Sangv.
Salmen er af udgiveren henlagt til 8. sønd. e.
trin.
Den blev først optaget i KHF1885, 701, som
udelod v. 3 og optog de øvrige med teksten fra
Sang. gi. udg. Den gik uændret videre til RT2,
975 og KH 661, mens v. 9 faldt ud af en fejl
tagelse ved optagelsen i SS 650; det blev dog
tilføjet i senere udgaver af SS.
Den er ligeledes optaget saaledes i D 338.
Niels Møller skriver: »Verden og Tiden er
ligesom helt udelukket af den salme, og vi van
drer allerede her i Livet med Gud ved Haand
gennem Paradisets Bøgeskov.« (Diakonissestif
telsens Aarbog 1947-8, s. 18). Angaaende sal
mens fortolkning henvises til O. Geismar: »Den
evige Sang. Ny Samling«, Køb. 1929, s. 107-15.
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2. O kunde jeg det finde
Det Ydmygheds Klenod,
Hvormed blodsottig Qyinde
For Frelsens Herre stod;
Jeg skulde og fornemme
Hvad ydmyg Tro formaaer;
Den store Frelsers Stemme
Til alle Sjæle naaer.
3. Vær trøstig! Ordet toner
Igiennem Evighed:
Ved Kraftens Haand han throner,
Som al vor Trængsel veed.
Hans Navn jeg vil paakalde
Med Tro i svarest Nød;
Hans Magt jeg vil bønfalde,
Er al min Glæde død.
4. Hans Navn jeg frelst skal love
I Tro med evig Trøst;
De Døde her kun sove;
De vækkes ved hans Røst.
O Du mit Skjold, mit Værge
Imod al Verdens Nød!
Den Tro, som flytter Bjerge,
Skjænk mig i Liv og Død!
B. S. Ingemann.
Høimesse-Psalmer, Kjøb. 1825, nr. LXX.
De to fortællinger, som er sammenslynget i
evangeliet til 24. s. e. trin., den blodsottige
kvinde og Jairi datter, faar i denne salme hver
to vers.
Den blev optaget uændret i R 435. KHF
1885, 483 ændrede 1,4: Besejrer. Saaledes gik
den videre til N 304, KH 507 og D 482.

DER ER ET HELLIGT VÆRGE.
Fire og tyvende Søndag efter Trinitatis.
(Evang. Matth. 9 C. 18 V. Den blodsottige
Qyinde.)

DER ER ET SALIGT GLÆDENS HJEM.
Prospect of Heaven makes Death easy.

Mel. Hjertelig mig nu længes.
1. Der er et helligt Værge
Imod al Verdens Nød:
Den Tro, som flytter Bjerge,
Bekæmper Sorg og Død.
O kunde jeg bevare
Den Tro i fromme Sind,
Mig Herrens Engleskare
Bar i Guds Himmel ind.
is

1. There is a land of pure delight.
Where saints immortal reign;
Infinite day excludes the night,
And pleasures banish pain.
2. There everlasting spring abides,
And never-withering flowers;
Death, like a narrow sea, divides
This heavenly land from ours.
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3. Sweet fields beyond the swelling flood
Stand dressed in living green;
So to the Jews old Canaan stood.
While Jordan rolled between.
4. But timorous mortals start and shrink
To cross this narrow sea;
And linger, shivering, on the brink,
And fear to launch away.
5. O could we make our doubts remove,
Those gloomy doubts that rise.
And see the Canaan that we love
With unbeclouded eyes;
6. Could we but climb where Moses stood,
And view the landscape o’er,
Not Jordan’s stream, nor death’s cold flood,
Should fright us from the shore.
Isaac Watts:
Hymns and Spiritual Songs«, London 1707.
Her efter Benson, s. 22.

Denne salme er en af de første, som Watts har
skrevet. Den fremkom i hans »Hymns and
Spiritual Songs« 1707, og Benson har gengivet
den efter originalen uden ændringer. Det er
ikke uden grund, at han bemærker dette; thi
det varede ikke længe, før man ændrede paa
den, men i nyere tid vender de fleste engelske
salmebøger tilbage til Watts’ oprindelige tekst.
Den er skrevet i »C. M.«, det vil sige »common
metre«, »det almindelige versemaal«, som gaar
igen i overordentlig mange engelske salmer.
En tradition i Southampton, digterens fødeby,
vil vide, at det er udsigten over vandet fra
Southampton til Isle of Wight, der har inspireret
Watts. Salmen er højt elsket i den engelske ver
den, hvor den har omtrent samme stilling som
»Den store, hvide flok« hos os. Men den er
alligevel meget anderledes. Der er ikke megen
hjemlængsel i den. Den er skrevet af en ung
mand, som holder af sin gerning og sit liv paa
den jord, hvor Gud foreløbig har sat ham; han
elsker synet af himlen, men han ønsker egentlig
ikke at gaa hjem før solnedgang, siger Benson.
Men han tegner himlen skønt, med farver fra
Sydengland, som Grundtvig med danske. Long
fellow siger, at han ikke forstod meningen med
»dressed in living green«, før han oplevede foraaret i Sydengland. Og J. Brierly siger: »Der
er nogle af os, som ikke kan se foraarssolen
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skinne over en grøn mark, uden at denne salme
kommer til os som en hvisken fra Himlen.«
Den er oversat til mangfoldige sprog, ogsaa
til latin. Til dansk blev den oversat af Fr.
Hammerich, mens han var præst i Starup.
Oversættelsen fremkom først i P. Hjort: »Gamle
og Nye Psalmer«, 3. udg. 1843, hvor den lyder:
1. Der er et saligt Glædens Hjem,
Hvor Herrens Helgene boe,
Hvor der er evigt Lys og Dag,
Og evig Fred og Ro.
2. Der blomstrer Paradisets Træer
Og Aarons Mandelstav,
Men Vejen til det Livets Land
Gaaer gjennem Dødens Hav.
3. Og bange sukke Støvets Børn
Ved Havets vilde Bred:
Ak, gid de tunge Skyer bortdrev,
Saa mørke Tvivl fik Fred!
4. Ak! stode vi, som Moses stod,
Og saae Guds Canaan,
Ej Jordans Strøm, ej Dødens Hav
Os skræmmed fra dets Strand.
Fr. Hammerich 1843.

Hammerich har altsaa sprunget v. 3 og 5 over.
I visse engelske udgaver er nogle af versene sat
i parenthes, saa det er muligt, at han ikke har
haft bedre tekst at gaa ud fra. Men han har
ogsaa udeladt hvertandet rim og har i det hele
ikke været paa højde med opgaven. Salmen har
tabt meget af sin anskuelighed, ligefremhed og
glans.
Den blev optaget i R 544 med følgende æn
dringer, for saa vidt foretaget af Hammerich
selv: 1,2: alle Helgen. 3,4: De mørke. 4,1:
hvor Moses. 4,2: saa til.
Saaledes gik den videre til KH 621 og SS
651, men blev ikke optaget i D.
(Julian 1161. Louis F. Benson: »Studies of Familiar
Hymns, Second Series«, Philadelphia 1926, s. 22-32).

DE RIGE BYD, AT DE SIG EJ.
Se: Du skal i denne verden ej.

DER SAD EN FISKER SAA TANKEFULD

DER SAD EN FISKER SAA TANKEFULD.
Aandelig Fiskervise.
(Efter Lukas i det Femte.)
1. Der sad en Fisker saa tankefuld.
Og hørde paa Herrens Tale,
Saa klang i Øret ei Sølv og Guld,
Ei Sangen i Havfru-Sale,
Paa Fisker-Kvasen vor Herre sad.
Og Folk i Mængde som Blomst og Blad
De lytted i Land til Ordet!
2. Nu, Simon! sagde Gudfaders Ord,
Da Prædiken hans var ude,
Læg alle Aarer nu flux om Bord,
Dem lystre jo vel din Skude,
Far ud paa Dybet og drag en Dræt!
Det er paa Tiden, om jeg seer ret,
Mig lyster med dig at følge!
3. Ja, Lære-Mester! han svared brat,
Det kunde vi godt behøve,
Vi sleed forgiæves den hele Nat,
Dit Ord er og værd en Prøve!
For Tvivl var Simon slet ikke fri,
Men, speil, du Tvivler, dig smukt deri!
Han gjorde som Herren sagde.
4. Sin Dont han passed og Vodd han trak.
Men fandt, det var over Magten,
Hans Skude nikked og Voddet sprak,
Saa overhaands stor var Dragten,
Da vinked Simon ad Venner troe.
Og Fiske-Ladning fik Skuder to,
Saa færdig de var at synke.
5. Der Simon Fisker det Jærtegn saae.
Da Jesus han faldt til Fode,
Og sagde: Herre, du fra mig gaae!
Jeg er ikke af de gode,
O, laae jeg rolig kun under Muld!
Gud bedre mig! jeg er syndefuld,
Nu falder det mig paa Hjerte!
6. Vor Herre saae til den Synder mildt,
Og sagde: vær kun ei bange!
Jeg vil dig lære herefter snildt
Lyslevende Folk at fange.
Hvad vil du, Herre! det er et Ord,
Saa raabde Simon og sprang fra Bord,
Fra Alt hvad end sit han kaldte!
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7. Saa fulgde Simon vor Herres Kald,
Hos Ordet gik han i Skole,
Og Folk han fanged i Tusindtal,
De skinne nu klart som Sole,
Og end er ikke paa Jord forbi
Det store Menneske-Fiskeri,
Som Herren og Simon grunded.
8. Paa Jord end findes det Færgelag,
Som kaldes Sanct Peders Gilde,
Saa Folk vi fange endnu i Dag
Og føre til Livets Kilde,
Fra Verden føre vi dem til Gud,
Hvor frit de evig gaae ind og ud,
Og Glæden dem altid følger!
9. I Mørket driver ei Den sit Spil,
Som er i St. Peders Gilde,
Af ham kun fanges hvo gribes vil
Af sanddrue Ord og milde,
Ei Naaden bruges som Lokkemad,
Med Sandhed klarlig den følges ad,
For Herren er i dem Begge!
10. Med Lys vi komme, med Kors vi gaae.
Vi kan ingen Sjæl bedrage,
De veed det Alle, vi kalde paa,
At Verden de maae forsage,
Paa Snekken vaier det røde Flag,
Vort Garn vi sætte ved høilys Dag,
End ei i de smalle Sunde.
11. Paa Hjerte-Dybet vi fare ud,
Hvor Timeligt ei kan bunde,
Der Vodd vi trække paa Herrens Bud
For hvad ei vil gaae tilgrunde,
Hvo kun al Verden, ei Meer, attraaer.
Han ei et Ord af vor Mund forstaaer,
Ham griber da ei vor Tale!
N. F. S. Grundtvig.
Nordisk Kirke-Tidende 1838, nr. 29.

Saaledes blev denne sang optaget i Rørdams
Lyngbysbg. 762 og ETF 958 og i Boisens bibelhist. Psalmer og Sange nr. 64, her dog kun med
9 vers, i senere udgaver med 7. Den blev op
taget i Sangv. II, 74 med overskriften »Simon
Peders Kald« med udeladelse af v. 9 og med
følgende ændringer: 2,4: lystrer. 9(10),7: Og ei.
Derefter blev den flittigt optaget i de grundt
vigske salmebøger og tillæg, med 11 vers i FK
124, med 10 vers i FA 175, FN 196, FV 145,
Askov 705, HT 806, med 7 vers i DT 771.
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I de officielle salmebøger er den først kommet
ind med D 127, der har optaget 9 vers, idet v. 9
er udeladt og v. 5 og 6 er sammenarbejdet
til eet.
I Grundtvigs haandskrift er der flere vers,
som hverken har fundet optagelse i Nordisk
Kirke-Tidende eller i Sangværket. Herom hen
vises til Sangv.
Dr. Niels Møller har i sin udmærkede af
handling »Salmesang fra Ribe Stift« gjort op
mærksom paa, at man i Harboøresangbogen
har været særlig lydhør for sange, hvor billeder
fra sø og sejlads er benyttet, »og dette har vel
ogsaa været Grunden til, at Grundtvigs herlige
Missionssalme » Der sad en Fisker saa tanke
fuld« er optaget her og i dens fuldstændige
Skikkelse med 4 Vers mere end i Højskolesang
bogen.«
(Ribe Bispesæde 948-1948, Køb. 1948, s. 241).

DER STANDER ET HUS I VORT HØJE
NORD.
Den norske Kirke.
Mel. Hr. Sinklar drog over salten Hav.
1. Der stander et Hus i vort høje Nord,
Indviet Gudfaders Enbaarne;
Der springer en Kilde, der dækkes et Bord,
Der kimes til Høitid paa Taarne.
2. Det rejstes i Dalen paa Asators Vold
Alt under den Højestes Værge,
Mens Drotten hin bolde vog Jøder og Trold
Hvad heller dem satte i Bjerge.
3. Og der har det standet fra Aar til Aar,
Af vækslende Storme omsuset;
Skjønt ofte det fristed fuldlaake Kaar,
Det styrted dog ikke i Gruset.
4. Guds Kirke ej hviler paa Kjølens Ryg
Og er ikke sat uden Vægter;
Paa Evighedsklippen den hæver sig tryg
Højt over de bølgende Slægter.
5. Did styred den gjeveste Drot sin Gang,
Der knæled den staalklædte Kjæmpe
Og lærte ved Massse og Ottesang
Den stolteste Vrede at dæmpe.
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6. Der hængte de Skjoldet, naar Kampens Dag
Har gravet i Panden sin Fure,
Og ginge saa ned under Klokkernes Slag
Til Ro ved de fredstille Mure.
7. Der sukked vor Far med glødende Barm,
Naar Klokkerne rørte sin Stemme;
Der fældte vor Mor en Taare varm,
Som ej hendes Sønner skal glemme.
8. Der hented de Bod for de tungeste Savn
Og Styrke til Vandringens Møje;
Der fanged de Freden i Jesu Navn,
Da mødig de lukked sit Øje.
9. Dengang vi som Spæde blev vugget paa Skjød,
Gudfader os der satte Stævne;
Og over de rislende Vande lød
De Ord, som gir, hvad de nævne.
10. Og der kan det vokse, det himmelske Frø,
Og trives som Vandbækkens Pile!
Ja, der vil vi leve, og der vil vi dø
Og derfra saa ringes til Hvile.
11. End kvædes der sødt ved dets Alter i Kor
Til Pris for Gudfaders Enbaarne;
End risler den Kilde, end dækkes det Bord,
End kimes der mildt ifra Taarne.
Anders Reitan:
»Fjeld-Ljom.« Kristiania 1866. Nr. 27.
Anders Reitans digtsamling »Fjeld-Ljom. Nogle
Fristunds-Arbejder« indeholder først en afde
ling »Gudelige Kvad«, dvs. salmer, ialt 26,
som røber grundtvigsk paavirkning og ikke er
meget betydelige. Derefter følger et afsnit om
»Folk og Fædreland«, som indledes med ovenstaaende digt om »Den norske Kirke«. Endelig
følger »Mindekvad« og sidst en afdeling med
»Blandede Digte«, mest lejlighedssange.
I Norge blev denne fædrelandske kirkesang
først optaget i La rev 749 med 8 vers: 1, 3, 5,
7, 8, 9, 10, 11. Nynorsk 585 optog kun 6 vers:
1, 5, 7, 8, 9, 10, i Anders Hovdens oversættelse.
Længe forinden var den blevet optaget i
danske salmebøger og tillæg. Allerede 1892 kom
den i FK 356 med 7 vers: 1, 5, 7, 8, 9, 10, n.
Ligelydende blev den siden optaget i andre
grundtvigske salmebøger, FA 282, FV 507,
S 619, og i tillægene Askov 714, HT 752,
KST 724, ST 898, DT 836.

DET ER DEN DAGLIG TRØST, HVORMED

KHT 921 havde forsøgt at ændre de smaa
norskheder: 3(7),2: Ved Klokkernes kaldende
Stemme. 4 (8) ,4: Da mødigt faldt i deres Øje.
Men det slog ikke an.
Den første autoriserede salmebog, som optog
den, var SS 652, som har følgende ændringer:
1,4: fra. 6 (10) 3: jeg . 7 (11), 1 : Nord. Saaledes
gik den videre til D 284, dog 3 (7), 2: Klokken
den.
Fra Kvikne sogn i Dovre er der kommet
meget godt til Danmark; der er Bjørnson født;
der var hans fader præst. Gennem Bjørnsons
noveller faar vi undertiden et glimt af befolk
ningens ubændighed og vildskab. Men da
Reitan 1853 blev lærer og kirkesanger i sognet,
blev det anderledes. Ved møder, undervisning
af ungdommen og besøg i hjemmene formaaede
den unge kæmpe med de milde øjne at vække
aandeligt liv. Salmen her maa ses som et led i
hans vækkergerning. Den synges nu lige saa
gerne paa de danske sletter som i Dovre.

DET BILLED, ØVRIGHEDEN BÆR.
1. Det billed’, øvrigheden bær,
Guds og ey nogen andens er,
Derfor hvo som Gud ære vil,
Skal vogte sig, og vel see til,
Hand ey vanærer øvrighed.
Som settes i Guds eget sted.
2. Paa gudsfrygt er det kiende-tegn,
At ære kongen i hver egn
Af landet, som staaer i hans magt
Og ham af Gud er underlagt,
Den ære giver hand igien
Til Kongen sin i himmelen.
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5. Sand kierlighed mod denne stand
Bør kiendes derudi, at man
Adlyder, giør og giver det,
Som kræves kand med nogen ret,
Ja at man meest til Gud henseer,
Hvis tiener øvrigheden er.
6. O! Gud, som vil, at bedes skal
For dem, som du i fyrsters tal
Har sat, vi bede hiertelig:
Vær med vor Konge idelig,
I raad og daad hans hierte glæd,
Mens verden staaer ophold hans sæd!
Ukendt forf.
P 1740, nr. 507.
Salmen findes først i P 507 og gaar uændret
videre til Gb 213, hvorefter den udelades af de
kongerigske salmebøger.
I Sønderjylland laa sagen anderledes. Her
kunde man fra dansk side ønske den optaget,
da MB udkom 1844, og MB 645 strammer endda
respekten ved følgende ændringer: 2,3-4: Af
Landet, som af Gud hans Magt Og Styrelse er
underlagt. 5,4: Som kræves kan med Skjel og
Ret. Fra modsat side kunde man ønske den
optaget, da N blev til 1889. N 531 ændrer
følgende: 1,5-6: Han ærer ret sin Øvrighed,
Som sat er. 2,3-4 som MB. 3,1: For Herrens
Skyld og. 3,3: Et Embed os. 5,4 som MB. 5,5:
Idet man.
Efter genforeningen blev salmen udeladt i
SS, hvor dens nummer kom til at staa blankt.
Den hviler jo godt nok paa Rom. 13,1-8, men
den føles alligevel som en fortidslevning efter
grundlovens givelse 1849.

DET ER DEN DAGLIG TRØST, HVORMED.

3. For Guds skyld ogsaa æres maae
De kongens mænd, som forestaae
Et embede til gavn og fred,
Thi uden sand ærbødighed
Slet ingen orden holdes kand
I geistlig eller verdslig stand.

1. MEin trost/ damit ich nacht und tag
stind/ teufel/ welt und tod verjag/
und meine seel in stisse ruhe setze/
ist diss/ dass ich mich allezeit
am freuden-bild der seligkeit/
darein du mich/ mein GOtt/ gebracht/ ergetze.

4. Dog æren er bedragelig,
Hvis man ey elsker hiertelig
Sin øvrighed, og den anseer,
Som sendt af Gud, der os beteer
Ved den en daglig godhed stor.
Thi hver mands fred derpaa beroer.

2. Nehm ich/ o HErr/ dein wort fiir mich/
betracht dein wesen inniglich/
so find ich nichts denn lauter seligs leben:
dariiber wird mein hertz so reich
an freuden/ und der mund zugleich/
dass ich mein heil nicht gnug weiss zu erheben.
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3. So wahr sich GOtt im himmel findt;
so wahr bin ich sein trautes kind/
von sunden los/ gantz heilig/ voller gnaden.
Er wil mein lieber Vater seyn/
schliesst mich in seine vorsorg ein/
beschiitzet mich fur ungliick/ leid und schaden.

4. So wahr mein Heiland JEsus CHrist/
ein Sohn des Allerhochsten ist;
so wahr kan ich mich seiner liebe riihmen/
die ihm sein hertz so riihrt und presst/
dass er mich nimmermehr verlåsst/
den er ihm selbst erkauft mit blut und striemen.

5. So wahr der HErr/ der heilge Geist/
mein GOtt und siisser Troster heisst/
und hat mich ihm zum Christen taufen lassen;
so wahr ist er in meiner seel/
regiert mich durch des worts befehl/
dass ich zu GOtt ein kindlich hertz kan fassen.

6. Die heilige Dreyeinigkeit
die hat mich ihr zum sitz bereit/
sie låsst in mir all ihre gnade wohnen.
Es sieht auf mich und mein gebet
die allerhochste Majeståt/
die stets verehren Seraphin/ und thronen.
7. Arbeite/ schlafe/ wache ich/
so schwebt der engel heer um mich/
und pflegen emsiglich mich zu bewachen.
Ach! GOtt/ wie freu ich mich darauf/
dass ich/ nach meines lebens lauf/
zu ihrem chor mich seelig werde machen.
8. O sey fiir solche reiche gut
gelobt aus kindlichem gemiith/
HErr/ dem ich stets im glauben wil vertrauen.
Eins bitt ich noch/ mein frommer GOtt/
lass mich nun bald/ in meinem tod/
die seligkeit/ die ich ietzt glaube/ schauen.
August Hermann Francke (?).
Freylinghausen: »Neues Geist-reiches Gesang-Buch
etc.«, Halle 1714. Nr. 610.

Baade Knapp og I. P. Lange tilskriver
denne salme, men Fischer siger, at det
grund. Den fremkom først i anden del
linghausens salmebog, men blev ikke

Francke
er uden
af Freyoptaget

hos Schrader. Brorson maa have oversat den
efter Freylinghausen eller et nu ukendt mellem
led. Han har udeladt det 7 vers, og mod sæd
vane anfører han ikke originalen over sin over
sættelse, ligesom han heller ikke senere i Kleno
diet anfører den i registret over de tyske origi
naler.

1.

Det er den daglig Trøst/ hvormed
Jeg undertræder aid fortræd/
Ja Synd og Død og Sathan overvinder:
Jeg har min Gud i Hiertet fat/
Og Himlen er min egen Skat/
Hvad fattes mig/ naar jeg mig ret besinder.

2.

Vil jeg i ordet see mig om/
O hvor livsalig mild og from
Estu1/ min søde Gud/ deri at kiende/
Det giver baade Siel og Mund
Saa mangen daglig Fryde-Stund/
At jeg min Velstand ey kand see til Ende.

3.

Saasant Gud boer i Himlens Sal/
Saasant er jeg blant deres Tal/
Som kalde ham med rette: Hierte-Fader/
Hand har til mig et Faders Sind/
Mig slutter i hans forsorg ind/
At indtet mig bedrøver eller skader.

4.

Saasant som JEsus er Guds Søn/
Og har forløst vort arme-kiøn/
Saasant kand jeg mig af hans gunst berømme/
Hans kierlighed er saadan brand/
At hand mig aldrig glemme kand/
Min Frelse har ham kostet Blode-Strømme.

5.

Saasant/ som Gud den Hellig Aand
I Daaben rackte mig sin Haand/
Og frelste mig af alle mine Synder/
Saa vist hand mig i hiertet boer/
Og giør forsikkring ved sit Ord/
At Gud mig ret af gandske Hierte ynder.

6.

Den helligste Treenighed/
For hvilken alle Throner ned
Med halelujah uophørlig falde2/
Hand i mit hierte har bered
Sin helligdom og Blive-sted/
At jeg mig kand hans egen Tempel kalde.

I. Er du. 2. Johs. Aab. 4,10.
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7.

Saa vil jeg bruge aid min Fliid
I denne korte Lives Tiid
Din Trofasthed mit1 Lyst at overveye/
Men lad mig snart den Deel/ jeg troer/
Og glædes til paa denne Jord/
I Himlen faae til evig arv og Eye.
»Nogle Psalmer om Troens Frugt forferdigede af
H.A.B.«, 1734, Tunder.

Salmen findes i afsnittet »Om Tilliid paa Gud«.
Den kom ikke ind i de gamle salmebøger,
men blev først »opdaget« af FV 347, der ude
lod v. 6 og ændrede: 3,2: i. 6(7),4: Og lad mig
saa. 5: glædes ved. Derefter blev den optaget i
DKT 3 og S 481. Den blev optaget i alle tre
forslag SF 897, GF 642 og MF 77, det sidste
sted dog kun med v. 3, 4, 5, 7: »Saa sandt Gud
bor i Himlens sal.«
D 492 har optaget den i samme skikkelse som
S, med udeladelse af v. 6 og med meget smaa
formelle ændringer, deriblandt ikke ændringen
fra FV i 6 (7) ,5, hvor »ved« i stedet for »til«
fjerner noget af Brorsons daglige himmellængsel
af salmen.
(Fischer II, 84. BSS II, s. 72).

DET ER DET RETTE TEGN, HVORPAA.
Se: Hvor ser det ud i verdens ørk.

DET ER FORVIST PAA TIDEN SNART.
Von der zukunfft vnsers HErrn Jhesu Christi.
1. ES ist gewisslich an der zeit
das Gottes Son wird kommen
In seiner grossen herrligkeit,
zu richten boss vnd frommen:
Da wird das lachen werden theur,
wenn alles sol vergehn im fewr,
wie Paulus daruon zeuget.
2. Posaunen wird man horen gan
an aller Werlet ende
Wird Gott fordern fiir seinen Thron
all Menschen gar behende:
Da wird der Todt erschrecken sehr
wenn er wird horen newe mehr
das alles fleisch sol leben.
1. Trykfejl: med.
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3. Ein Buch wird da gelesen bald,
darinn so steht geschrieben
Wie Gott wird richten jung vnd alt,
sol nichts verborgen bleiben:
Da wirds einem kommen zu Hauss
was er da hat gerichtet auss
in seinem gantzen leben.
4. Hilff, du heilge Dreyfaltigkeit,
das mein Nam werd gefunden
Im Buch des lebens allezeit,
an meiner letzten stunden
Weich nicht von mir, HErr Jhesu Christ,
der du allzeit mein Helffer bist,
du wolst von mir nicht scheiden.
5. Was werd ich armer Sunder dann
vor deinem Richtstuel sagen ?
Was werd ich fiir ein Fiirsprech han
der mir mein Sach fiirtrage ?
Das wirstu thun, HErr Jesu Christ,
dieweil das du geboren bist
all Sunder zuerlosen.
6. Wann ich, HErr, meine Siind bedenck,
mein Augen die thun weinen,
Wann ich die ewig freud bedenck,
mein Hertz das thut sich frewen:
HErr, hilff das ich dein Angesicht
mog sehen mit mein Augen liecht
in dem ewigen leben.
7. HErr Jhesu Christ, du machst es lang
in diesen bosen tagen.
Den Leuten wird auff erden bang,
lass sie doch nit verzagen,
Schick jn den Trbster, den heilgen Geist,
der sie gieid in das Himelreich
durch Jhesum Christum. AMEN.
Ukendt forfatter.
»Zwey schone lieder«, 1565.
Her efter Wackernagel IV, 490.

Denne salme fremkom i et lille hefte paa fire
blade: »Zwey schone lieder. Das erst von dem
pracht etlicher Jungfrawen vnd Mågde. Im
Thon: Es war ein wacker meidlein wolgethan.
Das ander lied von der zukunfft vnsers HErrn
Jhesu Christi. Im thon: Nun frewt euch lieben
Christen gemein.« Heftet er uden datering og
stedsangivelse, men af Wackernagel ansat til
aar 1565. Salmen er en bearbejdelse af den
latinske sekvens »Dies iræ, dies illa« (se: »Dagen
kommer med Guds vrede«), saaledes at dennes
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i. og 2. strofe genfindes i vers i, 3. og 4. i v. 2,
5. og 6. i v. 3, 7. og 9. i v. 5, mens v. 4, 6, 7
indeholder en friere udformning af tankegangen.
Salmen kom i ret stor anseelse i Tyskland, ikke
mindst under Trediveaarskrigen, da mange
ventede Kristi genkomst, naar trængslerne var
over dem. Lidt efter lidt blev den dog fortrængt
af nedenstaaende bearbejdelse og videredigt
ning af B. Ringwald, selv om de to tekster i lang
tid kunde findes sammen i salmebøgerne.

Ein Lied vom Jiingsten tage,
in seinem eignen thon,
von Barthel Ringwald gebessert.
1. ES ist gewisslich an der zeit
das Gottes Son wird komen
Inn seiner grossen herrligkeit,
zu richten boss vnnd frommen:
Denn wird das lachen werden tewr,
wenn alles wird vergehn im fewr,
wie Petrus dauon schreibet.
2. Posaunen wird man horen gehn
an aller Werlet ende,
Darauff bald werden aufferstehn
all todten gar behende;
Die aber noch das leben han,
die wird der Herr von stunden an
verwandeln vnd vemewen.
3. Darnach wird man ablesen bald
ein Buch, darin geschrieben
Was alle menschen jung vnd alt
auff Erden han getrieben,
Da denn gewiss ein jedermann
wird horen was er hat gethan
in seinem gantzen leben.
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6. Derhalben mein Fiirsprecher sey,
wenn du nu wirst erscheinen,
Vnd liss mich aus dem Buche frey
darinnen stehn die deinen,
Auff das ich sampt den Briidern mein
mit dir geh in den Himmel nein
den du vns hast erworben.
7. O Jesu Christ, du machst es lang
mit deinem Jiingsten tage!
Den Menschen wird auff Erden bang
von wegen vieler plage.
Kom doch, kom doch, du Richter gros,
vnd mach vns in der genaden loss
von allem vbel! Amen.
Bartholomæus Ringwald.
»Handbiichlein: Geistliche Lieder vnd Gebetlein«,
1586.
Her efter Wackernagel IV, 491.

Om denne bearbejdelse siger Landstad: »Man
har ment, at den gamle navnkundige Domme
dagssalme »Dies iræ, dies illa«, af Franciskaner
munken Thomas af Celano, laa til Grund for
denne tydske Salme, men de have ikke andet
tilfælles end selve Sagen.« Det er dog ikke
rigtigt. Ikke blot er den en bearbejdelse af en
bearbejdelse af den gamle sekvens, saa den rent
formelt stammer fra denne, men ændringerne i
Ringwalds bearbejdelse er mindst, hvor den
ældre bearbejdelse staar sekvensen nærmest. Det
er tydeligt nok Ringwalds bearbejdelse, der lig
ger til grund for de danske oversættelser.
Den blev først oversat af P. M. Offvid i »Aan
dens Glæde«, 1648: »Her er forvist nær Tiden
ved«. Senere fremkom følgende betydeligt bedre
oversættelse:

4. O weh demselben welcher hat
des HErren wort verachtet
Vnd nur auff erden frii vnd spat
nach grossem gut getrachtet!
Er wird fvirwar gar kalt bestehn
vnd mit dem Sathan miissen gehn
von Christo in die helle.

1. DEt er forvist paa Tiden snart/
at Christ Guds Søn vil komme/
i Skyerne med Engle fart/
til Frelsning for de Fromme/
stor Skræck skal være da forsand/
naar alting smæltis bort i Brand/
som Petrus der om melder.

5. O Jesu, hilff zur selben zeit
von wegen deiner wunden,
Das ich im Buch der seligkeit
werd an gezeichnet funden,
Daran ich denn auch zweiffel nicht,
denn du hast ja den feind gericht
vnd meine schuld bezalet.

2. Basunen skal mand høre gaa/
med Englers Skrig oc Stemmer/
de Døde skulle da opstaa/
med Legem oc med Lemmer/
som hver har hafft i Verden her:
men hvo endda i Liffve er/
skal i en Hast forvandlis.
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3. Dernest de Bøger ladis op/
hvor inden staar beskrefTvet/
hvad som en hver med Siæl oc Krop/
paa Jorden har bedreffvet/
der kand da ingen sige Ney/
Samvittigheden giør dem fey/
en hver sin Synd beviser.
4. O vee da den i syndig Ijd/
sit Leffnet har fortæret/
oc icke her i Naadsens Tjd/
Guds Ord oc Lemmer æret!
den meget ilde da bestaar/
i Helffvede med Sathan gaar/
fra Gud til evig Plage.
5. O JEsu hielp i samme Stund/
alt for din Død oc Pjne/
drag mig her vdaff Syndsens Bund/
oc sæt mig der blant dine/
der paa jeg ingen Tviffvel bær/
thi du selff min Gienløser kier/
har all min Skyld betalet.
6. Vær derfor O min Talsmand god/
min Synd mig ey tilregne/
oc rens mig ved dit dyre Blod/
din Verdskyld mig tilegne/
at jeg sampt mine Brødre maa/
i Himmelen ved dig indgaa/
til Gud i evig Glæde.
7. O JEsu for din bittre Død/
oc for din Angest oc Smerte/
hielp mig udi min sidste Nød/
giff Troen i mit Hierte/
at jeg her fra maa skillis saa/
jeg Salighed maa hisset faa/
hos dig i Himle-Bolig.
8. Hvi tøffver du her1 JEsu kier/
at komme hid til Dommen/
de sande Christne plagis her/
de vente paa din kommen/
kom dog/ kom dog O Dommer bljd/
giør Ende paa all syndig Ijd/
oc paa aid Jammer/ Amen.
Hans Poulsen Resen (?).
Cassube 1675. Her efter udg. 1677.
1. Herr’.

Ringwalds sidste vers er her udvidet til to. Om
det er H. P. Resen, der har oversat salmen, er
nok uvist. BH siger, at den findes med Resens
mærke hos Cassube 1675, mens Skaar minder
om, at Cassube er upaalidelig og desuden an
fører salmen uden mærke i senere udgaver; der
til kommer, at den i teknisk henseende skulde
staa saa højt over Resens andre salmer, at de
næppe kan være flydt af samme pen. Og skulde
den være af Resen, vilde det være mærkeligt, at
den først viser sig i salmebøgerne i halvfjerd
serne.
Den blev optaget i K med følgende ændrin
ger: 1,7: Peder om formelder. 5,3: ud af synd
sens dynd. 6,5: samt alle christne.
I Gb og E blev den udeladt, men genoptaget
i R 258 med tre vers: 1, 5 og 6, med følgende
ændringer: 1,3: med Lynets Fart. 1,7: derom
vidner. 2 (5),3: Væk her mig op af Syndens
Blund. 2(5),5: O, derpaa ingen Tvivl jeg bær.
3(6),3: med dit. 3 (6),5: samt alle Christne.
3 (6) ,6: med dig.
Ogsaa KH 275 optog salmen med tre vers,
men udvalgte v. 1, 4 a + 6 b, 7, ændret saaledes: 1,3: Lynets Fart. 1,7: Som Skriften der
om melder. 2(4),4: og Venner. 2(6),5-6: Men
vel enhver, der leved saa, At han med Jesus
ind kan gaa. 3 (7),3: den sidste. 3 (7),7: Himlens
Bolig.
I Sønderjylland fortsatte man med at optage
alle vers. P 496 optog salmen som K; derefter
blev den optaget i MB 640 og endelig i N 564.
Her er ændringerne følgende: 1,3: Lynets Fart.
1,4: Frelse. 1,7: derom vidner. 2,2: Engle-Raab.
2,6: da end. 3,1-3: De Bøger da oplades skal,
Hvori der staaer opskrevet De Synder, som man
uden Tal (som MB). 3,5: kan slet Ingen. 3,6-7:
tier ei, Men Hver. 4,4: Ord og Bud har. 4,5:
Han. 4,6: Til. 5,3: Væk her mig op af Syndens
Blund. 5,5: slet ingen Tvivl jeg. 5,7: Har for
min Synd gjort Fyldest. 6,1: selv min. 6,5: alle
Christne. 6,6: Himmerig. 6,7: og evig. 7,6:
Saligheden hist kan faae. 7,7: Himlens Bolig.
8,1: o Herre kjær. 8,5: O kom dog, kom dog,
Dommer.
Med hensyn til D tænkte man først paa at op
tage den med fem vers, men i sidste omgang
gled den ud.
I Norge har La 573 og Hauge 364 optaget
den med alle 8 vers, mens La rev og Nynorsk
har udeladt den.
(Fischer I, 183. Skaar II, 459 flg.).
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DET ER MIN TRØST, MIT HAAB, MIN
ÆRE.
1. Det er min Trøst, mit Haab, min Ære,
Hvad jeg om dig, min Frelser! veed.
Jeg agter Alt for Tant at være
Mod denne Kundskabs Herlighed.
For mig du end i Døden gik,
Og Haab om evigt Liv jeg fik.
2. Lad aldrig Vantro mig forblinde
Og røve mig din høie Trøst!
Falsk Lære lad ei Seier vinde
Og døve Sandheds milde Røst,
Saa jeg forglemte, hvad du er
For dine frelste Mennesker!
3. Din blide Lærdom os opliver,
Naar Frygt og Tvivl i Sielen er;
Dit Ord os Lyst og Styrke giver,
At vorde bedre Mennesker.
Og nærmer sig vor Afskedstid,
Dit Livsens Ord giør Døden blid.
4. O Jesu! lad mig dig bekiende
Med hver min Daad, i alt mit Liv!
Og naar min Prøvetid har Ende,
O! du mig da din Naade giv,
At jeg dit Ansigt skue maa
Og i din Herlighed indgaae!
Henrick Kampmann.
Evangelisk-christelig Psalmebog 1798, nr. 134.
Præsten i Farum og Værløse H. Kampmann
hørte til de poeter, som blev opfordret til at
sende bidrag til den kommission, som udarbej
dede E. Han sendte tre samlinger i aaret 1791
og endnu 10 salmer i 1794, og blandt disse var
der 44, som kommissionen kunde bruge, vel at
mærke i omarbejdet skikkelse. Det var dels
Riber, dels Abrahamson, som bearbejdede
Kampmanns salmer, og originalteksterne ken
des ikke mere. Ovenstaaende tekst kan altsaa kun
med forbehold betegnes som Kampmanns egen.
Den gik uændret videre til R 131.
Grundtvig havde paa det tidspunkt foretaget
følgende bearbejdelse, som han dog ikke havde
offentliggjort:
1. Det er min Trøst, min Skat, min Ære
Hvad jeg om Dig, min Jesus, veed,
Jeg agter Alt for Tant at være
Imod din Kundskabs Herlighed,
At kiende Dig, vor Frelser-Mand,
Er evigt Liv i Glædens Land!
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2. Lad aldrig Verden mig forblinde
Og skille ved den høie Trøst
Lad Kiætteri ei Seier vinde
Forfalske Sandheds milde Røst,
Saa glemt det blev, hvad her i Løn
Du giør for Adams faldne Kiøn!
3. O, Jesus! lad mig Dig bekiende
Med Ord og Daad, mit hele Liv,
Og naar min Prøve-Tid har Ende
Som Naade-Løn Du da mig giv,
At jeg dit Ansigt skue maa,
Og i din Herlighed indgaae!
N. F. S. Grundtvig.
Sangv. III, 140.

Den nye udgave af Sangværket, som gengiver
Grundtvigs manuskript, daterer denne bearbej
delse til 1837, mens den ældre udgave (III, 343)
daterer til aarene 1843-46 og desuden ændrer i
teksten 1,6: Dødens Land. Denne bearbejdelse
blev optaget i RT2, 856 og KH 111 med æn
dringerne: 1,1: mit Haab (som orig.). 2,2: din
høje. I D er salmen udeladt.

DET ER SAA SVÆRT, DET ENE PUNKT.
Anden Søndag i Fasten.
(1. Thess. 4,8-7)
(Jeg veed et evigt Himmerig)
1. Det er saa svært, det ene Punkt:
Forlad de onde Veje!
Det falder Kjød og Blod saa tungt,
Kun Himmerig at eje.
2. Det gaaer saa let, det er saa nemt,
At ære Gud med Munden,
Mens Sjelen er for Synden stemt,
Og Hjertet slet i Grunden.
3. Man snoer og vender sig, vil ej
Ret dyrke Gud alene,
De Fleste gaae den brede Vej,
Vil tvende Herrer tjene.
4. De gjøre deres Bug til Gud,
For Kjødets Lyst de knæle,
Dog tale de om Herrens Bud,
Som hellig Lov for Sjele.
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5. De forfordele deres Ven,
De deres Broder hade
Og haabe Naade dog af Den,
Der hevner Broderskade.
6. De tumle sig i Syndens Ruus,
Som om de Gud ej kjendte,
Dog gjeste de hans Bord og Huus,
Som de, der Frelse vente.
7. Men kan der stiftes sandru Pagt
Imellem Lys og Mørke?
Kan jeg, i Syndens Lænke lagt,
Den Hellig høje dyrke?
8. Guds Villie er mig aabenbart,
Han vil mig helliggjøre Hans Hensigt er jo soleklart,
Mig hjem til sig at føre.
9. Han stilled hen sin rige Fred
Og Fryd for mine Blikke,
Men gjør jeg Uretfærdighed,
Da kjender han mig ikke.
10. Den Sti er trang, som Maalet naaer,
Hvor vi skal Kronen eje Vend om, vend om, hver Sjel, som gaaer
Paa Syndens brede Veje!
Michael Nielsen Schmidth:
»Bibelske Sange«, Kjøb. 1839. Nr. 20.
Forfatteren har ikke, siger han i forordet til
»Bibelske Sange til Kirkeaarets Søn- og Fest
dage kunnet anføre melodi til salmerne over
teksten, fordi han mente at være for uindviet i
tonekunsten, men for at læseren dog kunde se,
hvad han havde tænkt sig, har han anført
melodier ved salmerne i registret, og til ovenstaaende »Jeg veed et evigt Himmerig«.
Forud for optagelsen i R har man været noget
i tvivl. RF1850, 392 har optaget fire vers:
1, 3, 7, 10. RF1852, 393 har optaget ni, idet
kun v. 8 er udeladt. Det endelige resultat i R
405 blev syv vers: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, med to
smaa ændringer: 5(7),4: Den Hellige vel. 6(9),!:
Gud stilled. Saaledes gik den videre til KH 494.
I Sønderjylland optog N 350 ni vers, idet kun
v. 8 er udeladt. I de optagne vers samme æn
dringer som i R.
I D blev den ikke optaget. Havde den sagt
»vi« i stedet for »de« (og saaledes læses den dog
vel af alvorlige kristne), var det gaaet lettere.
Og den har jo ikke saa store poetiske værdier,
at dette for nutiden kan bære over med dens
teologiske holdning.
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Sølvbryllups-Sang
[af N. F. S. Grundtvig, til Præsten P. A. Fen
gers Sølvbryllup gdie Juni 1855. Melodien er
komponeret af C. E. F. Weyse til en Sølvbryl
lupsfest 1833, og ikke trykt tilforn],
1. Det er saa yndigt at følges ad,
For To, som gjerne vil sammen være;
Da er med Glæden man dobbelt glad,
Og halvt om Sorgen saa tung at bære;
Ja, det er Gammen
:/: At reise sammen :/:
Naar Fjeder-Hammen
:/: Er Kjærlighed! :/:
2. Det er saa hyggeligt allensteds,
Hvor Smaa og Store har eet isinde,
Og det, som drager de store Læs,
I Hjerte-Kamret er inderst inde;
Ja, det er Gammen
:/: At holde sammen, :/:
Naar Ja og Amen
:/: Er Hjertets Sprog! :/:
3. Det er saa herligt at stole paa,
Vi har en Herre, som alting mægter,
Han os ei glemmer, naar vi er graa,
Hans Naade rækker til tusind Slægter;
Ja, det er Gammen,
:/: At allesammen :/:
Er Ja og Amen
:/: Guds Naades Ord! :/:
4. Det er veemodigt at skilles ad,
For dem, som gierne vil sammen være,
Men, Gud skee Lov! i Vorherres Stad
For evig samles de Hjertens-Kiære;
Ja, det er Gammen
:/: At leve sammen, :/:
Hvor Ja og Amen
:/: Er Kiærlighed! :/:
5. Det er en liflig Sølvbryllups-Fest
I Bjergby, mellem de skarpe Vinde,
Hvor luunt saalænge sad Herrens Præst
I Bøme-Kreds med sin Dannekvinde;
Ja, det er Gammen
:/: At sidde sammen, :/:
Hvor Arne-Flammen
:/: Er Kiærlighed! :/:
N. F. S. Grundtvig.
Særtryk »Sølvbryllups-Sang«, 3. juni 1855.
Her efter »Dansk Kirketidende« 1855, nr. 28.
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Denne sølvbryllupssang, som er blevet hele det
danske folks elskede bryllupssalme, blev skrevet
af Grundtvig til vennerne Peter Andreas Fen
gers og Louise Augusta, født Mantheys sølv
bryllup i Slotsbjergby. Den blev trykt som sær
tryk til denne lejlighed og tre uger senere offentliggjort i »Dansk Kirketidende« sammen med
Weyses melodi, der var skrevet 1833, men først
blev trykt ved denne lejlighed.
Der ligger nemlig en lang historie bag. Man
maa helt tilbage til Zetlitz’ drikkevise »At
Slyngler hæves til Ærens Top«. Til denne sangs
melodi skrev Rahbek en selskabssang, som var
en munter hyldest til kvinden: »Og nu en Skaal
for det elskte Kjøn«. Derved var disse toner
bragt i forbindelse med forestillingen om kær
lighed og bryllup, saa det ikke var unaturligt,
at digteren F. C. Hillerup i dette versemaal
skrev en sølvbryllupssang, da etatsraad J. G. L.
Manthey paa Falkensten fejrede sølvbryllup
med sin hustru Anna Pouline Holten den 24.
jan. 1833. Hillerups sang begynder saaledes:
Man tænder Fakkel til Bryllupsfest;
thi Blusset tolker den søde Glæde.
Blandt alle Goder dog allerbedst,
naar to tilsammen for Alteret træde.
En Mand og Pige,
der ømt tilsige
hverandre huldt et elsket Rige
I Vel og Ve.
Den var skrevet anonymt under mærket »ami
inconnu«. En kreds af musikalske venner maa
have kendt dette og have fundet, at Hillerups
sang, der vist var en del af en hel kantate, for
tjente en anden melodi. Weyse, som var hyppig
gæst paa Falkensten, hvor man ivrigt dyrkede
hans musik, var i hvert fald blevet indviet i
planerne og havde skrevet melodierne. Den
musikalske vennekreds stod op og samlede sig
til et kor under middagen og sang kantaten for
træffeligt. Weyses melodi til sølvbryllupssangen
var derefter i familiens eje uden at være kendt
af offentligheden. Men da P. A. Fengers sølv
bryllup nærmede sig, har hans børn fundet den
frem og sendt den til Grundtvig, saa den kom
til at gøre tjeneste ved deres forældres sølvbryl
lup, som den havde gjort ved deres bedstefor
ældres.
Et sølvbryllup har naturligvis ogsaa sin for
historie. Det stadige »ja« i Grundtvigs salme
minder om en historie, som her gengives efter
mundtlig fortælling af pastor Warring i Slots
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bjergby. Den samme historie er gengivet lidt
anderledes af Mogens Strunge i »Nationalti
dende« 29. jan. 1942. Jeg tør dog ikke gætte
paa, at Grundtvig har kendt den og hentyder
til den med sit »ja«.
Etatsraad Manthey kom hjem til Falkensten
og fandt datteren Augusta grædende. Han anede
uraad og gik lige løs paa sagen:
Har pastor Fenger været her?
Ja!
Har han friet ?
Ja!
Har du givet ham afslag?
Ja!
Har du fortrudt det?
Ja!
Saa maa vi se at faa fat paa ham igen.
Saa blev de berømte sorte køreheste spændt
for, og ikke længe efter vendte Manthey tilbage
med Fenger.
Nu var der gaaet mere end 25 aar siden da,
og sølvbrylluppet nærmede sig. Grundtvig var
naturligvis indbudt; han kunde ikke komme,
men han vilde skrive sang i stedet. Han sad
hjemme med sin sorg. Der var næsten gaaet et
aar, siden hans elskede anden hustru Marie
døde, og tre dage efter sølvbrylluppet skulde
han jordfæste hendes kiste i »Ættehøjen« paa
Køge Aas. Med dette i tankerne skriver Magnus
Stevns meget fint om sølvbryllupssangen:
»Men med Digte er det ofte saadan, at dem
giver Poeten, hvad Livet netop ikke gav ham.
Det Sølvbryllup, Grundtvig virkelig selv ople
vede, har næppe stor Part i Digtets Stemnings
fylde; men det han ikke kom til at opleve [nem
lig med Marie], er nok Baggrund for Strofernes
forunderlige Hjærtevarme og Vemod.«
Derefter gennemgaar Stevns meget fint hele
sangen og peger i første vers paa det intime
»To, som gierne vil sammen være«, paa det
karakteriserende adjektiv »yndigt« og det vig
tigste verbum »følges ad«. I anden strofe er
kredsen udvidet til at omfatte »Smaa og Store«,
det karakteriserende adjektiv er »hyggeligt«, det
bærende verbum »er«. »Det er« har en helt
anden vægt end i første vers. Det er udtryk for
en væren. I tredie strofe gaar tanken videre fra
familien til hele kristenmenigheden og alle slæg
ter. Adjektivet er »herligt«, verbet »stole paa«.
I fjerde strofe brister de jordiske baand, som
blev knyttet i de tre første strofer, men bødes
med det evige livs traad. Det er sorgen over
tabet af Marie, der lever i dette vers. Digtets
sidste strofe vender tilbage til familiekredsen,
men her med en bestemt adresse og en stærkere
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personlig farve end i v. 2. »Dermed er Digtet
færdigt, og ved sin rige Stemningsfylde i den
sikre, klare Komposition et af Grundtvigs smuk
keste«, siger Stevns.
Ogsaa Hans Brix har givet en aandfuld ana
lyse af salmen, men han mener, at »de skarpe
Vinde« (5,2) hentyder til Fengers deltagelse i
»den vestsjællandske krig« (en bladfejde med
rationalisterne, især Hans Bastholm i Slagelse),
og maaske er der en spøgende hentydning til,
at Fenger var præst i Slotsbjergby og Sludstrup.
Pastor Warring mener, at forklaringen er meget
simplere: Slotsbjergby ligger højt, det blæser
altid her!
Grundtvig var nok klar over, at han havde
skrevet en god sang, og han mente, at den
maaske kunde bruges ved andre lejligheder.
Han omformede det sidste vers, saa sangen
kunde bruges ved ethvert sølvbryllup:
Hvert Ægtepar, som med Kiærlighed
Sølvbryllup holder i Venne-Kiæde,
Det gierne sander, som grant de veed,
At Tvilling-Hjertet har dobbelt Glæde:
Ja, det er Gammen osv.
Men det vides dog ikke, at denne form har
været trykt. Derimod udgav han i 1855, maaske
1856 et enkelttryk med titlen »Bryllups-Psalme«,
hvor det sidste vers er omformet saaledes:
Hvert Ægtepar, som med Kjærlighed,
I Jesu Navn, holder Bryllups-Gilde,
Skjøndt Alt i Verden gaaer op og ned,
skal finde tidlig og finde silde:
Det er dog Gammen
:/: At sidde sammen, :/:
Hvor Arne-Flammen
:/: Er Kjærlighed. :/:
Dette vers optog Fenger uændret i ETF 1082,
og to aar senere optog Grundtvig salmen som
bryllupssalme med dette slutningsvers i 3. til
læg til 7. opl. af Festsalmer 847. Saaledes gik
salmen ind i de autoriserede salmebøger RTi,
733, N 616, KH 439 og D 738.
Men endnu engang ændrede Grundtvig det
sidste vers, nemlig til Gunni Bussks sølvbryllup
den 11. maj i860:
Det er en dejlig Sølvbryllups-Fest,
Som Majen kranser i Brøndby-Vester,
Hvor Glæden byder sig selv til Gjæst
Og Guds Velsignelses-Ord stadfæster.
Poet. Skr. VIII, s. 120.

I Norge er salmen optaget i de to nye salme
bøger, men man har besvær med det fjerde
vers. I La rev 844 er det udeladt, i Nynorsk
562, hvor Hans Seland har oversat den, »Det er
so fagert i fylgje gaa« er det blevet slutnings
vers, idet de to sidste vers er ombyttede.
(Brix 154-7. Stevns 19-25. StJ III, 139. C. MantheyWagner: »Fra Drikkevise til Bryllupssalme«, Flens
borg Avis 28-3-1958).

DET ER SAA YNDIGT AT FØLGES AD,
HVOR BANET...
1. Det er saa yndigt at følges ad,
Hvor Veien banet er paa det Jævne,
Og Veien gaaer til Guds-Fredens Stad,
Med al den Herlighed, Mund kan nævne;
Paa Overfladen
Af Guld er Gaden
I Davids-Staden,
O, Gud skee Lov!
2. Det er saa lifligt hos Gud at boe,
Med Sødskend-Hierte i Fælles-Hiemmet,
Hvor Himmel-Glæder som Roser groe,
Hvor Sørge-Skaren som Synd er fremmed,
Hvor Kiærligheden
Med Himmelfreden
Har plantet Eden\
O, Gud skee Lov!
3. Ja, det er saligt at følges ad
Med Jesus selv, os i Ordet givet,
Til Kiærlighedens guldprude Stad,
Hvor Gud er Lyset saavelsom Livet;
Hvor Troen smiler,
Hvor Haabet hviler,
Hvor evig iler
Kun Gudskeelov!
N. F. S. Grundtvig. 1861.
Tillæg til ETR, nr. 937.
Sangv. V, 165.

Den 27. nov. 1861 skrev Peter Rørdam til
Grundtvig: »Kjære Biskop Grundtvig! Kunde
De ikke have Lyst til at skrive en Psalme til
den Melodie og med den Begyndelse »Det er
saa yndigt at følges ad.«
Angaaende Indholdet tænker jeg mig det
omtrent saaledes: I Kraft af Herrens Nærvæ-
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relse i Ordet, at følges ad i Tro og Haab og
Kjærlighed med Herren til det nye Jerusalem,
saa det kom med: »Thi Gud skee Lov i
Vorherres Stad for evigt samles de Hjertenskjære.«
Hvad Længden angaaer, vil jeg helst, at den
er kort ikke over 3 Vers, saa den var nem at
tage med, naar vi gik fra Kirke.
Da de veed, at Bogtrykkerne tit blive utaalmodige, vil jeg bede Dem glæde Thaarup
(Boghandleren) ved at sende ham Psalmen,
saasnart den bliver til; han maa sætte den ind,
hvor han vil, kun foran Amen, hvormed Bogen
slutter.«
Der kom den ogsaa til at staa som nr. 937 i
det tillæg til Lyngby-salmebogen (ETR), som
blev trykt 1861.
Dette brev er paa mange maader forbløf
fende. Rørdam havde vel tidligere bedt Grundt
vig om at skrive salmer til opgiven melodi, se
under »Nu falmer skoven«. Men her opgiver
han ikke blot melodien, men ogsaa begyndelsen,
skitserer indholdet, nævner et tema fra bryl
lupssalmen, som skal med, samt endelig salmens
længde. At han tør! Men ikke blot tør han, han
regner uden videre med, at Grundtvig vil og
kan digte inden for de foreskrevne rammer;
han behøver ikke engang at se salmen først; der
var da ikke saa langt til Lyngby; send den bare
direkte til bogtrykkeren! Saadan tror folk paa
deres profeter, og saa ydmygt kan profeter følge
deres folk, naar gennem dem aandens røst taler
til digterhjertet.
Grundtvig greb et stykke papir, det var til
fældigvis en konfirmandfortegnelse, og nedskrev
salmen i hast og under et pres, og der kunde
godt være noget at rette bagefter. Da han 1864
optog den i 8. opl. af Festsalmerne, F 906,
ændrede han følgende: 1,2: banet Vejen. 1,5—7:
I Davids-Staden Er Guld paa Gaden Kun
Overfladen. 2,4: Hvor Hjærte-Sorgen. 2,6-7
ombyttet. 3,2: i sit Navn os givet. 3,5-8: Hvor
Troen hviler, Hvor Haabet smiler, Kun evig
iler Vort Gud ske Lov! Med disse ændringer
blev den optaget i RTi, 694, KH 675 og D 342,
mens N 595 valgte den oprindelige tekst i 3,2.
Skønt den var skrevet til den seks aar ældre
bryllupssalmes melodi og saa nært knyttet til
dennes tekst, var det dog først Laubs melodi, der
rigtigt fik den til at slaa an i menigheden.
Den blev sunget paa Køge Aas ved Grundt
vigs Jordefærd efter Bjørnstjerne Bjørnsons tale.
(Peter Rørdam III, s. 156. Johan Borup: »Grundtvigs
Stjerne«, 1912, s. 43. StJ III, 260).

HVOR BANET

DET HELLIGE KORS VOR HERRE
SELV BAR.
1. DEt hellige Kaars vor Herre selff bar/
Met blodige vnder oc dødelige saar/
For oss han plict oc bod fuldgiorde/
At wi skulde oss der til forlade/
Wi vorde ey salige i andre maade.
2. Sancta Maria moder at Christ/
oc alle Helgen hoss Gud ære de nu vist/
for Christi skyld skede det alt eniste/
Oc icke for nogen deris egen fortieniste/
3. Alle gode Christne menniske/
Vider i scrifften findis det/
At ville i nogen salighed vinde/
For Christi skyld all eniste monne i det finde
4. Du verdige Helligaand ver vor tolck/
Och lærer oss arme Christne folck
Oc leed oss alle at den rette Bane/
Fra Menniskens lære oc vor egen vane
5. All ære oc priss vere eniste Gud/
Som sende sin Søn til Jorderige vd/
han styre oc regere oss alle sammen/
Ath wi hannem frycte oc elske Amen
»Almuens gamle sang«.
»En Ny Psalmebog« (Tv), 1553, bl. xxv.

Denne gamle sang, som først forekommer i Hans
Tavsens salmebog 1553, blev siden optaget i
Th. 80 med følgende overskrift: »Almuens
gamle sang/ Det hellige Kaarss etc. Forbedret
aff M. Morten Hegelund.« Endvidere nævnes
den af Th i »Register paa de gamle Papistiske
Sang/ som ere Corrigeret oc rettede.« Da man
ikke paa noget andet sprog kender nogen salme
eller sang, efter hvilken den kan være oversat
eller bearbejdet, kan man med ret stor sikkerhed
slutte, at sangen er af dansk oprindelse. Den
hører til de faa levn, vi har, af danske katolske
sange, men vi kender ikke dens oprindelige
skikkelse. Den er nok blevet brugt i den stille
uge, »dimmelugen«, maaske ogsaa ved »kors
byrd«, naar gejstligheden ved foraarstid bar
korset rundt i by og paa land og lyste velsignelse
over hus og hjem, ager og eng. Man plejede
ved denne lejlighed at synge litaniet, sjældnere
andre bønner, og det er muligt, at almuen for
sin part har hilst korset med denne sang.
Den er »forbedret« af magister Morten Hege
lund; det betyder, at han har afstrejfet det ka-
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tolske og indført den lutherske kristendomsop
fattelse i sangen; og det udelukker ikke, at den
rent sprogligt er blevet bedre deraf.
Fra Th. gik den videre til K med nogle smaa
ændringer: 2,1: Jomfru Maria, moder til Christ.
2,3: det skeede. Derfra gik den videre til P 60,
men blev udeladt af de følgende salmebøger.
Grundtvig tog den gamle sang op og bear
bejdede den 1837 saaledes:

1. Det hellige Kors, vor Herre, Han bar,
Hans blodige Saar og Pine [svar],
Hans bittre Død uden Lak og Lyde
Deraf allene vi Godt skal nyde!
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betyder »mangel« eller »fejl« til »meen« er ikke
træffende.
D 172 har optaget den gamle salme som KH.
I de øvrige nordiske lande er salmen ikke
optaget; men den blev i sin tid i Morten Hegelunds redaktion oversat til islandsk »f>ann heilage Kross vor Herra bar« og optaget i G.
Thorlakssons gradual 1594; i de nyere islandske
salmebøger er den udeladt.
(Nutzhorn I, 316-319. Uffe Hansen I, 320. Poulsen
IV, 12-16).
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2. Var Jomfru Marie Moder til Christ,
Med alle Guds Helgen hun forvist
Kun himled salig paa samme Maade,
For Jesu Skyld af Gud-Faders Naade!

1. Guds Engle sang i Stjerne-Tal,
Stjerne-Tal:
Nu Gud skee Lov i høien Hald!
Halleluja, Halleluja!

3. Du værdige Hellig-Aand, som Guds Tolk,
Opliv og oplys det Christne Folk,
Og leed os Alle paa Herrens Bane,
Fra Verdens Kløgt og vor gamle Vane!

2. Fuldsødt det klang i Engle-Chor,
Engle-Chor:
Guds Fred! Guds Fred! Guds Fred paa Jord!
Halleluja, Halleluja!

4. Al Ære og Priis den eneste Gud,
Som sendte sin Søn til Verden ud!
Han styr’ og raade os allesammen,
Saa vi ham frygte og elske, Amen!

3. Nu Adams Børn skal lege Jul,
Lege Jul,
Guds Søn i Svøbet leger Skjul!
Halleluja, Halleluja!

Sangv. I, 269.
Grundtvig har altsaa udeladt v. 3.
Fenger optog 1857 Grundtvigs bearbejdelse i
ETF 790 med en ændring i 2,1: Selv Jomfru
Marie. Derefter blev den optaget i RTi, 633
med yderligere ændringer: 2,2: Helgene forvist.
2,3: Hun kun blev salig. 4,2: i Verden. Maaske
bør det ogsaa bemærkes, at tegnsætningen i
første linje »Det hellige Kors, vor Herre han
bar,« klart gør den sidste halvdel af linjen til
en henførende sætning, mens linjen oprindeligt
er een hovedsætning.
KH 223 vender i 2,2 tilbage til Grundtvigs
tekst og ændrer 2,3: Blev ikkun salig. 4,3: Han
styre.
I Sønderjylland brugte N 110 ogsaa Grundt
vigs bearbejdelse, dels ændret som KH, dels
yderligere ændret: 1,3: Meen og Lyde. 3(4),4:
egen Vane. Desuden har man indskudt det op
rindelige v. 3 i følgende form: Saa vider det da
og husker det ret, Den hellige Skrift bevidner
det. At ville I Frelsen og Livet finde, For Christi
Skyld I det ene vinde. - At ændre »Lak«, som

4. Tak, Engle-Chor, for Jule-Bud,
Jule-Bud!
Med eder vi vil love Gud:
Halleluja, Halleluja!
5. O, Gud skee Lov for Jule-Nat,
Jule-Nat!
Nu kommer Nyaars-Morgen brat.
Halleluja, Halleluja!
6. Saa voxe vi i Lys og Løn,
Lys og Løn,
Til Guds Behag med Davids Søn!
Halleluja, Halleluja!
7. Og som Guds Engle kom til Mænd,
kom til Mænd,
Saa komme vi til dem igien,
Halleluja, Halleluja!
8. Fra Bethlehem til Stjerne-Slot,
Stjerne-Slot,
Vi kiende Engle-Veien godt!
Halleluja, Halleluja!
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Senere bearbejdede Grundtvig den paany til
Festsalmer, 8. opl. 900, hvor følgende ændringer
af Prøveheftets tekst er indført: 1,1: liflig. 1,3:
En Frelser født. Guds Fred paa Jord. 6,3:
Himmelvejen. 7 (nyt vers): Den gaar i Tro paa
Jesu Navn, Jesu Navn, Op til Guds-Ordets
10. Den førde Engle ned til Jord,
ned til Jord!
Fødestavn. 8(7),3: Og fører. 9(8) uændret.
Prøveheftets v. 9 er udeladt.
Den fører os til Engle-Chor!
RF1850, 145 og RF1852, 142 benyttede tek
Halleluja, Halleluja!
sten fra Prøveheftet, men udelod v. 4 og 5.
R 148 fulgte dog ikke helt forslagene, men optog
11. Der deilige Guld-Kroner smaa,
af Prøveheftet v. 1, 2, 3, 6 og indskød derefter
Kroner smaa,
v. 9 i Sangv. 1837 og sluttede saa med v. 7 og
Vi af Guds Søn, vor Broder faae
9 fra Prøveheftet, det sidste ændret i 1: Der
Halleluja, Halleluja!
synge. Saaledes blev salmen ogsaa optaget i
KH 142.
12. Thi skee Gud-Fader Lov og Friis,
N 56 fulgte ligeledes R, men tilføjede slutnings
Lov og Friis!
verset fra Sangv. I, 200, 2. udg.: Gud Fader
Guds Søn og Aanden ligerviis
være Lov og Priis osv.
Halleluja, Halleluja!
De grundtvigske salmebøger har i reglen fulgt
N. F. S. Grundtvig.
F. S 109 udelader dog v. 5 og tilføjer v. 9 fra
Sang-Værk, 1837, nr. 200.
Prøveheftet.
D har ikke fundet, at salmen er slaaet saa godt
I 2. udg. af Sangv. lyder 12,1: Gud Fader være an, at den fremdeles kunde bevares blandt vore
Lov og Pris. I et bevaret haandskrift findes i
mange julesalmer.
stedet for sidste vers følgende: Saa er vi fri for
I Norge har Støylen oversat den til Nynorsk
Død og Dom, Det skal vi evig synge om.
96: »Guds englar song i stjernetal«. Han har
Grundtvig bearbejdede salmen paany til Prø
lagt den oprindelige tekst til grund, men ude
veheftet, udelod v. 1, 3, 9 og 12 og tildigtede et
ladt v. 3, 4, 6.
nyt slutningsvers. Alt ialt kom Prøveh. nr. 71
til at lyde:
DET KIMER NU TIL JULEFEST.
1 (2) Det himmelsk klang i Engle-Kor,
Engle-Kor:
Morten Luthers Jule-Psalme.
Guds Søn, Guds Fred, Guds Fryd
(Frit fordansket)
paa Jord!
Halleluja, Halleluja!
1. Det kimer nu til Jule-Fest,
Det kimer for den høie Giæst,
2 (4) som Sangv. 1937, dog 3: prise Gud.
Som steeg til lave Hytter ned
3 (5) uændret.
Med Nyaars-Gaver: Fryd og Fred!
4 (6) ændret 3: Som Kongebørn med Davids
Søn.
2. O, kommer med til Davids Bye,
5 (7) uændret.
Hvor Engle sjunge under Skye!
6 (8) ændret 3: Juleveien.
O, ganger med paa Marken ud,
7(10) uændret.
Hvor Hyrder høre Nyt fra Gud!
8(11) uændret.
3. See hist, i Lysets Klædebon
9.
Da synge vi med Liv og Lyst,
Blandt Hyttebørn en Himmel-Aand!
Liv og Lyst,
Hør Paradisets Nattergal
Med høi og klar og yndig Røst:
Slaae Jubel-Slag i Graadens Dal!
Halleluja, Halleluja!
4. Hvor Rachel græd for sine Smaa,
Sangv. IV, 110.
Det klinger nu som Orgler gaae:
Vær glad i Gud, og græd ei saa!
Saaledes blev salmen optaget i ETR 885 og ETF
De Døde skal igjen opstaae.
710.
9. Thi Jesus er den Himmel-Vei,
Himmel-Vei,
Som skinner klart og sviger ei!
Halleluja, Halleluja!
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5. Hvor David gik i Ungdoms Aar,
Som salvet Drot, og vogted Faar,
Der aabenbarer1 Hyrder nu
Hvad Herren David skiød i Hu!

16. Ja, vær velkommen! ædle Giæst,
Fra Himlen høit Du kommen est!
Giv Selv min Tak en værdig Tolk!
Du Naade-Soel for Gravens Folk!

6. Hvad dunkelt fra hans Harpe klang
Sig klarer nu i Engle-Sang.
Hvad David kun i Aanden saae,
Skal nu for Verdens Øine staae.

17. O, Riigmands Søn af Evighed,
Hvor komst Du fattig dog herned,
For mig utroe, gjeldbundne Svend
At giøre kongeriig igien!

7. Ved Nattetid i Hyrdelag
Forkynde Engle Herrens Dag!
Hør efter! hør! og føl i Bryst
Nu Støvet skal faae Engle-Røst!

18. Al Verden, nok saa vid og lang,
Til Vugge var jo Dig for trang,
For ringe, om med Guld tilredt.
Og perlestukket, silkebredt.

8. Fra Himlen høit jeg kommer her,
Mit Nyt er godt og Reisen værd,
Derom skal sjunges rundt paa Jord,
Og evig sødt i Engle-Chor:

19. Men for af Smaat at giøre Stort,
Af Stort Du her har Lidet gjort,
I Krybben lagt, i Klude svøbt.
En Himmel-Seng Du mig har kiøbt!

9. Jeg er den store Glædes Tolk
Som vederfares skal Guds Folk:
I Bethlehem i Davids Bye
Giør Naade-Solen Morgengrye!

20. Velan, min Sjæl! saa vær nu glad,
Og hold din Juul i Davids Stad!
Ja priis din Gud i allen Stund
Med liflig Sang af Hjertens Grund!

10. I Bethlehem er Christus fød,
Den Frelser-Mand fra Synd og Død;
Nu kom den store Løvsals-Fest!
Nu blev Jehovah Hyttens Giæst!

21. Ja, fryd dig, Mark! siung høit, du Skov!
I Muldet gaaer nu Herrens Plov,
Og Selv Han lægger Sæd i Jord
Til Himmel-Brød paa Alter-Bord!

11. Saa giver nu vel Agt derpaa
At flux til Bethlehem I gaae!
I Klude svøvt, i Krybbe lagt
Er Han som skabde Himlens Pragt!

22. O, sjung dog hver, som stamme kan!
Nu tændtes Lys i Skyggers Land,
Og ret som Midnats-Hanen goel
Blev Jakobs Stjerne til en Soel!

12. I Klude svøbt, i Krybbe lagt.
Er han som os gav Lys til Dragt!
O, ton fra Himmel, ton fra Jord
Halleluja i fulde Chor!

23. Nu kom Han, Patriarchers Haab,
Med Nyaars-Vers og Himmel-Daab!
Og Barnet tyder nu i Vang
Hvad David dunkelt saae og sang!

13. Ja, Du er evig Ære værd.
Du Høvding over Himlens Hær!
Som steeg i Støv fra Thronen ned,
For Dødens Børn at skiænke Fred!

24. Kom, Jesus! vær vor Hytte-Giæst!
Hold Selv i os Din Jule-Fest!
Da skal med Davids-Harpens Klang
Dig takke høit vor Nyaars-Sang!

14. Saa prises af Ufaldnes Chor
Guds Naade mod den faldne Jord!
Den Synder, som vil tie her,
Er Naaden ei, men Dommen værd.
15. Nei, lad os gaae med rørte Sind,
Som Hyrderne, til Barnet ind,
Med Glædes-Taarer takke Gud
For Miskundhed og Naade-Bud!
1. vederfares.
14

N. F. S. Grundtvig.
»Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn« 23. dec. 1817.
Her efter Sangv. III, 67.

Luthers originaltekst »Vom himmel hoch da
komm ich her« kan efterses under »Fra Himlen
højt kom budskab her.« Med hensyn til Grundt
vigs forhold til denne original er det maaske
for lidt at sige som i overskriften »frit fordansket«;
det er saa frit, at man maaske snarere kunde
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sige, at Grundtvig »havde ladet sig inspirere« af
Luthers salme; men han har jo da ogsaa benyt
tet en hel del af dens stof. Et faktum er det, at
Grundtvigs frie fordanskning har kunnet leve i
danske salmebøger ved siden af en mere tekst
tro oversættelse, uden at den ene gjorde den
anden overflødig.
Som et efterspil af de Luthersange, som
Grundtvig havde fordansket i anledning af
jubelfesten i efteraaret 1817 skrev han henimod
jul denne aandfulde gendigtning. Han havde
kendt Luthers salme »Fra Himlen højt« siden
sin barndom, og »da Herrens lyn slog ned«
1810, steg først og fremmest denne salme frem
i hans sind, og han begyndte straks at arbejde
med den, men offentliggjorde ikke sit første
forsøg. Nu syv aar senere forholdt han sig
friere til grundteksten, og det lykkedes bedre.
Til v. 4 maa jævnføres 1. Mos. 35,16-19.
Rachel blev begravet i Bethlehem efter at have
født Benjamin. Bethlehemitterne kaldes derfor
Rachels børn, jvf. Jer. 31, 15-17, hvor profeten
trøster Rachel med, at hendes børn skal vende
hjem fra fjendeland. Det er den ene baggrund
for Englesangen her. Endvidere maa man tænke
paa, at det var her, David sang, jvf. v. 5-6.
Endelig hentydes i v. 22 til Bileams spaadom
om en stjerne af Jacob, 4. Mos. 24,17, ja selv
patriarkerne, v. 23, har haabet paa Kristus.
Grundtvig »citerer« ikke bibelen, den lever i
ham, dens ord, billeder og tanker springer na
turligt frem i hans tale og sang allerede paa
dette tidlige tidspunkt.
Foranstaaende originaltekst er optaget i den
nye udg. af Sangv. III, 67, men da Grundtvig
selv optog salmen i Sangv. I, 193, udelod han
v. 6, 8, 11, 13, 15 og foretog følgende ændringer:
2,2: kvæde høit i Sky. 2,3: O følger. 5,4: Hvad
Aanden. 6 udeladt. 8 udeladt. 7(9),!: O, hør
den. 8(10),2: Vor. 11 udeladt. 9(12),2: Er Han,
som giver. 13 udeladt. 10(14),!: Her prises. 15
udeladt. ii(i6),i: O, vær. 12(17),4: hovedrig.
I4(i9),2: her saa Lidt har gjort. 16(21),!: O,
fryd ... syng. 17(22),! :Ja, sjungehver. 19(24),3:
Davids Harpe-Klang.
I 2. udg. af Sangv. blev derefter ændret
følgende: 2,3: Og følger. 7(9),2: Med Julesal
men til Guds Folk. 8(io),2: Til Frelsermand.
9(12),!: I Vadmel svøbt. io(i4),4: Ej Naaden
er. 18(23),2: Nyaarssang.
RF1850, 139 optager salmen med tre vers,
nemlig 1, 2 og 15, det sidste lidt ændret. Men
allerede RF1852, 137 er klar over, at dette
maaske er for lidt og tilføjer efter en streg ver
sene: 18, 19 ændret, 20, 22, 23, 24. De samme
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9 vers blev optaget i R 142, og ændringerne er
nu følgende i forhold til grundteksten: 3(15),!:
Og lad os gaae med stille Sind. 4 (18), 1-2: O
Jesu, Verden vid og lang Til Vugge var dig dog
for trang. 5(19), 1-2: Men Verdens Ære, Magt
og Guld For dig er ikkun Støv og Muld. 5 (19),4:
et himmelsk Liv. 7(22),!: Ja, sjunge hver, som
sjunge kan. 8(23),2: Med Flammeord. g(24),4:
vor Jubelsang. - Desuden er stregen mellem de
tre første vers og de følgende forsvundet. Saaledes gik salmen videre til KH 122, der blot
genindførte »Nytaarssang« i sidste linje.
ETF 675 optog v. 1, 2, 4, 5, 10, 12, 20, 22,
24. I dette spor fulgte de grundtvigske salme
bøger: F 338, FK 8g, FV 104, FO 388, FN
143, mens FA 122 og S 104 gik over til KHs
form.
I Sønderjylland, hvor man ikke var bange
for mange vers, blev den i N 57 optaget med
v. 1, 2(3: O følger), 7, 9(1: O hør. 2: Hvad
vederfares), 10(2: Vor), 12(2: giver), 14(1: Her
prises høit af Engles Chor), 15(1: O lad ...
stille), 20, 22(1: Ja, sjunge Hver, som sjunge
kan), 23(2: Flammeord), 24(4: Jubelsang).
D 76 har optaget den som KH.
(Tårup: Julen har Englelyd, 23-28. Uffe Hansen I,
67-71. Ludwigs II, 91; III, 38. StJ I, 139).

DET KOSTER EJ FOR MEGEN STRID.
1. ES ist nicht schwer ein christ zu seyn,
und nach dem sinn des reinen geistes leben:
zwar der natur geht es gar sauer ein,
sich immerdar in Christi tod zu geben;
doch fiihrt die gnade selbst zu aller zeit
den schweren streit.
2. Du darfst ja nur ein kindlein seyn,
du darfst ja nur die leichte liebe iiben,
o bloder geist! schau doch, wie gut ers meyn’,
das kleinste kind kan ja die mutter lieben,
drum fiirchte dich nur ferner nicht so sehr;
es ist nicht schwer.
3. Dein vater fordert nur das hertz,
dass er es selbst mit reiner gnade fulle,
der fromme GOtt macht dir gar keinen
schmertz,
die unlust schafft in dir dein eigner wille;
drum iibergieb ihn willig in den tod,
so hats nicht noht.
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4. Wirff nur getrost den kummer hin,
der nur dein hertz vergeblich schwåcht und
plaget;
erwecke nur zum glauben deinen sinn,
wenn furcht und weh’ dein schwaches hertze
naget;
sprich: vater! schau mein elend gnådig an!
so ists gethan.
5. Besitz’ dein hertze in gedult,
wenn du nicht gleich des vaters hiilffe
merckest.
Versieh’st du’s oft, und fehlst aus eigner
schuld,
so sieh’, dass du dich durch die gnade
starckest.
So ist dein fehi und kindliches versehn
als nicht geschehn.
6. Lass’ nur dein hertz im glauben ruhn,
wenn dich wird nacht und finsterniss
bedecken:
dein vater wird nichts schlimmes mit dir
thun.
Vor keinem sturm und wind darfifst du
erschrecken;
ja, sieh’st du endlich ferner keine spur,
so glåube nur.
7. So wird dein licht aufs neu’ entstehn
und wirst dein heyl mit grosser klarheit
schauen;
was du geglåubt, wirst du denn vor dir sehn,
drum darfst du nur dem frommen vater
trauen.
O seele! sieh’ doch, wie ein wahrer christ
so seelig ist.
8. Auf! auf! mein geist, was såumest du ?
dich deinem GOtt gantz kindlich zu ergeben ?
geh ein, mein hertz! geneuss’ die siisse ruh’:
im friede soilt du vor dem vater schweben:
die sorg’ und last wirff nur getrost und kiihn
allein auf ihn.
Christian Friedrich Richter.
Darmstadter Gsb. 1698. Her efter Schrader: »Vollst.
Ges.-Buch« 1731, Nr. 862.

Denne salme er af forfatteren skrevet som et
sidestykke til den lidt ældre »Es kostet viel ein
christ zu seyn«, se »Det koster megen kamp
og strid«. Ifølge Fischer og J. Th. Muller frem
14*
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kom den først i Darmstadter Gesangbuch 1698,
hvorefter den blev optaget hos Freylinghausen i
anden del 1714. I saa fald skulde Richter kun
være blevet et aar ældre, altsaa 21 aar, da han
skrev denne salme, hvori han ikke fornægter
den anden, men kun gør opmærksom paa, at
sagen ogsaa kan ses fra en anden side. Men
hvorfor følges de to salmer saa ikke ad ind i
Freylinghausens salmebog 1704, naar de begge
var offentliggjort tidligere? Har Kulp maaske
ret, naar han siger, at »Es kostet viel« først
fremkom hos Freylinghausen 1704 og »Es ist
nicht schwer« først 1714, altsaa efter Richters
død i 1711 ? Men enten forholder det sig altsaa
saadan, at en ganske ung mand omtrent sam
tidig ser sagen fra to sider i disse to sammen
hørende salmer, eller ogsaa saadan, at en mere
moden alder og større erfaring har følt, at ung
domssalmen trængte til et supplement. Harald
Vilstrup synes at forudsætte en saadan større
afstand, naar han analyserer de to søstersalmer.
I et tillæg til Richters skrift »Erbauliche
Betrachtungen vom Ursprung und Adel der
Seele«, der udkom 1718 efter hans død, har han
givet den ældste salme overskriften »Von der
Wichtig- und Schwierigkeit des wahren Christenthums« og den nærværende »Von der Leichtig- und Lieblichkeit des wahren Christenthums«.
Som det hedder i en tysk prædiken af Harless:
»I sig selv er sagen meget enkel. Ser jeg nemlig
paa mig selv, maa jeg sige: Det er svært at være
en Kristen, men ser jeg paa Kristus og hans
forjættelser, saa er det let.« Men under over
fladen af denne salme, som siger, at det er let,
mærker man dog kampen, og i den, som siger,
at det er svært, siger Richter, at det dog er
møjen værd.
Schrader har fulgt teksten hos Freyling
hausen. Brorson har oversat salmen til dansk:

1. Det koster ej for megen Striid,
En Himmel-sindet Christen-Siæl at blive;
Thi er vort Kiød skiønt ikke mild og blid,
Naar hun i Christi Død sig hen skal give,
Saa giver GUd den GUd-hengivne Aand
Dog Overhaand, dog Overhaand.
2. Giør som et Barn, og leg dig ned
I JEsu Skiød og Hiertens hulde Arme,
Hand skal dig som et Barn med Kierlighed,
I sine Vunders Lye snart giennemvarme,
Mon det er svart, naar man er ham saa nær.
At faae ham kiær? :/:
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3. GUd intet ont dig giøre vil,
Men aid din Vee den giør din Egen-Ville;
Byd GUd dit arme bange Hierte til,
Hand skal det snart med Trøst og Glæde
stille,
Giv GUd din Ville, aid din Ville, snart,
Saa er det klart :/:
4. Kast aid din Frygt og Banghed hen,
Hvad skal den meer dit arme Hierte plage,
Vek op dit Sind til Hiertens Fryd igien,
Hvo vilde her i Naadens Tid forsage,
Siig: Fader! tag mit Hiertes Trængsel bort,
Saa er det giort :/:
5. Vær stille i Taalmodighed,
Naar du din Faders Hielp ej strax kand
finde.
Forseer du dig, saa gaae den Vej du veed,
Og lad dig strax i JEsu Blod forbinde,
Saa er din Fejl, og hvad du har forseet,
Som aldrig skeet .•/:
6. I Troen lad dit Hierte Roe
Naar Trængsels Nat og Mørkhed dig vil
dekke,
Din Fader kand du altid sikker troe.
Lad dig kun ingen Vind og Fare skrække,
Ja seer det suurt og mørkt i hver en Krog,
Saa troe kun dog. :/:
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koster dog vist en hel del. Derimod er Brorsons
andenlinje i begge salmer baade karakteristisk
for ham og et mere malende udtryk end origi
nalens mere begrebsmæssige. L. J. Koch gør op
mærksom paa, at Brorsons oversætteke er mere
i retning af en Jesus-salme end originalen.
Der findes en oversætteke, som er ældre end
Brorsons, dek i afskrifter, dels optaget i samlin
gen »Nogle Stemmer af Zion« 1733. Den be
gynder »At vær’ en Christen er ey svært«, og
søstersalmen hedder »At vær’ en Christen koster
fliid«. Men det var mærkeligt nok ikke Bror
sons, men Fr. Rostgaards oversætteke af nær
værende salme, der blev optaget i P 230. Den
lyder:
1. Den Pligt er ey saa tung og suur,
Ret Christlig sig at skikke her i Live:
Vel synes det lidt haardt for vor Natuur,
I Christi Død sig stedse hen at give.
Dog viid, at Naaden fører alletiid
Den tunge Striid.
2. Kun som et Barn du dig betee,
Med nogen kiærlighed, at du Gud ærer,
Hvor got hand under dig, du vist skal see.
Et Barn sin Moder jo at ekke lærer.
Gak derfor, uden Frygt, paa Dydens Vey,
Tungt er det ey.

7. Saa skal dit Lys igien opgaae,
Og Solen skinne efter Nattens Skygge,
Hvad du har troed, skal synlig for dig staae
Paa GUd du kand frimodig altid bygge,
En Christen i en salig Tilstand staaer,
I hvor det gaaer. :/:

3. Din Gud dit Hierte have vil,
At hand det fylde kand med Aandens
Gaver,
Din Fader intet Ont dig føyer til,
Men aid U-lyst din egen Ville laver:
Thi giv den villig hen til Døden selv,
Saa får du vel.

8. Op op min Aand i Haab og Troe
Saa sød en GUd dig plat at overgive,
Gak ind min Siel, og nyd den søde Roe
Din JEsus skal din Trang saa let fordrive,
Med aid din Nød dig i hans Arme kast,
Hand holder fast. :/:
»Nogle Psalmer om Troens Kamp og Sejr, forferdigede af H.A.B.«, Tønder 1735.

4. Kast Sorgen bort i Vejr og Vind,
Som dig forgiæves, og dit svage Hierte
plager,
Til Troen du opmuntre skal dit Sind,
Naar Frygt og megen Angst dig slet
indtager.
Siig: Fader, hielp mig! thi mit Kors er stort,
Saa er det giort.

Baade denne salme og dens søstersalme er nu
forsvundet fra de tyske salmebøger, men takket
være Brorsons oversættelse er de begge bevaret
hos os. Hans oversættelse rammer dog ikke altid
i pletten. Det er ikke svært, siger Richter.
Brorson siger, at det koster ikke for megen
strid, hvorved man kommer til at tænke, at det

5. Dit Sind fat i Taalmodighed,
Om du ey strax din Faders Hielp
fornemmer;
Og om du synder tiit af Skrøb’lighed,
Saa stræb, at Naaden dig igien forfremmer,
Saa regnis, hvk1 du har som Barn forseet,
Som ikke skeet.
1. hvad.
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6. Dit Hierte du lad hvile sig
I Troen, naar dig Nat og Mørk vil dekke,
Din Fader intet Ont beviiser dig,
Du skalt ey Storm og Vind dig lade
skrekke;
Ja, veedst du ey at finde ud,
Saa troe kun Gud.
7. Da vil din Sool paa Ny opgaae,
Din Frelser sig i Klarhed skue lader,
Og hvad du haver troed skal for dig staae,
Thi skalt du haabe paa din fromme
Fader,
Tænk dog, hvad en sand Christen findes kand
I salig Stand.
8. Op, op, min Siæl, vær rask og fro.
Dig som et Barn din Gud at overgive,
Gak ind, mit Hierte, nyyd den søde Roe,
Du hos din Fader skalt i Fred forblive;
Paa ham alleene du frimodig kast
Aid Sorg og Last.
Frederik Rostgaard.
Dansk Oversættelse af Fire og Tredive Udvalde
Tydske Psalmer. Kiøb. 1738.

Rostgaard laver ofte solidt haandværk i sine over
sættelser, men her falder han baade digterisk
og kristeligt igennem i sammenligning med
Brorson. Og den omhyggelige P har ikke for
bedret dens mangler. I 6,5 mangler en fod,
hvilket hverken er bemærket af Rostgaard i den
nye udgave 1742 eller af P, som blot har æn
dret 7,4: du skalt. Og denne ene ændring er et
tab.
I Gb blev salmen udeladt; man kunde uden
skade undvære Rostgaard, og han har skygget
for Brorsons tekst, som først blev optaget i RTi,
786 med udeladelse af v. 4 og 5 og med følgende
ændringer: 1,3: Er vor Natur end. 1,4: den.
2,2: naadefulde. 2,4: Da ved sit Frelserhjerte.
3,2: egen Villie. 4(6),!: hav en Hjertens Ro.
6(8),2: fuldt. KH 572 fulgte dette spor, men
ændrede dog 4(6),!: søg dit Hjertes Ro. 4(6),5:
Ser surt det ud.
I Sønderjylland optog N 401 alle vers, men
ændrede: V. 1, 2, 3 som RTi, 5,4: med Frel
seren forbinde. (Det er muligt at »forbinde«
hos Brorson har den lægelige betydning, hvorfor
D 578 har beholdt originalteksten. Ligesaa La
521). 6,1: hav en Hjertens Ro.
D 578 har, som antydet, optaget v. 5, men
ikke 4.
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La 521 og Hauge 299 har alle vers; La rev
557 har udeladt v. 4. Nynorsk har den ikke.
Denne salme har været til velsignelse for
mange i tvivl og anfægtelser; mange af dens
linjer er kraftige som de gamle ordsprog, og
salmen er fuld af sjælesørgervisdom. Olav Jes
sen fortæller (»Fra Grønbæk Præstegaard«, Aarh.
1921, s. 91): »Fader havde en Gave til umiddel
bart at sige det rette Ord paa rette Sted, baade
til at ramme og trøste. - En troende Kone fra
et Nabosogn havde mistet en lille Pige. Den
følgende Søndag tyede hun til Grønbæk Kirke,
hvor hun, lige da hun gik ind, mødte Fader i
Døren. I faa Ord betroede hun ham sin Nød og
Sorg. Hans Svar var: Det koster ej for megen
Strid en himmelsindet Kristensjæl at blive. Hun
tog Ordet som en Hilsen fra Herren og gik
trøstet hjem.«
Noget lignende fortæller H. F. Petersen i en
dagbogsoptegnelse (»Danske i Sydslesvig«, Køb.
1933, s. 139): »Besøgt en lam Kone, som er saa
lykkelig trods alt. Hun har fundet Troens Hvile,
efter at hendes Mand druknede paa Søen, og
bad mig synge »Det koster ej for megen Strid.«
(Koch IV, 363; VIII, 434. Fischer I, 184. Kulp 178.
J. Th. Muller 122. BSS II, s. 201. GI. kgl. samling
1563. Dansk Kirkesangs Aarsskrift 1945-46, s. 7-21).

DET KOSTER MEGEN KAMP OG STRID.
1. ES kostet viel ein christ zu seyn
und nach dem sinn des reinen geistes leben;
denn der natur geht es gar sauer ein,
sich immerdar in Christi tod zu geben,
und ist hier gleich ein kampf wohl
ausgericht’t,
das machts noch nicht.
2. Man muss hier stets auf schlangen gehn,
die ihren gift in unsre fersen bringen,
da kostets muh’ auf seiner hut zu stehn,
dass nicht der gift kan in die seele dringen.
Wenn mans versucht, so spiihrt man mit der
zeit
die wichtigkeit.
3. Doch es ist wohl der miihe wehrt,
wenn man mit ernst die herrlichkeit erweget,
die ewiglich ein soleher mensch erfåhrt,
der sich hier stets aufs himmlische geleget;
es hat wohl muh’, die gnade aber macht,
dass man’s nicht acht’t.
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4. Man soli ein kind des Hochsten seyn,
ein reiner glantz, ein licht im grossen lichte:
wie wird der leib so starck, so hell und rein,
so herrlich seyn, so lieblich im gesichte;
dieweil ihn da die wesentliche pracht
so schone macht.
5. Da wird das kind den vater sehn,
im schauen wird es ihn mit lust empfinden;
der lautre strom wird es da gantz
durchgehen,
und es mit GOtt zu einem geist verbinden.
Wer weiss, was da im geiste wird gescheh’n ?
wer mags verstehn.
6. Da giebt sich ihm die weisheit gantz,
die es hier stets, als mutter, hat gespiihret,
sie ordnet es mit ihrem perlen-crantz
und wird als braut der seelen zugefuhret.
Die heimlichkeit wird da gantz offenbar,
die in ihr war.
7. Was GOtt geniess’t, geniess’t es auch,
was GOtt besitzt, wird ihm in GOtt gegeben;
der himmel steht bereit ihm zum gebrauch;
wie lieblich wird es doch mit JEsu leben!
nichts hdher wird an kraft und wiirde seyn,
als GOtt allein.
8. Auf, auf, mein geist! ermiide nicht,
dich durch die macht der finsterniss zu
reissen:
was sorgest du, dass dir’s an kraft gebricht ?
bedencke, was fiir kraft uns GOtt verheissen!
wie gut wird sichs doch nach der arbeit ruhn,
wie wohl wirds thun!
Christian Friderich Richter.
Hallischen Gsb. 1697. Her efter Schrader: »Vollst.
Ges.-Buch«, 1731. Nr. 863.

Richter var kun 20 aar, da han skrev denne
salme. Den fremkom ifølge Fischer og J. Th.
Muller i den halleske salmebog 1697; derefter
blev den optaget hos Freylinghausen i et anhang
til første del 1704 og endelig efter Richters død
i hans »Erbauliche Betrachtungen vom Ursprung
und Adel der Seele«, hvor den har overskriften
»Von der Wichtig- und Schwierigkeit des wahren
Christenthums«, altsaa hvor vigtigt og hvor
svært det er at være en kristen; men det er møjen
værd (3,1), ja det fører til en saadan herlighed,
mener den unge forfatter sværmerisk, at det
teologiske fakultet i Wittenberg maatte gøre
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indsigelse. I en erklæring af 1716 om Freylinghausens salmebog pegede Wittenbergerne, som
var tidens dogmatiske overdommere, paa det
herværende v. 4 og 7, der unægtelig ogsaa har
en smag af mystikkens surdejg, som Richter
maaske har fundet hos Gottfried Arnold, der
maaske har den fra den hellige Therese.
Flos en saa ung mand maa denne salme na
turligvis tages som et udtryk for den pietistiske
kristendomsopfattelse, som han er vokset op i
og har givet sin tilslutning med hele ungdom
mens glød. Det er ikke saa meget ham som
Brorson, der i 2,5 taler om »forfarenhed«. Men
Richter har selv følt, da han fik lidt mere erfa
ring, at hans ungdomssalme trængte til et sup
plement; derfor skrev han senere »Es ist nicht
schwer ein christ zu seyn«, se »Det koster ej
for megen strid«, ikke for at rette paa det, han
skrev i ungdommen, men for at føje til, at sagen
kan ses fra to sider.
Harald Vilstrup har i »Dansk Kirkesangs
Aarsskrift« 1945-46 givet en fortræffelig gennem
gang af de to sammenhørende salmer.
Schrader har fulgt teksten hos Freylinghausen.
Salmen blev oversat til Dansk af Brorson:

1. Det koster megen Kamp og Striid,
Naar mand i Grunden vil en Christen blive,
For Kiødet er det som den dyre Tiid,
I Christi Død sig stedse hen at give,
Og har man een og anden Kamp forbi,
Der følger ti, der følger ti.
2. Paa Slanger har man her at gaae,
Der giver os saa mangen Sting i Hælen,
Da vil der meget nøje passes paa,
At Giften sig ej trænger ind i Siælen,
Forfarenhed om denne Siæle-Pest
Kand tale best :/:
3. Dog er det vel den Møje værd
Naar man den Fryd og Herlighed besinder,
Som den, der ret har lært at kiempe her,
Til Sejer-Krands for Lammets Throne finder
Det er vel svart, men Naaden giør det let,
Forstaaer det ret :/:
4. Man skal som Barn og Arving staae,
Som Solen blank og dejlig i det Høje,
Ja Solens Glands kun lidet vil forslaa,
Mod Straalerne, der gaaer af Siælens Øje,
GUDS Dejlighed er Brudens egen Glands
Og Brude-Krands :/:
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5. Da Barnet seer sin Fader paa,
I saadan Siun ham selv med Lyst befinder,
Det bliver fuldt af Livsens klare Aa,
Som til en Aand ham da med GUd
forbinder
Og hvem forstaar hvad da i Aanden skeer,
Før man det seer :/:
6. Da faaer man Visdom selv til Deel,
Hvo hende har med Lydighed fornøjet,
Hun kroner ham med Perle og Juveel,
Og bliver ham som Brud ved Siden føjet,
Da er den Ting som før forborgen var,
Os Himmel-klar :/:
7. Hvad GUd hand har, det har man og
Der staaer GUds Himmel os til Brug og
Pleje,
Hvor yndeligt og lifligt er det dog,
At have JEsum selv til Arv og Eje,
Og vidre kand jo ingen Ønsker gaae
End GUd at faae :/:
8. Op op min Siel bliv ikke træt,
Aid Mørkheds Vold og Magt at
giennembryde!
Hvad klager du din Evne er saa slet.
Betænk din Kraft, som Gud dig lader byde,
Betænk at slippe ind ad Himlens Dør,
Hvor got det giør :/:
»Nogle Psalmer om Troens Kamp og Sejr, forferdigede af H.A.B.«, Tønder 1735.
Blandt salmerne om »Troens Kamp og Sejr«
findes denne sammen med søstersalmen »Det
koster ej for megen Strid« i afsnittet »Om
allehaande Aandelig Striid«. Den blev optaget
uændret i Klenodiet, og mens søstersalmen ikke
blev optaget hos P i Brorsons oversættelse, blev
denne optaget i P 229 med følgende ændringer:
3,6: Brug den kun ret. 7,1: Gud selv har. Men
desuden er følgende indføjet som Vers 2:
Vi bør til døden staae imod
Kiød, lyster, verden, satan og hans rige;
Opofre alt, endog vort liv og blod,
I kors og død vor JEsu vorde lige,
I sind og idræt, vandel, verk og ord
Paa denne jord :/:
Dette vers stammer fra en anden oversættelse,
»At vær’en Christen koster fliid«, som paa den
tid var almindelig udbredt i anonyme afskrifter.
Fra P gik salmen videre til N 402, der ogsaa
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optog det i P tilføjede vers, men til gengæld
udelod Brorsons v. 6. løvrigt følgende ændrin
ger: 4(3),4: Seiersløn. 5(4),5-6: er da vor egen
Glands Og Seierskrands. Vers 6(5) er helt om
digtet: Da Barnet skal sin Fader see, I saadant
Syn det har sin Himmelglæde, Og glemt er
Livets Kamp og Tidens Vee, Naar det er Eet
med ham paa Ærens Sæde; O, hvem kan vel
forstaae, hvad der da skeer, :,: Før han det
seer! :,: 7,3: ynderigt. 7,5: videre kan intet
Ønske. 8,2: Magt og Vold. 8,3: Hvi ... kun
slet. 8,4: den Kraft.
I Kongeriget blev den hverken optaget i Gb,
E, R eller KH, men KHT 866 optog Brorsons
vers 1, 2, 3, 8, 5 og indskød som v. 2 verset fra
P. Teksten er i det væsentlige som N. ST 834
optog v. 1,3, 4, 8.
D 576 har optaget v. 1, 3, 5, 7 og 8. Teksten
i v. 3(5) stammer fra N, men 1,2 er ændret af D
under hensyn til parallelismen med søstersal
mens begyndelse.
I anledning af v. 6 gør Carl Koch (»Hans
Adolf Brorson«, s. 33) opmærksom paa tekstens
afhængighed af Salomons ordsprog kap. 8 og
især Salomons visdom kap. 7-8, hvor visdom
men fremtræder som et personligt væsen, en
skøn kvinde, man stræber efter at hjemføre som
brud.
I Norge har Hans Nielsen Hauge optaget
salmen i »De sande Christnes udvalgte Psalmebog« med 9 vers, altsaa ogsaa det i P indskudte
vers. Men dette vers blev atter udeladt af søn
nen i Hauge 128. Ogsaa Wexels har optaget den
baade i »Christelige Psalmer« og i sin salmebog.
Men La, La rev og Nynorsk har den ikke.
(Koch IV, 363; VIII 434. Fischer I, 186. Kulp 177.
Rigsarkivet. Generalkirkeinspektionskollegiet. Diverse
Sager, XVIII. BSS II, s. 199. Harald Vilstrup i
»Dansk Kirkesangs Aarsskrift 1945-46, s. 7-21).

DET KOSTER MER, END MAN FRA
FØRST BETÆNKER.
1. ES kostet mehr, als man im anfang dencket
getreu zu seyn mit dem, was uns geschenket,
und in der kraft der ersten liebe stehn,
bis man uns sieht von unserm kampf-platz
gehn.
2. Wie wird man oft durch reu’ und schaam
gebeuget,
wenn sich nicht mehr der erste eyfer zeiget,
wenn uns die zucht des geistes uberfuhrt,
dass sich bey uns der erste trieb verliehrt.
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3. Wie pfleget nicht das muntre hertz zu leben,
wann JEsus ihm das erste pfand gegeben
von seiner huld. Sein angenehmer mund
macht seine braut fur liebe kranck und wund.

11. Erwiirgtes lamm, das stets getreu verblieben,
das lieb’ und huld in tod und grab getrieben.
Gieb uns die kraft in aller noht und pein,
trotz lust und furcht, dir ewig treu zu seyn.

4. Sein erster kuss låst rechte wunder spiihren,
man siehet ihn ihr hertz gefangen fiihren.
Sie flieht und hasst, was ihr die erde reicht
weil ihr magnet sie nach dem himmel zeucht.

12. Will uns die kraft, will uns der muht
entgehen,
so lass’ uns bald die schone crone sehen,
die deine hand den siegern hingelegt;
so wird der ernst dadurch aufs neu’ erregt.

5. Bald schliessen sich die reinen liebesflammen
gantz unvermerckt in engern raum
zusammen.
Bald klaget selbst die tråge braut sich an,
dass sie ihr werck nicht eyfrig gnug gethan.
6. So gehets uns, wenn wir nicht treulich
wachen,
und uns gemein mit fremder liebe machen;
so wird gar bald der lautre grund zerstbrt,
nach welchem sich des liebsten auge kehrt.

7. Die arbeit bleibt; der reine trieb
verschwindet.
Man wircket fort, was man zu wircken
findet;
doch unvermerckt entgeht der freye geist,
dass unser thun mit1 recht ein frohn-dienst
heisst.
8. Bald sucht sich gar die trågheit
einzuschleichen.
Der miide fuss will aus dem wege weichen,
der ihm zu hart, und wehlt sich eine bahn,
auf welcher er gemåchlich wandern kan.

9. Man hat vor sich noch viel und lange tage,
samt der damit verkniipften last und plage.
Die last ist schwer; die hitze kommt dazu,
und setzet uns aus der vergnvigten ruh.
10. Man kan so gar noch bey dem ziele gleiten,
und das gesetz der kåmpfer iiberschreiten.
Es kommt uns leicht ein spåtling noch zuvor,
und trågt vor uns den sieges-krantz empor.
1. Schraders salmebog udkom 1731 i to udgaver, en
stor og en lille, for saa vidt begge originaludgaver.
Den store har her »mir«, den lille »mit«, hvilket
synes at give bedst mening.

J. J. Rambach (?).
Her efter Schrader: »Vollst. Ges. Buch«, 1731,
nr. 805.
Hverken Koch eller Fischer nævner denne
salme. Den synes at være fremkommet først hos
Schrader samt i »Auserlesenes Gesang-Buch«,
som snart blev trykt i Flensborg, snart i Køben
havn, samt endelig »Vollståndiges Gsb.«, som
udkom i Altona 1752, og som nedstammer fra
Schraders. Den synes altsaa at høre hjemme i
den tyske del af det danske monarki. Men hvem
er forfatteren? Man har nævnt Rambach, men
det tror Skaar ikke paa: »Men da man har
Vished for, hvilke Salmer han har forfattet, og
da ovenstaaende ikke findes blandt disse, er
det sikkert nok, at den ikke er af ham. Den har
heller ikke den aandelige Ædrueligheds Præg,
som udmærker alle Rambachs Salmer.« Skaar
tør imidlertid ikke nævne nogen anden, og en
mand som Brederek, der i nyere tid har gjort de
slesvig-holstenske salmebøger til sit særlige forskningsomraade, nævner Rambach som forfatter
uden at sætte noget spørgsmaalstegn ved. Hvis
den kun har været kendt i det slesvig-holstenske
omraade, er dette forklaring nok paa, at de
førende tyske hymnologer ikke kender den. De
kender f. eks. kun et par af Schraders salmer.
Men hvorledes den er kommet til dette omraade
uden at være kendt i Halle, er saa en anden sag.
Brorson har oversat den til dansk:

Mel: Der Tag ist hin, mein etc.
1. Det koster meer end mand for først betænker,
At være troe i det som GUd os skienker,
I Kierlighedens første Kraft at staae,
Til man os seer fra Kampens-Plats at gaae.
2. Hvor ofte maa man sig for Himlen skamme,
Naar man ej meer kand see den første
Flamme
Og overtydes grandt ved Aandens Tugt,
At meget af den første Brand er slukt.
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3. Hvor pranger ej den muntre Siæl i Livet
Naar JEsus den det første Pant har givet.
De første Kys giør hende syg og saar
Af Kiaerlighed til JEsum, hvor hun gaaer.
4. De første Kys har ret Forundrings Sager,
Og Hiertet ind til JEsum gandske drager,
Paa Verden da engang ej bliver seet,
Men følger alt kun op ad sin Magnet.
5. Men denne Brand begynder snart at sagtes.
Som dog for først af mange neppe agtes,
Men siden der vel klages her og hist,
At man har af sin Iver meget mist.
6. Saa gaaer det, naar man fra sin Vagt vil
træde.
Og giør sig lit gemeen med Verdens Glæde,
Da bliver snart forfalsket meer og meer,
Det rene Sind, hvor efter JEsus seer.
7. Mand strider ej, den rene Drift forsvinder,
Man virker vel, naar man at virke finder,
Dog uformerkt forgaar den Friheds-Aand,
At hvad vi giør, det skeer i Trældoms
Baand.
8. Snart Lunkenhed sig søger ind at snige,
Den trætte Food vil ud af Vejen vige.
Den synes haard, en anden Vej man sig
Da vælger, til at vandre magelig.
9. Mand for sig har endnu saa mange Dage.
Og den med dem forbinder Last og Plage,
Det Aag er tungt, og Hvilen1 slaaer dertil.
Da veed mand tit ej hvor mand være vil.
10. Mand kand endog ved Maalet ofte glide,
Og Skade paa sin Krone skamfuld lide.
Den bag os var, kand komme for os fort,
Og tage os vor Sejers Krone bort.
11. O slagtet Lam! som stedse tro er bleven,
Som Kiærlighed til Død og Grav har dreven,
Giv mig den Kraft at jeg til Gravens Muld
Maa være dig af Hiertet troe og huld.
12. Naar jeg er svag og mig saa meget hindrer,
Saa lad mig see, hvor Kronen hisset lindrer,
Den mig engang din egen Haand skal flye,
Saa faaer jeg Kraft og Mood og Lyst paa
nye.
»Nogle Psalmer om Troens Kamp og Sejr, forferdigede af H.A.B.«, Tønder 1735.
1. Klenodiet: Heeden.
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Salmen kom ikke foreløbig ind i de danske salme
bøger, og det er muligt, at man har været paa
virket fra Norge i dette tilfælde, da man midt i
forrige aarhundrede drog Brorson frem paany.
Brorsons salmer blev sunget af Haugianerne,
idet Hans Nielsen Hauge optog mange af dem i
»De sande Christnes udvalgte Psalmebog« 1799,
deriblandt ogsaa denne. Wexels optog den i 2.
udg. af »Christelige Psalmer« 1844. La 503 optog
den med 8 vers, Hauge 545 med alle vers, La
rev 473 med 7 vers. Nynorsk har den ikke i over
sættelse, men i rigsmaaltillæget 815.
Hos os synes det at være Monrad, som har
draget den frem, maaske paavirket af Wexels.
Han optog den i sit forslag 1854, nr. 243 med
v. 1, 2, 8, 9, 12. Det samme versudvalg blev op
taget i »Psalmer udgivne af Kirkelig Forening
for den indre Mission i Danmark«, mens Mau
optog 9 vers i sine »Psalmer og aandelige Sange,
til hver Dag i Aaret«.
Derefter kom den ind i RTi, 785 med samme
versudvalg som Monrad og følgende ændringer:
2,4: Ild. 4(9),2: forbundne. 4(9),3: og Heden
slaaer sig til. 5(12),!: Men er der, Herre! meget,
som mig hindrer. 5 (12),3: Som.
KH 571 optog v. 1, 2, 6, 8, 11, 12 med følgende
ændringer: 3(6),2: Og vender Sind og Hu til.
5(11),1: OJesus, du som. 5(11),2: Hvem Kær
lighed.
D 577 optager de samme vers som KH med
en lille ændring i 6,3.
I de sønderjydske salmebøger har den ikke
været optaget.
(Skaar II, 296. BSS II, s. 251. Emil Brederek: »Geschichte d. schlesw.-Holst. Gesangbiicher« I, Tabellarische Uebersicht, Schriften des Vereins fiir schl.Holst. Kirchengeschichte«, Kiel 1919).
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Gebet vmb erhaltung der Kirche,
auss dem 122. Psalm.
1. HErr Jhesu, hilff, dein Kirch erhalt,
wir sind sicher, arg, faul vnd kalt;
Gib gliick vnd heyl zu deinem wort,
gib, das es schall an manchem ort.
2. Erhalt vns nur bey deinem Wort
vnd wehr des Teuffels trug vnd mord,
Gib deiner Kirchen gnad vnd huld,
fried, einigkeit, mut vnd gedult.
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3. Den stol tzen geistern wehre doch,
die sich mit gwalt erheben hoch
Ynd bringen stets was newes her,
zu felschen deine Rechte lehr.
4. Die sach vnd ehr, HErr Jhesu Christ,
nicht vnser, sonder ja dein ist:
Darumb so steh du denen bey
die sich auff dich verlassen frey.
5. Dein wort ist vnser hertzen trutz
vnd deiner Kirchen warer schutz,
Dabey erhalt vns, lieber HErr,
das wir nichts anders suchen mehr.
6. Gib das wir leben in deim Wort,
vnd darauf ferner fahren fort
Von hinnen aus dem jammerthai
zu dir in deinen Himmelssaal.
Nicolaus Selnecker.
Der Psalter mit kurtzen Summarien, Lpz. 1572.
Her efter Wackemagel IV, 392.
Dette er grundstammen i Selneckers berømte
salme. Men i en Niimbergsalmebog fra 1611
fremkom der nogle tilføjelser, som siden fulgte
med. For det første fik den en ny begyndelse,
idet disse vers blev sat foran:
Ach bleib bey vns, HErr Jesu Christ,
weil es nun Abend worden ist,
Dein Gottlieb Wort, das helle Liecht,
lass ja bey vns erleschen nicht.
In diser schweren betriibten zeit
verleyh vns, HErr, bestandigkeit,
Dass wir dein Wort vnnd Sacrament
rein behalten biss an das End.
Det første af disse vers, som ikke er Selneckers,
har en lang historie. Udgangspunktet er natur
ligvis Luk. 24,29, der allerede i middelalderen
var optaget som antifon i gudstjenesten. Det
blev poetisk behandlet i et vers af den berømte
»Jesu dulcis memoria«:
Mane vobiseum Domine
et nos illustra lumine
pulsa mentis caligine
mundum replens dulcedine.
Over dette vers lavede Melanchthon et distichon:
Vespera iam venit, nobiseum, Christe, maneto,
extingui lucem nec patiare tuam.
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Dette distichon blev oversat til tysk og findes
først som slutningsvers i en salme af kantoren i
Joachimsthal Nicolaus Herman: »Danket dem
Herrn heut und allezeit« fra 1560.
Det andet af de foransatte vers har mere med
Selnecker at gøre. Det er en omdannelse af et
vers i en salme af Selnecker over Ps. 29:
Wir danken dir, o Gottes Sohn,
fiir dein liebs Evangelion:
Dein Wort und heilig Sakrament
erhalt bei uns bis an das End.
Disse to vers er sat i forbindelse med hinanden i
Freiburg 1602, og fra 1611 er de altsaa sat i
spidsen for den først anførte salme.
Men der blev samtidig indsat endnu et tredie
vers, nemlig mellem den oprindelige salmes v.
2 og 3, hvorved det i den endelige salme blev
vers 5. Det er det andet vers i følgende salme af
Selnecker:
Wieder die Rottengeister vnd falsche Lehrer.
Im Thon, Erhalt vns HErr bey deinem Wort.
1. Wir dancken dir, HErr Jhesu Christ,
das du vnser Kong worden bist:
Hilff, das wir folgen deiner Lehr
vnd suchen sonst kein Heyland mehr.
2. Ah Gott, es ghet gar vbel zu,
auff dieser erd ist keine rhu:
Viel Secten vnd gros Schwermerey
auff einen hauffen kompt herbey.
3. HErr Jhesu Christ, dein ist die ehr:
erhalt dein wort vnd heilsam lehr.
Erweis dein Mayestet vnd thron,
O Gottes vnd Marien Sohn!
4. Vnd straff der losen schweizer tand,
die binden wolln dein rechte hand,
Das alle welt erkenne dich
vnd ehr dein Namen ewiglich.
Nicolaus Selnecker.
Der Psalter mit kurtzen Summarien, Lpz. 1572.
Her efter Wackemagel IV, 391.
Begge disse salmer er meget karakteristiske for
Selnecker og hans tid. Han var hele sit liv op
taget af kampene om den rene lære, især den
rette nadverlære, mod kryptokalvinister og re
formerte paa den ene side, de yderliggaaende
lutheranere, Flacianerne paa den anden. I flere
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af de tyske lande fik han den opgave at bringe
orden i kirkeforholdene. Endelig maa det næv
nes, at han var medarbejder paa Concordieformlen. Altsaa: En salme om kirken og en
salme om den rette lære, men ikke nok dermed,
- de er begge skrevet i tilknytning til Davids
salmer, som under alle trængsler var Selneckers
trøst, den første ud af Ps. 122, den anden i til
knytning til Ps. 149.
Den første af de to salmer blev 1587 af Selnecker inkorporeret i en længere salme »Hilff
grosser Konig, HErr Jesu Christ«, som findes i
hans »Christliche Psalmen«.
Salmen har i Tyskland spillet en vis rolle
under de mange lærestridigheder; den har ofte
været paa menighedens læber i trængselstider.
Et særlig karakteristisk eksempel paa dens brug
nævnes fra Dresden 1697. I anledning af, at
kurfyrst Friedrich August var blevet konge i
Polen og derfor var gaaet over til den katolske
tro, skulde der synges et Tedeum i alle Dresdens
kirker, hvilket ogsaa skete, men menighederne,
som var bekymrede for, hvad fremtiden kunde
bringe, sluttede gudstjenesten med at synge de
to første vers »Ach bleib bey vns...«.
Til Danmark er salmen først kommet i Grundt
vigs oversættelse:

1. Det lakker nu ad Aften brat.
Bliv hos os, Herre, Dag og Nat!
Lad Ordets Lys, din Lampe skiøn,
Uslukket fryde os i Løn!
2. Vor Tid er ond, som bedst Du veed,
Giv Du vor Tro Bestandighed,
Saa aldrig vorder os fravendt
Dit Guddoms-Ord og Sakrament!
3. Ophold din Kirke, Jesus sød!
Trods al vor Kulde, Søvn og Død,
Saa trindt om Lande Ordet dit
Maa vandre kækt og lyde frit!
4. O Gud, hvor det gaaer daarlig til!
Nu Fienden har paa Jord sit Spil!
Saa er din Kirke i Forfald,
Paa Secter meer veed Ingen Tal!
5. Nedstyrt de stærke Aanders Trop,
Som høit i Luften sværmer op,
Thi ellers gammel Christen-Tro
For Lærdom ny faaer aldrig Ro!
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6. Det giælder jo dog, Herre Christ!
Vor Ære ei, men din forvist,
Staae derfor bi den lille Flok,
Som i dit Ord har evig Nok!
7. Ja, Ordet af din egen Mund,
Det er vort Skjold og Kirkens Grund,
O, lad derved, hvad saa end brast,
Til Døden troe os holde fast!
8. Ja, lad os leve i dit Ord,
Hver Dag, vi see paa denne Jord,
Og fare op fra Graadens Dal
Med Det til Himlens Fryde-Sal!
N. F. S. Grundtvig.
Sang-Værk, 1837, nr. 127.

Denne oversættelse, som har forbigaaet v. 2 i
originalen, v. 4 i den sammenstykkede original,
optog Grundtvig 1844 i Trykte Salmeblade,
hvor han dog udelod v. 4 og 7 og ændrede følgen
de: 1,4: Ej slukkes her, o, hør vor Bøn. 2,2: Giv
Visdom og. 4(5),!: Nedslaa de. 6(8),2: Saa
længe Sol vi se paa Jord.
Med alle vers blev salmen 1854 optaget i 6.
udg. af Festsalmer, nr. 752, hvor der i forhold
til originalen er ændret følgende: 1,3-4: Lad
Helligdommens Lampe skiøn Opblusse høit med
Sang og Bøn! 2,4: Guds Naades Ord. 3,4: Maa
flyve let. 5,1: Nedstyrt de vilde. 5,4: ingen Ro.
6,1: Det giælder dog Vorherre Christ. 7,2-4:
vor Troes den faste Grund, Det er vort Lys,
vort Liv og Lyst, Det er vort Skjold, det er vor
Trøst. 8,1: Gud, lad os leve af. 8,3: Og før
dermed. 8,4: Os hjem.
Ogsaa i 2. udg. af Sangv. findes et par æn
dringer, som ikke ovenfor er omtalt: 8,2: Som
dagligt Brød paa denne Jord. 8,4: Med Sang til.
Salmen blev optaget i R 318 med fire vers,
nemlig 1, 3, 7, 8, og følgende ændringer: 3(7),!:
Thi Ordet. 4 (8) ,4: Til dig i. Ellers er teksten
som i Sangv. 1837.
KH 337 optager derimod alle vers og benyt
ter teksten fra Festsalmer undtagen i v. 7, hvor
Sangv. 1837 følges.
N 235 optager ogsaa alle vers, men har en
del ændringer, som ikke stammer fra Grundtvig,
og som tilsigter større overensstemmelse med
den tyske original: 1,3-4: Dit Ord, det klare
Lys fra Gud, Lad aldrig blandt os slukkes ud!
2,4: Dit rene Ord. 7,1-2: Dit Ord er det, vi
stole paa, Lad det som Værn om Kirken staae.
løvrigt følgende forskelle fra teksten i Sangv.
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1837: 5,1: vilde. 6,1: dog, o Herre Christ. 7,3:
Og lad ved det. 8,4: Til dig.
D 353 har efter MF 344 i 8,2 optaget den
grundtvigske ændring: Som dagligt brød paa
denne jord.
I Norge blev salmen 1840 optaget af Wexels
i »Christelige Psalmer«, derefter i La 84 og
Hauge 295. La rev 522 har udeladt v. 4 og 5.
Nynorsk har den ikke.
Skønt hele denne salme og ikke mindst v. 4
er præget af den tid, hvori den blev til, og af de
kampe, dens digter stod i, har den dog til alle
tider sin aktualitet.
Det skulde være unødvendigt at bemærke, at
det ikke er nogen aftensalme, men en salme om
ordet og kirkens kamp for den rene lære. Ud
gangspunktet er vel her disciplenes bøn fra
Emaus, Luk. 24,29, men disse ord er her brugt
i overført betydning om verdens aften, de sidste
tider.
(Koch II, 210; VIII, 533-536. Kulp 96. Skaar I, 241).

5. Og,1 Moder kjær! ak! fra din Grav
Det Ord med sælsom Vælde
Udfarer over Bugt og Hav,
Vil manges Moder gjælde:
Vil tone som en Klagesang
Ved Dronning-Lig i Danevang.

DET LIVETS ORD VI BYGGER PAA.

8. Mens Bølgen under høje Klinter
Besynger dine Fjenders Død,
Hensmulrer du i Høst og Vinter
I Sagagravens dunkle Skjød,
Og deler der fuld bange Kaar
Med Præstø-Pyntens Kirkegaard.3

Ved min Moders Grav.
1. Saa er nu brudt din Vandringsstav,
Dit Timeglas udrundet!
Saa har du i den mørke Grav
Din sidste Bolig fundet!
Saa har jeg da, o, Hjærtestød!
En Moder kun i Jordens*1 Skjød!
2. Saa holdt nu Hjærtet op at slaa,
Hvorunder jeg har hvilet!
Ej mer i Moderøjne blaa
Jeg skuer Taaresmilet!
I dybe Suk fra klemte Bryst
Hendøde, kvalt, min Moders Røst!
3. Nu, hun er lagt i Ormegaard,
Nu er den Læbe tavnet,
Som kjærlig i de spæde Aar
Mig lærte Fadernavnet,
Mig lærte paa den mørke Jord
At finde Lys i Henrens Ord!
4. Mens Bølgen under Hrone-Klint
Sin Havfrusang istemmer,
Snart, med din Kistes sidste Splint,
Hensmuldre dine Lemmer,
Ja, dele nu alt bange Kaar
Med Præstø-Pyntens Kirkegaard!2
1. Nordiske Smaadigte: Gravens. 2. Grundtvigs mo
der er begravet paa Præstø kirkegaard.

6. Ja, gamle Dagmar Danebod!
Du ogsaa var en Præste-Kvinde,
Med Taaresmil og Adelsblod,
Med Skjoldmø-Hegn om bly Kjærminde;
Du mangt et Hjærtestød forvandt,
Og sent dit Timeglas udrandt.
7. Men, ak! til sidst det dog udrandt.
Og knækket er nu Vandringsstaven,
Det sidste Herberg du og fandt
I Ormegaarden, Dødninghaven;
I dybe Suk fra klemte Bryst
Hendøde kvalt din gamle2 Røst.

9. Dog, Øje! Tak end i din Grav
For, hvad du har udstraalet!
Tak, Læber, som dog, før I tav,
Mig lærte Modersmaalet!
Tak, du som fødte mig til Daab,
Indprentede mig Livets Haab!
10. »Min Frelser lever, og jeg véd.
Han vil til Støv nedtræde,
Hvor dybt end Ormetand mig bed,
Skal jeg ham se med Glæde!«
O! dybt det Ord du prented ind
Paa Modersmaal i Barnesind.
11. Det Livets Ord jeg bygger paa,
Trods Orme, Vind og Vove:
Af Muld skal Dødninger opstaa
Og Frelseren højlove,
Naar Luren drøner saa i Sky,
At Stjærner falde, Bjærge fly.
1. Nord. Smaadigte: Ak! 2. søde. 3. Verset udeladt
i Nord. Smaad.
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12. Naar Herren under Hovedguld
Fra Himlen aabenbares,
For i sit hele Helgenkuld
Paa Jorden at forklares,
Alt, hvad med ham var ét i Aand,
Opstaar i Lysets Klædebon.

13. Det er et Haab, o, Moder fin!
Som Hjærtet kan husvale;
Et Varsel er det Jordelin,
Du lagdes med i Dvale,
For Straalekjortlen let og prud,
Du bære skal som Kristi Brud.

14. Dit Taaresmil ej sank i Grav,
Din Afkom det skal arve:
Min spæde Søn du mild det gav,
Med Hjærtets Regnbufarve;
Det følge ham, og Ætten hans,
Til det opgaar i Soleglans!
15. Saa er din Røst ej heller død,
Hvor Hjærte raader Tunge:
Din Æt med den i Lyst og Nød
Skal tale, bede, sjunge,
Dit Hjærtesuk med Salmeklang
Kun ende1 skal i Jubelsang.
16. O, Moder! løst fra Sotteseng,
Igjen hos Fader hjemme,
Du aander paa min Harpestræng,
Det kan jeg grandt fornemme2:
Den3 toner over Bugt og Hav
Ved4 alle danskes Modergrav.
17. Ja, Oldemoder favr og fin!
I Dødens Skyggedale
Du lagdes med dit Jordelin
Kun og i Vinterdvale;
Til Vennefryd og Fjendeskam
Du stiger snart i Svaneham.
18. Naar Lynet knitrer, Luren gaar,
Forkynder Herrens Komme,
Af Graven du med Fryd opstaar,
At høre Herrens Domme.
Som ét med ham i5 Sandheds Aand,
At bære6 Lysets Klædebon.
1. forklares. 2. begge tryk: benemme. 3. Det. 4. Om.
5. Og, ret oplyst af. 6. Iføre.
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19. Vel faldt dit Maal paa Sotteseng,
Men sank dog ej i Graven,
Det gjenlød i din Salterstræng,
Laa skjult i Rimestaven,
Der fandtes det af ham, du blid
Gav Taaresmil i Nødens Tid.
20. Det klinger nu paa Kirkegaard
Fra Sønnesønnens Tunge,
Som gladelig, naar du opstaar.
Skal Svanesalmen sjunge,
Paa gammelt Dansk, til over Sky
Han nemmer i Guds Hus det ny.1
21. Saa pris, min Sjæl, den Herres Navn,
Som endte Dødens Dage,
Som kom fra Graven, os til Gavn,
Med Lys og Liv tilbage,
Som med sit Ord, før vi det véd,
Opvækker Støv til Herlighed!
22. Omsvævet af min Moders Aand,
Jeg føler det med Glæde,
At, hvad der er i Herrens Haand,
Er altid nær til Stede,
Med Livets Haab, med Lys og Trøst,
Hvor Hjærtet slaar i Kristenbryst.
23. O, Moderstøv og Moderaand!
Mit Hjærtes Tak du have,
Som lærte mig i Ledebaand
Paa Herrens Ord at stave.
At stave, grunde, bygge paa
Det Ord, som aldrig skal forgaa!
N. F. S. Grundtvig.
Nyeste Skilderi af Kiøbenhavn, 1822.
Her efter Poetiske Skrifter V, nr. 27.
Med overskriften »Min Moder« blev dette digt
først trykt i »Nyeste Skilderi af Kiøbenhavn«,
1822, nr. 77, for 24. sept. Derefter blev det med
de ændringer, der er angivet i noterne under
teksten optaget i »Nordiske Smaadigte«, Kristiania 1838, s. 265 flg., med overskriften »Ved
min Moders Grav«. Derefter har P. A. Fenger,
formentlig efter samraad med Grundtvig, dan
net en salme af v. 11, 12 og 21; den fremkom
1857 i ETF 1089, hvor der er følgende ændringer:
1 (11), 1: Det Livsens Ord vi bygge. Kolon efter
»Vove«, som findes baade i Nord. Smaad. og
Poet. Skr., er erstattet med et Komma, hvorved
tegnsætningen er blevet forkludret, og Sangv.
IV, 300 (gi. udg.) har derefter flyttet Kolon op
efter lin. 1.
1. Nord. Smaad.: »det Nye!«, nemlig tungemaal.
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Denne korte salme blev optaget i KHF
1885, 490, gik videre til en mængde, særlig
grundtvigske, salmebøger og tillæg, f. eks. FA
437. FN 502, FV 439, S 518, ST 868, TT 684,
KHT 852, DT 899, BT 744, Askov 696, DKT
4, men blev ikke optaget i KH eller SS, hvorfor
den først gaar ind i de officielle salmebøger med
D 638: »Det livets ord«.
Uffe Hansen skriver bl.a. »Det personlige
og det fælleskristelige er skønt sammenflettet i
Digtet; men i en Salme maa det private vige
for det fælles .... Det er et af de Steder, hvor
vi faar Lov til at se ind i Salmedigtningens Til
blivelse og ser da, hvordan den personlige
Modtagelse af Ordet i Tro paa Gud, Foreningen
af det objektive og det subjektive, føder en Lov
sang midt i Sorgen, finder den fælles Trøst for
den enkeltes Nød, knytter os dødelige sammen
og knytter os til den levende og levendegørende
Gud.«
Grundtvigs salme af digtet til moderen kom
ogsaa til at lyde ved hans egen jordefærd, idet
P. A. Fenger citerede de tre vers, efter at han
havde forrettet jordpaakastelsen den 11. sept.
1872 i Vor Frelser Kirke.

4.

Paa mine Dagis Rime-stok
Har Gud selv tegned Lykke, Liv og Brød,
Gud giver mig det nøysom nok
Om Guld end ikke regner i mit skiød:
Jeg kysser paa Guds Haand og takker til,
Som hver Dag mig min Nødtørft skicke vil.

5.

Vel har jeg svedet denne Dag,
Og i min Viingaard veiled Klimpen om,
Dog vaar min Efne alt forsvag
At saae Velsignelse i noget Rom:
Men Gud mig dend dog af sin Naade gav.
Hand signed selv min tunge arbeydstav.

6.

Har Satan spundet Hilde-garn,
At føre mig i dag til synd og skam,
Hans Anslag bleven er til skarn,
Gud lærde mig at see hans Skalkeham,
I Troens Skiold hand sine Pile brød,
Hand fand mig levendis i Christi Død.

7.

Mit Goods og Ære, Liv og Siæl
Har været hid indtil i Guds behold.
Om Slangen stak mig i min Hæl,
Og trued mig vel tiit med Syndsens sold:
Dog har jeg ikke fundet sorg og saar,
End ikke paa mit mindste Hoved-Haar.

8.

Mens ach jeg arme Adams Barn
Ureenhed sidder paa min Kiortel fliig,
Jeg vel ter mig i Synd og Skarn,
Og er Guds Billede slet intet liig:
Mit hiertis Tanke, ja min Ord og Daad
Med syndsens Galde-Frøe er ombesaad.

9.

Af dette onde Kilde-veld
Er Synd og Last i dag og bubled op,
Men aid min skam og mit Uheld
Tog JESus villig paa sin blodig Krop,
Ved hannem jeg og megen Naade faar,
Hand skyvier mine skamfuld Synde-saar.

10.

Jeg skikker mig til Leye nu.
Og mine Klæder fører jeg mig af,
Ved sengen kommer jeg ihu
Min domme-dagis seng og hvile-grav,
Hvor Verdens Herlighed jeg skal afstaa.
Og kun et svøbe-lagen med mig faa.

11.

Omkring mig, naar mit Lyvs er slukt,
Jeg finder myggen mig at stikke paa,
Jeg tænker da: Naar jeg er lukt
I aid min Eyedom, og gravens vraa,
Hvor Ormen da skal vrimle i min Hud,
Og æde disse Verdens Lyster ud.

(Uffe Hansen: Grundtvigs Salmedigtning I, 83—85,
StJ. I., 173. J. Kr. Madsen: N. F. S. Grundtvigs
Jordefærd 1872, s- 38.)

DET MULMER MOD DEN MØRKE NAT.
Dend Femte Aften-sang.
1.

2.

3.

DEt mulner mod den mørke Nat,
Og Dagen er oppaa sit sidste Fied,
Mod Vesten haver Solen sat
Sin Gang hen til sin vaanlig nedgangssted,
I Jacob rinder dog en Stierne op,
Saa vel i Dalen1 som i2 Bierge-top.
Lad mørknis ikkun immerfoort,
Jeg gruer dog for aldrig nogen ting,
Naar Luften bliver fæl og soort,
Saa lyvser Jesus om mig rundt omkring!
Hans Aand i mig et Lyvs oppusted har,
Som over alle Verdens blus er klar.
Nu vil jeg falde ydmyg ned
Og kysse Støven for min Herris food
Fordi hans store Miskundhed
Er saa mangfoldelig mig overgrood.
Før Solen skal mig slet af syne gaa.
Vil jeg med Hiertens Tak for HErren staa.

1. 1677: Dale. 2. paa.
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12.

Men efter mørken midder-nat.
Da hører jeg det klingre hane-gal,
Aid Verden er til Side sat.
Min Tanke er da udi Himmel-sal,
Hvorfra jeg, ved Basunens sterke Lyd,
Paa Dommedag opvekkis skal til Fryd.

13.

I disse Tanker vil jeg gaa
En rolig Søvn i Nat at tage mig,
Guds Ansigt over mig skal staa,
Hans Engle mig beskierme veldelig:
Min Siæl i Gud skal tryggeligen boo,
Af Satan og mit Kiød ey faa uroo.

14.

Vær selv, O Gud, en værn og vold
Omkring din KIRKE og din lille Hiord,
Vær du vor Kongis sterke skiold,
Slut Laasene med Fred udi hans Gaard:
Lad hos hans Raad dit Lyvs og Lampe staa,
At Nat og Nød dem ey formørke maa.

15. Gud trøste dem der ere nu
I deris Døds minut, og afskeeds tiid,
Kom syge Lemmer og ihu,
Giv dem Taalmodighed og vær dem bliid
Glem ikke nogen iblant hver af dem,
Som du selv kiender for dit legems Lem.
16.

Jeg dermed mig nu kaster ind
Udi min Herris Arme og hans skiød,
Hand lyvser op mit mørke Sind
I Søvne ja udi dend grumme Død!
Saa sover jeg med Herrens Fred og Roo,
I Liv og Død alt lige fuld af Troo.
Thomas Kingo.
Aandelige Siunge-Koor. Første Part. 1674.
Her efter KSS. III, 73 ff.

Denne aftensang kom ikke ind i salmebøgerne
før i vor tidsalder. Maaske er det Jakob Knudsen,
som har fundet den frem. Den kom først ind i
FK 325 med versudvalget 1, 2, 15, 16, 12. Saaledes gik den videre til FA 527, FN 558, FV 475,
hvortil S 559 føjede v. 13, hvorefter den gik
videre til ST 874.
En anden vej gik KHT 707, »Nu vil jeg falde
ydmyg ned«, der optog v. 3, 14, 15, 16, med en
del ændringer.
S 559 skriver »Det mulmer«, hvilket ikke er
en trykfejl, men en opfindelse, som er overtaget
af ST og D 708, hvor salmen efter SF 117 er
optaget med v. 1,2, 14, 15, 16.
I Norge er den optaget i Hauge 628 med 9
vers, men ikke i de andre salmebøger.
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En Anden over Evangelium,1
Under dend Melodie:
Jeg beder dig min HErr’ og Gud, etc.
1. DEt runde Himlens Stierne-Telt
Skal og sit Vidne bære.
Om dend Nyfødde Barne-Helt,
Og om hans Guddoms Ære!
En Stierne sig i Østen fandt,
Hvor ved de Viises Øye
Om JEsu Fødsel blev bekant.
Og søgte ham med Møye.
2. De reyste til Jerusalem,
Og vented’ ham at finde,
De spurde om hans Fødsels hiem
Og hvor hand hviled inde?
Herodes her forskrekkes ved.
Og Salem lige maade,
Dend Barne-Bøddel tog Fortred
Aff dend som fører Naade.
3. Her kastes op hvert Blad og Brev,
Som vaar om JEsu tegned,
Og udaflf det Propheten skrev,
Hans Føde-sted blev regned!
O Daarlighed! sin gode Gud
I Brev og Bog at giemme,
Naar hand aff Hiertet lukkes ud.
Og Sindet ham vil glemme.
4. Saa legger Hedninger en skam
Paa HErrens Folk og Frender,
Som dette Guds uskyldig Lam
Og deres Gud ey kiender!
De Viise gaar hvor Stiernen vil,
I Mørket gaar de andre,
Og i sin Vanarts blinde spil
Ved Middags-Solen vandre.
5. De Viise finder Stiernen staa
Ræt over Jacobs Stierne,
Og over Huset hvor der laa
Vor JEsus Fromheds Kierne!
O salig vist dend Viissdom er
Som veed Guds Søn at finde,
Aid anden Viisdom Vand ey bær
Til JEsu Kundskabs Minde!
1. nemlig foruden »Gaar nu, gaar frem, I viise Herrer
gaar«, til hellig tre kongers dag, Math. 2,1-12.
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6. Saa snart de kaster Øyne paa
Dend Gud og Mand tilliige,
Strax rykkes de med hiertet saa
Som til hans Himmerige!
De fulde strax paa Jorden ned
For hannem at tilbede;
Saa faar dend Siæl sit hiertes meed,
Der JEsum vil oplede.
7. Guld, Røgelse og Myrrhe de
For hannem da frembaare,
I Gaven hiertet vaar at see,
Som Gud hand elsker saare!
Bort med aid Verdens Gods og Guld,
Som Viissdom ey regiærer!
Bort med den lumpen Guld-sands muld
Som aldrig JEsum ærer.
8. Ah! at vi aff de Viise maa
Dend gode Viissdom fatte,
Vi over Verdens Viissdom saa
Vor JEsu Kundskab skatte,
At vi ved Ordets Stierne kand
Os nær til hannem føye,
Med aid vort Guld, vor Magt og stand
Os under hannem bøye.
9. Kom, arme Siæl, som intet har
Aff Verdens Guld i hænde,
Tænk ey, fordi din haand er bar,
Din Gud dig ey vil kiende!
Kom, bær ham kun dit hierte til,
Bær Troe og salte Taare,
Hand dem saa nendsom giemme vil,
Som de Klenodier vaare.
10. Far vel da du Jerusalem,
Din Pragt du selv maa bære!
Far, Verden, vel, vi reyse hiem,
Og aff de Viise lære,
At vandre did hvor Gud hand vil,
Og lade Verden være,
Saa finde vi nok Veyen til
Vort Land og Himlens Ære.
Thomas Kingo.
»Vinter-Parten«, 1689.
Her efter KSS. IV, 152 ff.

Salmen kom ikke ind i K og derfor heller ikke
i de følgende salmebøger. Den blev først op
taget i Sønderjylland af MB 63, »Den store
Himlens Stjernehær«, som udelod v. 4 og 10

og bearbejdede de øvrige lempeligt. Det er dog
Grundtvigs arbejde, der har faaet afgørende betydning. Han omdigtede 1843 salmen til utrykte
salmeblade, og denne bearbejdelse er nu optaget i Sangv. III, 251. Senere bearbejdede han
den paa ny til Festsalmer, 5. opl., 1853, 713,
Sangv. III (gi. udg.), 96:

1. Den runde Himlens Stjerne-Telt
Skal og sit Vidne bære
Om den nyfødte Barne-Helt,
Som Herren til Guds Ære,
En Stjerne klar i Øst oprandt,
I den de Vises Øie
Et Himmel-Budskab læste grandt
Om Kongen fra det Høie.
2. De regned ud, hans Fødselshjem
Var nær ved Templets Tinde,
De reiste til Jerusalem,
Og vented ham at finde.
De spurgde baade Læg og Lærd,
Om de det ikke vidste,
Hvor Jøders Drot, al Ære værd,
Nu fødtes paa det sidste.
3. Randsaget blev da hvert et Blad,
Hvor Christus var betegnet,
Til Bethlehem, Kong Davids Stad,
Af Skriften var udregnet;
O Daarlighed! sin gode Gud
I Brev og Bog at giemme,
Naar han af Hjertet lukkes ud,
Gaaer Sjæl og Sind ad Glemme!
4. Ved Stjerne-Skin de vise Mænd,
Hvis Flid var ufortrøden,
Dog ledtes til den Spæde hen,
Som selv var Morgenrøden;
Det mindste Lys for dem er nok,
Som efter Jesus vandre.
Ved høilys Dag man seer i Flok
Vildfarende de Andre.
5. De vise Mænd i Hytte lav,
Paa Knæ ved Krybberummet,
Guld, Røgelse og Myrrha gav
Til Ærens Drot forblommet;
Gid vi det lære maae af dem,
Langt over Verdens Vise,
Det lille Barn i Bethlehem
At skatte og at prise!
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6. Kom, arme Sjæl, som intet har
Afjordens Guld ihænde.
Tænk ei, fordi din Haand er bar,
Din Gud dig ei vil kiende!
Lad Jesus kun dit Hjerte faae!
Hvad end de Rige mene,
Kun Hjerter heier Jesus paa,
Ei Guld og Ædelstene!
N. F. S. Grundtvig.
Fest-Salmer, 5. opl., 1853, nr. 713.
Her efter 6. opl. 1854.
Saaledes blev salmen optaget i F 162, FN 184
og FV 136, mens S 150 slaar 3 a og 4 a sammen
til eet vers.
I ETF 727 har Fenger optaget salmen med
visse ændringer, som han enten har taget fra
»utrykte salmeblade« eller som han har for
handlet med Grundtvig om, idet denne da del
vis er vendt tilbage til sin første tekst. Ændrin
gerne er følgende: 1,1: Det. 1,4: Og om Hans
Guddoms-Ære. 2,5-8: De fandt det godt Uma
gen værd. Mangt mødigt Fjed at træde, Ud
spurgte baade Læg og Lærd Om Jøders Drot
den Spæde. 3,3: Hans Fødestad. 3,8: Og Sindet
Ham vil glemme.
Saaledes blev salmen optaget i RTi, 611 og
gik videre til KH 156 og til D 114, der dog har
foretaget en ændring i slutningen for at komme
Kingos smukke tekst nærmere.
I Norge har La 192 optaget salmen med alle
10 vers i en lempelig bearbejdelse af Kingos
tekst, mens La rev 165 kun optager de fire sidste
vers: »Gull, røkelse og myrra fin.« Hauge og
Nynorsk har den ikke.
I Sønderjylland har N 89 ligeledes optaget
alle vers efter Kingo, lempet ved laan fra MB
og Landstad, et enkelt sted ogsaa fra Grundtvig.
Ændringerne i forhold til originalen bliver der
ved følgende: 1,5: En Stjerne klar i Øst oprandt.
1,7: Om Jesu Fødsel Kundskab vandt. 2,7:
Barnedrabsmand. 2,8: Af ham. 3,1-4 som ETF
og KH. 4,5-8: De Vise gaae i Stjerneskin, I
Mørke gaae de Andre, I deres haarde vantro
blind Ved Middagssol de vandre. 5,3-8: De
bleve glad, nu nær de saae, Hvad før var i det
Fjerne; O salig er den Viisdom, som Guds
Søn veed ret at finde! Al Viisdom derimod er
tom, Som lukker ham af Sinde. 6,3: Henrykkes
deres Hjerter. 6,5: falde. 6,7: Saa naaer. 6,8:
Som. 7,2: frembære. 7,3: Hjerter. 7,4: Som
Gud er saare kjære. 7,7: den lede Mammons
Muld. 8,2: Den rette. 8,3: Og over. 9,6: Angers
Taare.
(Skaar I, 478. StJ II, 214).
15
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DET SKAL EJ SKE VED KRAFT OG
MAGT.
Som: Kom Helligaand med skabermagt.
1. Det skal ei ske ved kraft og magt,
Men ved din Aand, som du har sagt,
Det skal ei ske ved mandehaand,
Men, Herre, ved din egen Aand.
2. Vor kraft og magt forgaar i hast.
Hvad selv vi bygged, atter brast,
Din Aand af død og grav ei ved,
Hans verk staar fast i evighed.
3. Han fører sandheds sag paa jord,
Og aldrig slagen bort han for.
Han stevner frem med hellig hær,
Som sandheds rene vaaben bær.
4. Han værger kirkens gamle hus,
Saa trygt det staar i stormens brus,
Med daabens bad, med korsets ord,
Med kalken klar paa alterbord.
5. Han i det skjulte bygger op
En kongestad paa bjergets top Jerusalem, paa fjerne vei
En skare stille hilser dig.
6. Men ei ved kraft og ei ved magt,
Men ved din Aand, som du har sagt —
Saa ber vi: Tøm os ud for vort,
For trangt og smaat og højt og stort,
7. Og fyld os med din Helligaand,
Og styrk os med din høire haand,
Og skab af os, vor Herre kjær.
Din kraftes Aand en tjenerhær.
Gustav Jensen.
»Cantica«, 1902, nr. 347.
Det er uvist, hvornaar denne salme er skrevet,
og om det er sket i en bestemt anledning. Rynning siger, at v. 1-2, 5-7 er digtet til indvielsen
af den nye missionsskolebygning og den gamle
skoles 50-aars jubilæum i Stavanger 29. april
1914. V. 3-4 er føjet ind i Gustav Jensens salme
bogsforslag 1915. Det fremgaar af festreferatet i
Norsk Missionstidende 1914, nr. 10, at sangen
blev sunget ved den nævnte lejlighed, men det
er jo i hvert fald galt, at den er digtet i denne
anledning, naar den allerede er trykt i første
udgave af »Cantica«, Kristiania 1902, en sang
bog, som blev udgivet af Norske Studenters
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Kristelige Forbund og brugt ved de nordiske
studentermøder med kristeligt program, ved
hvilke Gustav Jensen paa den tid spillede en
betydende rolle som taler.
Der er nogen sandsynlighed for, at Cantica
bringer det første tryk, naar en betydelig norsk
salmeforsker daterer den 12 aar senere, mens
en anden norsk forsker, Lars Aanestad, har
noteret, at den blev sunget ved indvielsen af
Norske Studenters Kristelige Forbunds nye hus
28-1-1904, hvad han ikke vilde have gjort, om
den dengang havde været vel kendt. Ogsaa
Aanestad mener, at Cantica bringer det første
tryk. Herpaa tyder ogsaa det forhold, at første
udg. af Cantica ofte anfører den sangbog eller
salmebog, hvorfra man har hentet denne eller
hin salme, og ikke forfatterens navn, selv ikke i
meget kendte tilfælde; men her staar ikke anført
nogen saadan kilde, men kun »G. J.«, hvilket er
naturligt, hvis Cantica har faaet den af Gustav
Jensen selv, og han har ønsket det saaledes eller
ligefrem været medarbejder ved sangbogens ud
arbejdelse.
Ludwigs skildrer med stor betagelse sit første
møde med Gustav Jensen under det nordiske
studentermøde paa Setnesmoen 1899. Derefter
fortsætter han: »Da jeg fik at vide om ham, at
han var salmekyndig og endda selv skrev Sal
mer, gav jeg mig naturligvis til at søge i Sang
bogen »Cantica«, og her fandt jeg saa første
Gang hans kendte Salme: Det skal ej ske ved
Kraft og Magt.« Hvis disse linjer skal forstaas
saadan, at Ludwigs fandt salmen paa det nævnte
studentermøde, kan der foreligge en erindrings
forskydning, eller man kan have brugt et sang
hefte, der var en slags forløber for Cantica.
Og salmen maa saa dateres til 1899. Men ordene
kan dog maaske tydes saaledes, at Ludwigs
senere fik at vide, at Gustav Jensen var salme
digter, hvorpaa han i det mindste tre aar efter
studentermødet har fundet salmen i Cantica.
Naar D daterer den til 1869, er det sikkert en
lapsus. Mon det ikke er det gængse aarstal for
Landstads salmer, der her har listet sig ind?
Men det maa indrømmes, at Gustav Jensen i
1869 var 24 aar gammel og teologisk kandidat.
Salmens bibelske udgangspunkt er Zak. 4,6.
Ludwigs refererer dens indhold og tilføjer saa:
»Enhver, der kender noget til vor Salmeskat,
vil selv af en kort Oversigt som denne mærke,
at her synger en fin Salmekender, men ikke
nogen særlig udrustet Salmedigter. Det er
»Grundtvig« paa rigsnorsk, men saaledes, at
hans brusende Orgeltoner er oversat til dæmpet
Klavermusik, fint og smagfuldt, men ikke for
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»Menighedens fulde Kor«. Dog greb den mig
med en betagende Kraft. Det skyldtes det femte
vers. Dette begynder i Stil med det øvrige: .. .
men saa afbryder Digteren den jævnt fremskri
dende Skildring med et Blik mod denne skjulte
Stad: ... Det er, som om et tæt Dække af
Skyer med eet rives itu og lader de opadvendte
Blik se et dejligt Syn af Tage og Tinder i straalende Lys. Og se, her var den jo igen, mit
Hjertes Salmetone: De longinquo te saluto.«
I Norge ændrede Gustav Jensen lidt paa den
oprindelige tekst i sit »Forslag til en revideret
salmebok« 1915, nemlig (bortset fra den stadigt
ændrede norske retskrivning) følgende: 1,3:
mande-haand. 3,2 komma for punktum. 5,3-4
udraabstegn efter »Jerusalem« og »dig«. 7,3-4:
o Herre kjær, Din sandhets Aand en vidnehær!
Med endnu en lille ændring (6,3: Tøm du oss
for vårt) blev den optaget i La rev 425 til 6.
sønd. e. paaske og gik videre til Nynorsk 802.
I Danmark blev den allerede 1913 optaget i
KHT 782 med den oprindelige tekst fra Cantica.
Den gik videre til FA 276, SS 654, KST 722,
HT 740, DT 821, Jessen 683, Sønderborg 709.
S 291 og ST 768 forkorter til 6 vers, idet 3 a og
5 a sammenføjes, mens 3 b og 5 b, som Lud
wigs var saa glad for, udelades.
D 256 har ændret 6,3 og har optaget Gustav
Jensens ændringer i v. 5 og 7.
(Rynnings salmeleksikon, manuskript paa Oslo uni
versitet. Ludwigs III, 174-7).
DE UNGE KRISTNE KNÆLE NED.
Som: Af Høiheden oprunden er.
1 • De unge Kristne knæle ned
For dig, som Hjertets Tanker veed,
O Fader i det Høie!
Med stille Angers Suk i Løn:
Velsign og mig! er deres Bøn,
Giv Naade for dit Øie!
Atter de dig Troskab sige,
Naaderige
Jesu Kriste,
Lad det Løfte aldrig briste.
2. O Fader, salv dem med din Aand,
Oplys dem, led dem med din Haand
Paa Ordets rette Veie!
O tænk paa dem, o mindes dog,
Du skrev dem ind i Livsens Bog
Til Himlens Arv og Eie!
Er de faldne, af dig fundne
Syndebundne,
Dig miskunde
Over dem, som til dig stunde.
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3. Og vogt saa, Jesu, dine Faar
I Verdens Ørken, hvor de gaar
I Hunger, Tørst og Mørke!
Fra Ungdom og til Alder graa
De fast hos dig i Pagten staa
Ved Aandens Kraft og Styrke!
Naar da Troen er bevaret,
Løbet faret,
For din Throne,
Herre, giv dem Livsens Krone!
M. B. Landstad, 1861.
»Kirkesalmebog«, 1869, nr. 45.

Denne salme, som oprindelig fremkom i Land
stads »Udkast« 1861, blev i Sønderj'ylland op
taget i N 280 med følgende ændringer: 1,7:
Troskab atter De tilsige. 2,7-10: Om fra dig de
Sig forvilde, Frelser milde, Dig vi bede: Det
Fortabte du oplede! 3,7-10: Naar i Troen Fast
de blive, du dem give For din Throne Retfærds
Krands og Livsens Krone!
Severinsen har til KHT 822 »lempet« salmen
ved at bortskære slutningen af hvert vers; denne
er i dette versemaal næsten altid et kildent
punkt, og selv N, som i aand og tone er saa be
slægtet med Landstad, har her maattet foretage
væsentlige ændringer. Desuden foretog Severin
sen i de første vershalvdele følgende ændringer:
1,1: Dit unge Mandskab knæler ned. 1,4: Hjer
tets stille Suk. Den nye begyndelse med ordvalg
fra Ps. 11 o og ændringen af det umotiverede
»Anger« giver den lille salme et lidt mere frej
digt præg. Den blev optaget efter KHT i SF
590, hvorfra den gik videre til Prøvesbg. 438,
men paa grund af pladsmangel blev den ikke
optaget i D.
Den er heller ikke optaget i La rev eller
Nynorsk.
(Skaar I, 121).
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1. Dig rumme ei Himle,
Og Himlenes Himle,
Vor Skaber fuldstor!
Saa ei er at tale
Om Høielofts Sale
For1 Dig paa vor Jord.
1. Sangv. 2. udg.: Til.
15*
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2. Du rører kun Støvet,
Som Vind-Pust i Løvet,
Du himmelske Giæst!
Og Hytten i Barmen,
Med Kiærligheds-Varmen,
Behager Dig bedst!
3. Men kneise paa Tue,
Med Piller og Bue,
Paladser for Jord,
Er Mand dog kun Bæver,
Hvis ikke sig hæver
Palads for Guds Ord!
4. Og har Du os givet.
Til Redning, til Livet,
Et Almagtens Ord,1
Til det at udtale
Maae Høielofts-Sale
Opmylre paa Jord!
5. Hvem vil ikke prise,
Med Psalme og Vise,
Din Kiærligheds-Røst!
Hvor er dog det Øre,
Som ikke vil høre
Den evige Trøst!
6. Thi bygge vi Kirker,
Hvor Guds-Ordet virker,
I Lys og i Løn,
Hvor Hjertet sig fryder,
Naar Hallen gienlyder
Af Tak for Guds Søn!
7. Ja,2 lægges de øde,
Det volder de Døde,
Som spøge i dem.
Thi Alle medgivet
Er Lysten til Livet
I Glædernes Hjem!
8. Ja, dødfødte Sange
Og Taler, fuldmange,
Din Kirke har tømt;
Kald Ordet tillive!
Da Kirken skal blive
Som fordum berømt!3
1. Et Kjærligheds-Ord. 2. Og. 3. To Gange berømt.
- Et bevaret haandskrift fra o. 1837 har mellem v.
8 og 9 følgende: Saa bød du os nøde De levende
døde Dit Gjæstebud paa; Til Brylluppets Ære Ej Stol
maa der være, Som ledig skal staa.
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9. De slet Dig forstode,
Som ei med det Gode
Bød Sjæle til Giæst:
Med Svøbe og Tøile,
Med Baand1 og med Bøile,
Man giør ingen Fest!
10. Lad Dødninger Grave
Til Dødninger lave,2
Og true med Hel!
Dit Ord at forkynde
Med Liv og med Ynde,
Det tækkes Dig vel!
11. Du leve os lader
Med Dig, som med Fader
Du lever i Løn;
Saa leve vi lade
Tilhørerne glade
Med os og Guds Søn!
12. Saa Tungen vi bruge
Med Aanden hver Uge,
Til Glæde og Gavn,
Saa Graat vi forgylde,
Saa Huset vi fylde,
Opbygt i dit Navn!
13. Naar Øie Du fæster
Da paa dine Giæster,
Og syner dit Bord,3
Hvis Klædning Du laster
Din Engel udkaster,
Men kun paa dit Ord!
14. Skiøndt Du er den Rene,
Du ingen vil stene,
For Loven han brød,
Du Giæsten kun vrager,
Som ikke modtager
Det Purpur, Du bød!
N. F. S. Grundtvig.
Sang-Værk, 1837, nr. 57.
Salmen fremkom i Sangværkets 2. hefte, som
formentlig udkom ved juletid 1836; dette aar er
den nok skrevet. Dens bibelske udgangspunkt
er 1. Kong. 8,37, men i slutningen spiller den
tydeligt paa lignelsen om kongesønnens bryllup,
Math. 22,1-14. I den senere anvendte, forkor
tede skikkelse er den næsten indsnævret til en
kirkeindvielsessalme, men i den oprindelige skik1. Bast. 2. Math. 8,22. 3. Sangv. 2. udg.: Dem syner
om Bord.
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kelse taler den om hele kirke-genopbygningen
efter rationalismen, ja i det hele om dette at
opbygge kirken til enhver tid.
P. Hjort har i »Gamle og Nye Psalmer« 1840
optaget to forskellige versudvalg: Nr. 227 »Dig
rumme ej Himle« til kirkeindvielse, og nr. 236
»Er Kirkerne øde« under afsnittet »De helliges
Samfund«.
P. A. Fenger har siden forkortet og bearbej
det salmen. Han udvalgte v. 1, 2, 4, 5, 6 og
ændrede: 1,3: Herre. 3(4),!: Men. Saaledes
blev den offentliggjort i Dansk Kirketidende
1878, nr. 23, og optaget i KHF1885, 560, der
dog yderligere ændrede 2,6: Den huger dig
bedst.
Saaledes blev salmen optaget i KH 432, SS
655. S 362 og D 291.
GF 449 har søgt at danne en salme »Vel
knejser paa Tue« af de udeladte vers; men det
er ikke faldet heldigt ud.
Til brug ved Marmorkirkens indvielse 19.
august 1894 komponerede Hartmann sin melodi
til salmen.
(Thuner 93. StJ II, 32).

DIG, STORE GUD, SKE ÆRE.
Originalen: se Vægterversene!
Mel. O Jesu, for din Pine.
1. Dig, evig Gud, skee Ære
I høie Himmelchor,
Som Vægter vilde være
For os paa denne Jord!
2. Nu skrider Natten sorte,
Og Dagen stunder til:
Lad dem nu blive borte,
Som os bedrøve vil.
3. O Jesu, Morgen-Stjerne!
Vort Liv udi din Vold
Befale vi saa gjerne:
Vær du vor Sol og Skjold!
4. O Hjerte-Fader fromme!
Os Alle Hjælp betee,
Og lad til dig os komme.
En evig Dag at see!
W. A. Wexels:
»Christelige Psalmer«, 1840, nr. 645.
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Denne lille morgensalme har Wexels dannet af
de gamle vægtervers, v. 1 af første halvdel af
verset til kl. 4, næsten uændret, v. 2 af første
halvdel af verset til kl. 3, næsten uændret, v. 3
af første halvdel af verset til kl. 5, som er ændret
fra en bøn for kongen til en bøn for os alle, v. 4
af anden halvdel af verset til kl. 3, som er be
tydeligt ændret og udbygget.
I den anden udgave af »Christelige Psalmer«
1844, samlede Wexels disse fire vers til to ottelinjede og anførte som melodi: »Hjertelig mig
nu længes«.
Disse to vers blev optaget i R 68 med følgende
ændringer: 1,1: Dig, store Gud. 2,5: O Gud og
Fader fromme.
De gik videre til KH 53, som ændrede 1,7:
Gud, lad dem. Saaledes blev de ogsaa optaget i
SS 656 og D 693, som fandt det nyttigt at be
vare denne lille salme, selv om vægterversene
blev optaget i deres helhed.
I Norge blev Wexels vers optaget med mindre
ændringer i La 605, La rev 816, Hauge 612 og
Nynorsk 653, sidste sted i Skards oversættelse:
»Deg, Herre, takk og æra«.
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GUD LADE ROLIGHED OG FRED.
1. Dig store Gud og Zebaoth
Vi ævig Friis frembære,
Vor Klippe, Skiold, vor Værn og Slot,
Dit Navn Velsignet være!
Saa lenge som at Solen kand
Paa Firmamentet rende,
Skal vi din Lov, fra Mand til Mand,
Ævindeligen kiende.
2. Din hielp, dit Raad, din store Magt,
Dit viise forsyns Øye
Forblinded aid vor Fiendes Agt,
Og lindrede vor møye,
Dend tiid hin sterke Fiende kom
Med megen Vold og Vrede,
Os at omringe runden om,
Da stood Du for os rede.
3. Du Kongen med dit Sverd ombandt,
Og spendte selv hans Bue,
Hvor ved hand megen Seyer vandt,
Naar Fienden mest mon true!
Du hindrede hans Fienders fied,
Bevaagte selv hans Trone,
Og prydede hans Hoved med
En saare deylig Krone.
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4. Du samled Folke-Hierter saa
(Som vunder vaar at skue)
At hver vaar færdig ud at gaa
Mod Sverd og Skud og Lue!
Hver giorde vilhg tog og Vagt
Liv, Blood og Gods at vove,
Hver passede paa Fiendens Agt
Og sielden vilde sove.
5. Dend Nat, dend blodig Vinter-Nat
Da Fienden sig oprørde.
Os med aid Magt at gribe fat,
Da mand ey andet hørde
End Torden, Skud og Lyvne-Ild,
Granater, Sverd og Klinge,
Der Døden vaar saa Vred og Vild,
Da skiulte os Din Vinge.
6. Det vaar Dit Verk, dit eget Verk,
Vi Dig det aldt tilskrive,
O Gud som er saa stoor og sterk,
Og kand tilbage drive
Aldt hvad i Verden mægtigt er,
Hvad Kloghed kand udspinde
Din Ild det snarlig sønder skiær
Hvor fast mand det vil tvinde.
7. Vi derfor ville møde med
Din Lov i vore Munde,
Og i din Hellig Boligs sted
Aflf vore Hierte-Grunde
Fra Børn til Børnebørn skal gaa
Din store Frelses minde,
Saa lenge Verden dend kand staa
Og Vand til Havet rinde.
8. Et Priseligt Hallelu-jah
Skal i Dit Tempel lyde.
Hvert Hiertes Instrument skal siae
Og Tusind fold sig fryde.
At Konge, Krone, Riger, Land
Ey blev i Nød forlatte
Men i en good og Lyksom stand
Ved HErrens Finger satte.
9. Gud lade Kongens Huus bestaa
Som en urørlig Klippe,
Gid at hans Scepter aldrig maa
Guds Haand og heffte slippe!
Gud lade Kongens Børn og Sæd
Til Verdens Ende stige
Op til hans Arve-Thrones sted,
Og saa til Ærens Rige.
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10. Gud lade Rolighed og Fred
I Kongens Riger blive,
Guds Ord og Ære blive ved
Og salig Trøst os give?
Lad alle Stænder vær’ i Læ,
Og i din Naade bygge,
Hver ved sit Huus og Figentræ
Maa nyde Fred og skygge.1

2. Vel skeer det saa i Verden mest,
Dog det kan lidet baade,
Man ruster sig med Vogn og Hest
Og glemmer saa Guds Naade;
Ja, glemmer saa, at uden Tro
Er Mod og Magt kun Drømme,
Det sanded sent Kong Pharao,
Han sank i Havets Strømme.

11. Stil aid dend Striid i Verden er,
O Gud som ene Raader,
Vær os med aid Din Frælse nær
Og alle dine Naader!
Vor Hænders Gierning ville Du
Med held og Lykke fremme,
Bliv i vort Hierte, Siæl og Hu,
At vi Dig aldrig glemme.

3. Naar Jordens Fyrster sikrest tror,
De snilde Raad oplægge,
Den Herre som i Himlen bor,
Han leder dem som Bække.
Han Folkehjerter samle kan,
Og vække dem der sove,
At Hver med Lyst for Fædres Land
Sit Gods og Liv vil vove.

Thomas Kingo.
»Vinter-Parten«, 1689.
Her efter KSS IV, 246.
I 1661 indrettede Frederik III en taksigebesfest, som skulde fejres hvert aars 11. febr. til
minde om stormen paa København 1659. Den
blev optaget i kirkeritualet og bestod til 1766.
Der skulde til højmesse og froprædiken prædikes
over Ps. 124 og til aftensang over Math. 7,24-25.
Kingo, som havde oplevet denne svære tid, skrev
i sin salmebogs vinterpart salmer til begge disse
tekster: »Om Gud ey hafde været her« og »Viis
er dend Mand«. Nærværende salme er beregnet
til udgang som det ses af overskriften »Effter
Vebignelsen aff Prassten er læst for Alteret,
Siunges til slutning effterfølgende Takke-Psalme,
Under dend Melodie: Jeg beder dig min HErre
og Gud, etc.«.
Ingen af disse salmer blev imidlertid optaget
i K, men den ovenstaaende blev i 1848 under
en lignende situation fremdraget af C. J. Brandt
i »Dansk Kirketidende«, bearbejdet som følger:
Krigs-Psalme
(efter Kingo).
1. Dig, store Gud og Sebaot,
Vi Lov og Pris frembære,
Du er vort Skjold, vort faste Slot,
Dit Navn velsignet være!
Det er Dit Raad, Din Hjælpe-Magt,
Dit vise Forsyns Øje,
Der hindre skal vor Fjendes Agt
Og spilde al hans Møje.
I. Mika 4,4. Et billede paa den messianske fredstibtand.

4. Det er, o Gud, dit eget Værk!
Du og til Sejr kan lede,
Om Fjenden stormer, dobbelt stærk,
Med megen Vold og Vrede.
Som David knuste Goliat,
Saa skeer det end herefter:
De Smaa som Lid til Dig har sat,
Du laaner Kæmpe-Kræfter.
5. Vor Fjende kom med Brask og Bram,
I Støvet os at knuge,
Han tænkte det var nemt for ham,
Den liden Hob at sluge.
Men sees det skal, at Værn mod Vold
Har Den, bag stærke Skandser,
Som staar med Rets og Sandheds Skjold
I Din Fortrøstnings Pandser.
6. Dig give vi vor Sag i Haand,
Saa Verden klarlig mærker,
Med Dem i Dine Ledebaand
Du end gjør Underværker.
Ja, Herre! lad det kjendes grandt:
Ej blot i gamle Dage,
Men saa endnu, det Ord er sandt,
At Du er stærk i Svage!
7. O lad med Ære fast bestaa
Det gamle Danmarks Rige!
Mens Vold og Svig, med Skammen paa,
Fra vore Grændser vige.
Lad Fred og Frihed hos os bo,
Dit Ord det ene mægter,
At prises maa Dit Navn med Tro
Blandt os til sidste Slægter.
C. J. Brandt.
Dansk Kirketidende, 1848, nr. 148.
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Brandt har her fjernet sig betydeligt fra Kingo
og tilpasset salmen efter en ny situation. Hans
salme blev offentliggjort den 9. juli. Heller ikke
den blev optaget i salmebøgerne, men den har
nok tjent til at gøre opmærksom paa Kingos
tekst. Bearbejdelsen, som blev optaget i R 114,
ligger nær ved Kingo, selv om den er ret ind
gribende. Den har udvalgt v. 1 a -|- 2 b, 4 a -|5 b, 6 a + 7 b, 10 a + 11 a. Resultatet blev
følgende:

1. Dig, store Herre Zebaoth,
Vi evig Friis frembære,
Vor Klippe, Skjold, vort Værn og Slot,
Dit Navn velsignet være!
Den Tid vor stærke Fjende kom
Med megen Vold og Vrede,
At styrte Land og Rige om,
Da stod du for os rede.
2. Du samled Folkets Hjerter saa,
Som Under var at skue,
At hver var færdig ud at gaae
Mod Sværd og Skud og Lue;
Og midt i Slagets værste Ild,
Der, hvor vor Magt var ringe.
Hvor Døden var saa vred og vild,
Der skjuled os din Vinge.
3. Det var dit Værk, dit eget Værk,
Vi dig det alt tilskrive,
Du, Gud, som er alene stærk,
Holdt os med Seier ilive;
Fra Børn til Børnebørn skal gaae
Din store Frelses Minde,
Saa længe Danmark end skal staae,
Og Sundets Bølger rinde!
4. Gud lade Rolighed og Fred
I Kongens Rige blive!
Guds Ord og Ære blive ved
Os salig Trøst at give!
Stil al den Strid, i Verden er,
Du, som skal evig raade,
Vær os med al din Frelse nær
Og med din rige Naade!
R 114.
I de to udkast fra 1850 og 1852 findes kun de
tre første vers. At det sidste vers ogsaa kom med
skyldes nok Monrads forslag af 1854, hvor dette
vers er med, netop sammenstykket saaledes, om
end R har rettet lidt paa Monrads tekst.
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Fra R gik salmen uændret videre til KH 87.
Saaledes blev den ogsaa optaget i SF 196,
mens GF 798 kun optog det sidste vers. MF
optog den derimod som to salmer, 722 med
Kingos v. 1 a -f 2 b, 6, 7, og nr. 716 med Kingos
v. 1 o og 11. Dette blev vejledende for D, som
dog optog hovedsalmen eller krigssalmen »Dig,
store Herre Sebaot«, nr. 752 med de tre til
vante vers, og fredssalmen »Gud lade rolighed
og fred«, nr. 746, med de to vers fra MF.
En salme som »Dig, store Herre Sebaot«
kan »ligge død« i salmebøgerne gennem lange
tider, og saa kan der pludselig komme situatio
ner, hvor den er paa alles læber og føles som det
forløsende ord. Saaledes blev den sunget ved
rigsdagsgudstjenesten den 9. maj 1945 efter be
frielsen, og samtidig i utallige kirker landet
over.
(Thuner 95. Poulsen IV, 51-53).

DIG TAKKE VI, O JESUS KRIST.
Euangelium Marci X. som mand
pleyer at opregne hoss Børne-Daaben/ om
Christi hiertelag til smaa Børn Oc siungis/ som/ Guds Søn er kom
men aff Himmelen ned.
1. VOr Herre Jesus Christ Guds søn
Hand kom til verden here/
Beuiste sin Naade mod Menniskens kiøn/
Met sine Jertegn oc Lære.
Thi løbe til hannem aff alle Land/
Baade vnge oc gamle Quinde oc Mand/
Vilde hielp aff hannem haffue.
2. Saa komme oc da Forældre frem/
Haffde deris smaa Børn at føre/
Begæret at hand vilde værdis dem/
For sin Barmhiertighed røre/
Hand vilde oc legge dem Kenderne paa/
Disligest giøre Bøn for dem ocsaa/
Oc dennem der til velsigne.
3. Disciplene lode da ilde for det/
Mon paa Forældrene sende1.
Dem siuntis det icke at være ret/
Deris Mester toge Børn i Hende.
Hand haffde vel andet at tencke paa/
Som Israels Rige skulde faare staa/
End skemte met Børn oc lege.
1. Trykfejl: skende.
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4. Der Jesus det saa da bleff hand vred/
Fortørnedis derfor saare.
I maa ingelunde forhindre det/
Sagde hand dem obenbare/
Men lader smaa Børn komme hid til mig
Fordi at deris er Himmerig/
Det skulle i vist befinde.

11. Lader oss derfor alle Synder sky/
Alt Hoffmod oc Pral forgætte/
Offuerflødighed oc Wtuct sky/
All Affuind aff Hiertet hensætte.
At wi kunde Børn ret bliffue lig/
Met dennem indgaa i Himmerig/
Ved Troen til Gud allene.

5. Jeg siger oc eder sandelig/
Vden i som smaa Børn bliffue/
Da komme i icke i Himmerig/
Som ieg mon skencke og giffue.
Saa tog hand dennem vdi sin faffn/
Lagde Hender paa dem til deris gaffn/
Hand monne dem oc velsigne.

12. WI sige dig Loff oc euig Prijss/
O Gud vor Fader kiere/
Som Ecteskabs stat den ære beuiss/
De maa fructsommelig være/
Oc haffue aff Børn stor glæde oc gaffn/
Der ved at prise dit hellige Naffn/
For dine Velgierninger alle.

6. HEr aff forældre/ baade quinde oc mand
Kunde alle see oc lære/
At de til Christ vor Frelsermand/
Deris smaa Børn skulle frembære/
De ingelunde det forsømme maa/
Der som de ville Guds vrede vndgaa/
Oc euige straff quit bliffue.

13. Dig tacke wi oc HErre Jesu Christ/
Som Børn beuiste den ære/
At legge dem op alt til dit Bryst.
Du oss regære oc lære/
At wi ret bære vore Børn til dig/
Optucte dem vel oc Christelig/
Forargelse dennem ey giffue.

7. Vore Børn skulle wi til Jesum Christ/
Ved Daaben først frembære/
Som er it Naadetegn foruist/
At hand dem mild vil være/
Vil tilgiffue den oprindelige Synd/
I huilcken de fødis aff Mand oc Quind/
Vil dem til Lemmer anamme.

14. Du vilde oc dennem for din Godhed/
Ved dine Engle beuare/
Fra Dieffuelen deris Fiende leed/
Som sætter for dem sin Snare.
Lad hannem met dem ey fange mact/
Men lad dem tencke paa den Pact/
De met dig i Daaben giorde.

8. Der næst wi ocsaa ved vor Bøn/
Skulle Børn til Gud fremføre.
Begære at hand vilde for sin Søn/
Dem met sin hellig Aand røre/
Regære oc lede i all forstand/
Fri dem fra det dem skade kand/
Saa de maa salige bliffue.

15. Beuar oss alle fra Synd oc Last/
At wi ey fra dig vige/
Men bliffue hoss dig vdi Troen fast/
Met Børn faa Himmerigs rige.
Dig ske Loff/ Prijss oc hærlighed/
Alt met din Fader i Euighed/
Der til den hellig Aand/ Amen.

9. Der effter wi oc ved Christelig tuet/
Skulle Børn til Gud frembære/
I Guds fryet dennem opføde smuet/
Til hans loff prij'ss oc ære/
Til Dyd oc Lærdom holde dem frem/
Oc ingen forargelse giffue dem/
For Wtuct dennem oc straffe.
10. HEr hoss wi oc besinde maa/
Det Christus mon faare giffue/
At om wi ville Guds Rige indgaa/
Da maa wi som smaa Børn bliffue/
Met Hellighed oc wskyldighed/
Ydmyghed oc Sparsommelighed/
Venlighed oc Dyder flere.

Ukendt forf. i 16. aarh.
Th., Benedicts udg. 1586, blad 82-84.
Denne salme, hvis forfatter er ubekendt, frem
kom i Lor. Benedicts udgave af Th. 1586. Den
blev optaget hos Cass. og i K, hvor den anven
des til 3. s. i adv. og har følgende ændringer:
2,1: komme der da. 6,4: kunde. 8,4: den Hellig.
8,5: leede dem i. 10,1: ogsaa. 11,4: bortsætte.
13,1: vi, HErre. 14,6: din pagt. 15,6: Faderen.
Derfra gik den til P 197. Gb 65 føjer yderligere
nogle ændringer til: 1,2: Kom Verdens Synd at
bære. 10,2-3: Den Lærdom, os Gud lod give.
At ville vi ind i hans Rige gaae. 10,6: og Med
lidenhed. 10,7: flere Dyder. 12,3: Som Ægte
skabs-Standen Ære beviis.
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Men Gb har tillige en anden redaktion af
salmen, nr. 24: »Vor Midiere, Guds egen Søn«,
en omdigtning paa 12 vers, som er foretaget af
Birgitte Boye.
I E er salmen udeladt, men R 328 optog af
den oprindelige salme de tre sidste vers i følgende
bearbejdelse:
1. Dig takke vi, o Herre Christ,
Som gav de Smaa din Ære,
Og lagde dem op til dit Bryst;
Du ved din Aand os lære.
At vore Børn vi bringe dig,
Optugte dem ret christelig
Og aldrig dem forarge!
2. Send du din Engleskare ned,
At den maa dem bevare
Fra Fjenden, som er dem saa vred
Og sætter for dem Snare;
Lad ham i dem ei fange Magt,
Men lad dem tænke paa den Pagt,
Du har med dem oprettet!
3. Os alle vogt for Synd og Last,
At vi fra dig ei vige,
Men barnlig hænge ved dig fast
Og naae dit Himmerige;
Dig skee Lov, Priis og Herlighed
Med Faderen i Evighed,
I Aandens Eenhed! Amen.
R 328.
Heri ændrer KH 351 kun 3,1: fra. D 403 har
ført disse tre vers, »Dig takker vi, o Jesus Krist«,
lidt nærmere til originalen.
I Norge har La 41 optaget den gamle salme
med 8 vers: »Af Jesu Ord og Adferd kan«.
Skaar fortæller, at det i flere norske menigheder
var skik at synge v. 7 (i Landstads bearbejdelse
v. 2), naar man stod færdig til at gaa hjemmefra
med et barn, som skulde døbes. La rev 668 har
optaget salmen med 5 vers og ændret begyndelse:
»Vi våre barn til Jesus Krist«. Hauge 448 har
optaget den med 12 vers, der følger den gamle
tekst saa nær som muligt.
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2. O, kom til os og slip os ei,
Men drag os, naar vi ikke
Er raske nok paa Himlens Vei,
Hvor Torne Foden stikke.
3. Vor Aftenstund er altid nær
I hver en Livets Alder,
O vær vort Lys med lifligt Skiær,
Naar Aften-Duggen falder!
4. Naar da vor dunkle Pilgrims-Færd
Ved Maalet er til Ende,
Vi skal med himmelsk Klarhed der
Dig og din Fader kiende.
N. F. S. Grundtvig (efter Kingo).
Fest-Psalmer, 5. opl. 1853, nr- 721Her efter 6. opl. og Sangv. IV, 253.
Idet Grundtvig bearbejder Kingos »Hvor lifligt
er det dog at gaa«, se denne! deler han den i to
salmer. I den første, »Det lifligt er for os at gaa«,
udvider han den fortællende del og føjer selv et
hjertesuk til, mens han udskiller Kingos slut
ning til ovenstaaende særlige salme, der for saa
vidt er løsrevet fra paasketeksten og ofte anvendes
som aftensalme. I de fleste grundtvigske salme
bøger erstatter disse to salmer Kingos; den oven
staaende er saaledes optaget i F 207, FK 162,
FA 239, FN 263, FV 389, S 476, ST 854, KS 786.
Prøvesalmebogen havde optaget ikke blot
Kingos salme, men ogsaa begge de grundtvigske
bearbejdelser, fordi de var saa stærkt udbredt.
Naar noget deraf skulde udelades, maatte det
blive den fortællende Grundtvigsalme. Men
ovenstaaende blev optaget som aftensalme i
D 725.

DIG VIL JEG ELSKE, DU MIN STYRKE.
Das Zehnde.
Sie verspricht sich Ihn biss in Tod zulieben.
1. ICh wil dich lieben, meine Stårke,
Ich wil dich lieben, meine Ziehr,
Ich wil dich lieben mit dem Werke
Und immerwehrender Begihr:
Ich wil dich lieben, schonstes Licht,
Biss mir das Hertze bricht.

DIG VANDRE VI SAA GERNE MED.
Mel. Jeg veed et evigt Himmerig.
1. Dig vandre vi saa gierne med.
Opstandne Jesus lille!
Med dig til Himlens Hvilested
Vi gierne følges ville.

2. Ich wil dich lieben, O mein Leben,
Als meinen allerbesten Freind;
Ich wil dich lieben und erheben,
So lange mich dein Glantz bescheint,
Ich wil dich lieben, Gottes Lamm,
Als meinen Bråutigam.
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3. Ach dass ich dich so spåt erkennet,
Du Hochgelobte Schonheit du,
Und dich nicht eher mein genennet,
Du hochstes Gut und wahre Ruh!
Es ist mir leid und bin betriibt,
Dass ich so spåt geliebt.
4. Ich lieff verirrt und war verblendet,
Ich suchte dich und fand dich nicht;
Ich hatte mich von dir gewendet
Und liebte dass geschaffne Licht;
Nu aber ists durch dich geschehn,
Dass ich dich hab ersehn.
5. Ich danke dir, du wahre Sonne,
Dass mir dein Glantz hat licht gebracht:
Ich danke dir, du Himmels-Wonne,
Das du mich fro und frey gemacht:
Ich danke dir, du gvildner Mund,
Dass du mich machst gesund.
6. Erhalte mich auff deinen Stegen
Und lass mich nicht mehr irre gehn;
Lass meinen Fuss in deinen Wegen
Nicht straucheln oder stille stehn:
Erleucht mit Leib’ und Seele gantz,
Du starker Himmels glantz.
7. Gib meinen Augen siisse Thrånen,
Gieb meinem Hertzen keusche brunst;
Lass meine Seele sich gewohnen
Zu viben in der Liebe-Kunst:
Lass meinen Sinn, Geist und Verstand
Ståtz sein zu dir gewand.
8. Ich wil dich lieben, meine Krone,
Ich wil dich lieben, meinen Gott;
Ich wil dich lieben ohne lohne
Auch in der allergrosten Noth;
Ich wil dich lieben, schonstes Licht,
Biss mir das Hertze bricht.
Johann Scheffler:
Heilige Seelen-Lust«, Bresslaw 1657.
Her efter Tiimpel V, 414.

Denne salme fremkom som nr. 10 i Schefflers
»Heilige Seelen-Lust, Oder Geistliche HirtenLieder, Der in jhren JESUM verliebten Psyche,
Gesungen Von Johann Angelo Silesio.........
Bresslaw ... (1657). Af denne titel forstaar man
overskriften: det er Psyche, sjælen, som lover at
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elske Jesus til sin død. Den spiller paa mange
bibelske motiver, ikke blot paa tonen fra Høj
sangen. 1,1: Ps. 18,2. 1,6: Jer. 23,9. Ap. G.
21,13. 2,3: Luk. i,46.Vers3 minder om Augustins
ord: »Alt for sent har jeg elsket dig, du gamle
og dog saa nye skønhed, alt for sent har jeg
elsket dig.« 4,1-2: Højs. 3,1-2. Det sidste vers
er særlig mærkeligt: Jeg vil elske dig uden løn,
ogsaa i den allerstørste nød. Allerede Bernhard
af Clairveaux hævdede, at man skulde elske
Gud uden henblik paa lønnen. Den højeste
kærlighed bestod i at elske Gud for hans egen
skyld, uden at betænke, hvad der kom ud deraf.
Det var altid mystikernes standpunkt; man
kunde endog spidse sagen saadan til, at man
talte om en »uinteresseret kærlighed til Gud«.
Derom stredes Bossuet og Fenelon, »ørnen fra
Meaux« og »svanen fra Cambray«. Den første
holdt paa, at man dog maatte ønske sin egen
salighed; det maatte i det mindste være et se
kundært motiv til kærligheden til Gud. Den
anden var enig med Scheffler (skønt talen ikke
var om ham, men om md. Guyon), men gav
dog sagen den drejning, at man for at undgaa
misforstaaelse ikke burde tale om amour, men
om charité. - Nu skal det indrømmes, at
Scheffler med sit billedvalg og ordvalg let frister
til at tænke paa amour.
Salmen blev flittigt optaget i de tyske salme
bøger. Den blev først oversat til dansk af Eiler
Hagerup, den senere biskop i Trondheim, mens
han endnu var sognepræst i Kalundborg, nem
lig i den fra tysk oversatte traktat »En værdig
Giæst ved alle Herrers Herres Bord«, 1725,
hvori der er et tillæg med oversatte salmer, deri
blandt ogsaa »Jeg vil dig elske, Gud min Styrke«.
Denne oversættelse synes dog ikke at have faaet
nogen udbredelse. Meget senere blev salmen
oversat af Hans Egede Glahn, dengang stifts
provst i Aalborg. Pastor E. Clausen, Dybbøl,
skriver herom i et brev til grev Schack d. 19.
marts 1890: »Nr. 370 (i N) er oversat af Stifts
provst Egede Glahn, nu i Storehedinge. Han
oversatte den, da vi var sammen i Ems Aar 1863
i Juni«. De to, som har kendt hinanden fra den
tid, da Egede Glahn var sognepræst i Sommer
sted, har altsaa samtidig opholdt sig i Ems paa
baderejse, og derfra har Clausen sin viden.
Derimod er det usikkert, hvor salmen først er
blevet offentliggjort; maaske er det først sket
1873 * RTi, 801. Den er ikke med i forslaget til
dette tillæg 1872, men kan af oversætteren selv
eller andre være indsendt til komiteen efter at
forslaget er fremkommet, hvorefter man har
optaget den i det endelige tillæg, Her lyder den:
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1. Dig vil jeg elske, du min Styrke,
Du giver Hjertet Fred og Trøst;
Dig vil jeg ved min Gjerning dyrke,
Ved hver en Længsel i mit Bryst;
Dig vil jeg elske, Frelser min!
O Jesus, kald mig din!
2. Dig vil jeg elske, du er Livet
Og fører mig paa Livets Vei;
Dig vil jeg elske, du har givet
Mig Lyset, det som slukkes ei,
Dig vil jeg elske, thi dit Blod
For mig du flyde lod.
3. Saa lang en Tid var du mig fremmed,
Du som dog først mig havde kjær,
Langt borte ledte jeg om Hjemmet,
Som var med dig mig ganske nær;
Thi Hjemmets Kjærlighed og Fred
Er der, hvor du er med.
4. Forkast da Barnet ei, som kommer
Til Hjemmet paa sin trætte Fod,
Og som i Verdens korte Sommer
Trods al dens Pragt dog nu forstod,
At kun i din den faste Borg
Faaer Sjælen slukt sin Sorg.
5. Dig vil jeg elske og tilbede,
Min Herre Gud og Broder kjær!
Er Verden end med Spot tilrede,
Og skal jeg Nød kun friste her,
Dig vil jeg elske, Frelser min!
O Jesus, kald mig din!
Hans Egede Glahn, 1863.
Her efter RT1,801.
Det ses, at denne oversættelse er meget fri. For
det meste bruger oversætteren kun et motiv fra
originalen og former sit vers frit ud fra dette.
Man kan dog se, at det er de fire første og det
sidste vers, han har benyttet. Han har ogsaa
brugt noget af originalens teknik, f. eks. at lade
det sidste vers slutte som det første. Men ellers
har han givet billederne en drejning bort fra
det erotiske. I v. 2 har han indført tankerne fra
Johs. 15,6 og 8,12. I V. 3 og 4 har han indført
billedet af den fortabte søn fra Luk. 15 og hans
hjemkomst. Der er mere ligefrem kærligheds
glød over originalen, der er mere anger og bod
over oversættelsen.
Denne oversættelse gik uden ændringer videre
til N 370, KH 666 og D 589, det sidste skridt
dog kun efter en heftig diskussion, hvor stem
merne stod lige.
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Den er ogsaa optaget i de grundtvigske sal
mebøger, FA 404, FN 424, FV 340, FR 562,
S 636.
Men det er ejendommeligt at se, hvor for
skelligt den er anbragt. I RTi og N under
»Kærlighed til Gud«, hvilket maa være det
rette, saaledes ogsaa D. I KH anbringes den
under »Aandelige Sange«, hvilket har givet
anledning til den bemærkning, at den burde
anbringes under »kødelige sange«. I FA staar
den under »De troendes Kamp og Sejr«, i FN
under »Strid og Fred« og i FV under »GudsFreden«. Det er en sang - eller salme - som
kalder modsætningerne frem blandt dem, der
synger salmer. Ludwigs siger, at v. 1, 2 og 5
har salmekarakter, hvormed han ogsaa siger,
at v. 3 og 4 har det ikke.
Harald Vilstrup har givet en ny oversættelse
i »Troens Himmelgave«, 1937, s. 38. »Jeg vil
dig elske, du min Styrke«. Her er 6 vers; det
har været Vilstrups hensigt at komme origina
len nærmere end Glahns oversættelse, og det er
tilfulde lykkedes baade hvad angaar tanker,
billeder, poetisk finhed og kærlighedens glød.
Den synes ikke at være optaget i de norske
salmebøger, men den har siden 1819 været op
taget i de svenske. Den blev oversat til svensk af
greve Gustav Adolph Hiårne den 9. nov. 1740
i Stralsund: »Jag will dig ålska, Gud min
styrke« og blev først optaget i en af de mange
svenske prøvesalmebøger 1765. Derefter blev
oversættelsen bearbejdet af Chr. Dahl 1807 og
endelig optaget i Wa 220: »Jag wil dig prisa,
Gud, min styrka«. Den er hos Hiårne paa 8
vers, i Wa forkortet til 7 og i den nye Sv. Psbk.
296 til 6 vers.
(Koch IV, 18. Fischer I, 358. Kulp 200. N-Ark.
Ludwigs II, 163. Harald Vilstrup: »Salmedigteren
Johann Scheffler« i »Kirken og Tiden« 1939, s. 31.
Harald Vilstrup: »Troens Himmelgave«, Køb. 1937,
s. 38, 75. Beckman s. 558 flg.).

DIG VÆRE LOV, O HERRE KRIST.
Duo Pueri. Tibi laus sålus sit Christe,
benedictus sit dies iste.
Te laudamus nunc et perenniter.
Chorus.

Sanctus sanctus sanctus in excelsis.

Pueri.

Angeli et Archangeli
throni principatusque Coeli,
Te laudant cherubin et seraphin.

Chorus.

Sanctus sanctus sanctus in excekis.
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lohan: I.

Agnus Dej, qui tollis peccata mundi,
etc.
Niels Jesperssøns Graduale 1573, s. 68.

Denne latinske nadversang, som brugtes under
kalkens opløftelse, kendes nu kun fra Niels
Jesperssøns Graduale, hvor den efter Sanctus
anføres med følgende overskrift: »Her effter
følger/ Aff Alterbogen/ Formaningen/ Fader vor/
och Sacramentens ord. Saa denne sang.« Hvor
fra den latinske tekst stammer er ganske dun
kelt, siger Severinsen. Men Widding peger paa,
at melodien ogsaa er opbevaret i Bøhmen, og
mener derfor, at kombinationen af »Tibi laus«
og »Agnus Dei« og det dermed beslægtede
»Sanctus« er af bøhmisk oprindelse.
En dansk oversættelse af »Tibi laus« findes
allerede i 1528 i Claus Mortensens »thet hellige
Euangeliske Messe embede, som nw y then
Christne forsamling siunges«. Efter indstiftelses
ordene hedder det:
Nu løffter han: oc men begiønder chored eller chris
ten forsamling en laaffsang
som følger effter messe embedz
Tibi laus:
1. Tig wære laaff och priss o herre christ
benedidet er then dag for visth
Wy laaffue tig nu och til euigtid
Hellig hellig hellig esth thu y thz høgeste

Skønt det i almindelighed er vanskeligt at fastslaa, om det er Claus Mortensen eller en anden,
der er forfatter eller oversætter af salmerne i
»Messeembedet«, mener Severinsen dog, at man
nok tør tilskrive ham rent liturgiske rim som
ovenstaaende. »Det følger næsten af hans Arbej
des Natur, at han har maattet skabe disse til sin
Messe.« Det er maaske ikke saa sikkert. Han
kan have haft teksten med fra Haderslev, hvor
han havde opholdt sig paa præsteskolen i ni
maaneder, og hvor han maa have lært den dan
ske messe at kende, som allerede var skabt i
hertug Christians len.
Men det fremgaar af foranstaaende, at Claus
Mortensen enten har tildigtet et vers, eller at
han har haft et andet latinsk forlæg end det, som
senere blev trykt i gradualet.
Med disse tre vers gik sangen videre til TV
117, uændret bortset fra stavemaaden, og der
fra til Th 127, som ændrede 2,4: i det Høyeste.
Derefter blev den optaget med samme tekst
i K, dog som en almindelig slutningssalme til
13. sønd. e. trin., uden forbindebe med nad
veren.
Endelig gik den videre til P 555, dog ikke i
den første udgave fra 1740, men i et lidt senere
anhang.
Derefter blev den ikke mere optaget i de kongerigske salmebøger, men i Sønderjylland blev
den i N 18 optaget som vekselsang ved nadve
ren i følgende, let ændrede skikkelse:
(Sanctus, Hellig)
Ch.:

2. Englene och offuer engle/
thronerne och thz himmelsche herschab
Tig laaffue Cherubin och Seraphin
Hellig hellig hellig syungis y thz øffuersthe
3. TIth folck o Christe laaffue tig/
thin brud aff hiertz nu glæder sig
for thin naade och barmhiertighz
Hellig hellig hellig hun syunger tigh
Nu vender christen forsamlings
tienere sigh till faalcket oc
siger Pax domini:
Herrens frid wære mz edher
Faalcket suarer
Och mz thin andh
Nu begiøndis agnus dei
O Gudts lam som baart tagher etc.
Her efter »Danske Messebøger«, 1959.

Dig være Lov, o Herre Christ,
Velsignet er den Dag forvist,
Vi love dig nu og til evig Tid!
Men.: Hellig, hellig, hellig est du i det
Høieste!

Ch.:

Al Himlens Hær berømmer dig
Med Priis og Lovsang idelig;
Dig love Cherubim og Seraphim!
Men.: Hellig, hellig, hellig est du i det
Høieste!
Ch.:

Dit Folk, o Christe, lover dig,
Din Brud af Hjertet glæder sig
For al din Naade og Barmhjertighed!
Men.: Hellig, hellig, hellig est du i det
Høieste!
N 18.
Det gik imidlertid her som med flere andre af
Ns forsøg paa at opfriske den gamle liturgi;
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det slog ikke an i menighederne, og efter gen
foreningen kom nr. 18 til at staa blankt i SS.
Widding har i 1913 gjort et mere radikalt
forsøg paa at forny den gamle tekst:
1. Vi dig love, Herre Kriste,
Du den første og du den sidste.
Vi dig prise nu og evindelig:
Hellig, hellig, hellig i det højeste!
2. Brudeskarens Jubeltoner,
Englemagter og Himmeltroner
Og Serafer sjunger i saligt Kor:
Hellig, hellig, hellig i det højeste!
3. Herlighed fra Himmelsale
Fylder Jordens de trange Dale.
Himmel brudgom! Lyt til din Brud paa Jord:
Hellig, hellig, hellig i det højeste!
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1. O GUD hvor jammerlig
Din Kirke-Ager sig
I disse Tider finder,
Da Ukrud flux oprinder,
Og tegner sig at sprede
Og overgroe din Hvede.
2. Du har jo ladet strøe
Dit Ords det reene Frøe,
Det Livsens Korn du saade
Til alle Ender naade
Udi din Kirke-Lykke,
Til Himmel-Frugt og smykke.
3. Dog skyder Klinten op
Sin Purpur-Kroned Top,
Som i Guds Ager brammer.
Og Hveden offte krammer,
Mand seer dend og maa lide,
Dend brasker hos vor side.

S. Widding 1913 i KHT 825.

Ingen af disse tekster blev optaget i D.
I de norske salmebøger er denne salme hel
ler ikke bevaret, men man har et vidnesbyrd
om salmens brug i den tid, da man endnu
brugte de gamle danske salmebøger. P. M.
Ofvid fortæller i midten af det 17. aarh., at
denne salme hørte til dem, som menigheden i
Trøndelagen helst sang paa Kr. Himmelfarts
dag.
I Sverige derimod, hvor den gamle danske
tekst blev oversat 1553, har man bevaret sal
men til vore dage, Wa 265 og Sv. Psbk. 199:
»Dig vare lov och pris, o Krist«.
(Severinsen 13-14, 23, 29. Widding I, 144, 152; II,
25. Beckman s. 642 flg. Skaar I, 527. Thuner 1032.
Blom Svendsen I, 130).

4. O Gud, hvor søvne-blind’
Er Mennisken i Sind,
De som din Ager vare,
Tit venter ingen Fare,
Men før de ud har blundet,
Har Klinte-Fyrsten vundet.
5. Nu strøer han viit her ud
Et Kietter-Klinte-Krud,
Som vel udvortes praler
Og herlig sig udmaler,
Ja mangen Siæl forvender,
Som Guds Ords Sæd ey kiender.
6. Nu fylder hand sin Sek
Med alle Snid og Trek,
Aff Laster og aff Lyder,
Udsminker dem som Dyder,
Saa de sig sagt indsniger.
Og høyt i Veiret stiger.

DIG VÆRE, MILDESTE GUD FADER.
Se: O, havde jeg dog tusind tunger.

DIN KIRKE, GODE GUD.
Se: Nu rinder solen op.

DIN KIRKE-MARK, O GUD.
En anden, over Evangelium,
Under dend Melodie:
Udi min Angst og Nød, etc.

7. Hvor er vor Christendom,
Naar vi os tænker om?
Vi har kun Stilk og Blade,
Dog friit aff Troen sprade.
Vi tør og Blomster viise.
Men Frugten vi forliise.
8. Hvor er nu Ræt og skiel,
Som fordum voxte vel ?
Hvor Kierlighed og Dyder,
Som Christendommen pryder?
Hvor er og nu Guds Ære?
O! Hvor mon dend dog være?
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9. Ah! Ah! dis vær! mand veed
At søvn og sikkerhed
Har Hierterne betaget!
Imens har Satan jaget
Aid skam og Last i Grøde,
Som vil Guds Ære døde.
10. Her voxer Hofmod frem,
Had, Gierighed saa slem,
Hoor, Mord og Løgn og Laster
Aid Ærbarhed omkaster,
Aid synd og skam paa love
Groer op som tykke Skove.
11. Dog kommer vel dend Dag
Gud dømme vil sin sag,
Og samle ind sin Hvede,
Og da med Klinten hede
I Helved-Ovnens Lue,
Og Mørkheds ævig Stue.
12. O Gud bevar dit Ord
Fra Pavens Løgn og Mord,
Fra aid dend vrange Lære,
Som røver dig din Ære,
Lad Ordets Sæd udspende
Sin Frugt til Verdens Ende.
13. Giv os din gode Aand,
Som Sæden aff din Haand
Opelske kand og vande,
Saa vore Hierte-Lande
U-tallig Frugt maa bære,
Dit store Navn til Ære.
Thomas Kingo.
Vinter-Parten, 1689.
Her efter KSS IV, 218-221.

»Den anden, over Evangelium«, nemlig til 5.
sønd. e. h. 3 k.. Math. 13,24-30. Den første,
som Kingo skrev over samme evangelium, var
»See hvor hand gaar, Dend Himmel-Aulings
Mand«; den blev optaget i K, mens nærværende
salme laa i dvale, til Grundtvig bearbejdede
den, se Sangv. I, 66. Derved var der gjort op
mærksom paa den, og den blev optaget i R 185
med 7 vers i en ny bearbejdelse paa grundlag af
originalen: 1,1: hvor sørgelig. 1,3: I denne Tid
befinder. 1,5: Og truer sig at sprede. 2,1: Du
lod jo her udstrøe. 2,3-4: Til alle Sider naaede
Det Livsens Kom, du saaede. 2,5: Til Folkets
Fryd og Lykke. 3,3-6: See, hvor de Stilke
brammer, som det var Herre-Stammer, Vil
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knap ved deres Side Nu længer Kornet lide
(Grundtvig). 4 uændret. 5(7): Ak, tænke vi os
om, Hvad er vor Christendom ? Mens vi af
Troen sprade. Vi har kun Stilk og Blade, Sig
Blomster vel udfolde, Men Axene er golde
(Grundtvig). 6 (8),5-6: Hvor er nu Herrens Ære,
Hvor voxer reen hans Lære. 7 (13),3-5: Opelske
kan og frede. Og Hjerterne berede Til megen
Frugt at bære.
En ny bearbejdelse, med Grundtvigs begyn
delse »Din Kirke-Mark, o Gud«, blev optaget i
RT2, 876. Den ligger paa visse punkter Kingo
nærmere; den er paa 6 vers, der forholder sig
saadan til originalen: 1: Din Kirke-Mark, o
Gud, Hvor ser den daarlig ud! Alt Ukrudt stolt
oprinder Blandt Sæden uden Hinder Og tegner
sig at brede Og overgro din Hvede. 2 som origi
nalen. 3 som R 185,3, dog lin. 5: hos. 4 som
originalen. 5(i2),2: Fjendens. 5(12)54: røve vil.
5(12),5-6: Lad os Guds Ord bekende Med
Fynd til Verdens Ende (Grundtvig). 6 som
originalens v. 13.
Saaledes gik salmen videre til KH 166.
I Sønderjylland blev den optaget i N 202
med 12 vers og følgende ændringer: 1,3: I
denne Tid befinder. 3,3-6 som R og Grundtvig.
4,6: Mørkets Fyrste. 5,1-2: Ved Nat han gaaer
at strøe Vrang Lærdoms Klintefrø. (6 udeladt).
6(7) som R og Grundtvig. 7(8),5-6: Hvor er
nu Herrens Ære? Hvor voxer reen hans Lære?
8(9),!: Desværre vel man veed. 9(10),4: kuld
kaster. 9(10), 5: Al Skam og Synder grove.
10(11),2: klare vil. io(ii),5-6: Til evig Kval og
Jammer i Helveds mørke Kammer. 11(12),2:
Fra Satans. 11(12),4: røve vil. 12(13) uændret.
I denne form har salmen ikke kunnet slaa an
i Sønderjylland og blev derfor efter genforenin
gen udeladt i SS.
D 135 har optaget den med 7 vers, delvis i ny
bearbejdelse, saa nær Kingo som muligt.
I Norge har La 229 optaget salmen med 10
vers, idet kun v. 6, 7 og 8 er udeladt. Disse tre
vers har Landstad derefter bearbejdet til en
ny salme, »Med Sorg hver Dag vi ser«. La 281,
hvor han selv har tilføjet 4 nye vers. Han siger
selv herom: »Af Kingos Salme »O Gud hvor
jammerlig« blev udeladt 3 Vers, da den syntes
mig for lang, men disse Vers havde jeg ikke
heller Raad til at miste; jeg fandt ikke mange
gode Salmer om Helliggjørelsen, og saa sang jeg
nogle Vers til hine, og haaber at de smelte
sammen ikke alene til et »Salmelegeme«, men
til - et Salme-Liv.« Dette haab synes ikke at
være gaaet i opfyldelse, da begge salmer er ude-
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ladt af La rev. Hauge 116 optog den med 1a
vers. Nynorsk har den ikke.
(Skaar X, 553, 654. M. B. Landstad: »Om Salmebo
gen«, Kria. 1862, s. 122).

DIN KÆRLIGHED, O FRELSER, OS
FORENE.
1. Fåfangligt år allt hwad som werlden
skanker,
Ehuru det for kottsens dgon blanker,
Guld, åra, hoghet, wållust och herom!
De kungaspiror, kronor, tiggerstafwen.
Når ågaren biir lagd i tysta grafwen,
År allt en drom.
2. Allt werldens gods, som mången efterpustar,
Allt tidsfordrif, som werlden så forlustar,
Hwad år det ? fåfång moda, tidsforlust.
Si! det forloras når man det knappt finner;
Ur kottsens lust dåraktigt noje rinner,
I ewig pust.
3. Se, huru de i wcrldsens omsorg flåsa,
Af bara skum de wattublåddror blåsa,
Som swinna bort, når man dem knappt
får se.
Men Gud, som gdr de sina ewigt sålla,
Som år all nådes brunn och liffsens kålla,
Forgåta de.
4. Tro wi på Gud, få wi hwad wi behbhwa,
Betarfwe ej från nåstan wår att rofwa.
Si! himmelen, ej jorden år wårt arf:
Tar man ej sjelf; men låter Herren dela,
Så lagar han, att ingen del må fela
I dagligt tarf.
5. I hoga hus, der syndakroppen prålar.
Der kottsens lust sin afbild sjelf afmåler,
Månn’ arma wandringsmån derinne bo.
Som afklådt sig all kbttslig lust och werlden,
Sitt kbtt korsfåst, och wedersakat flården
For himmelsk ro?
6. I stolta klåder, mångfaldt fårgadt flitter,
Ett slarfwadt grant, dåraktighetens glitter,
Botfardigt hjerta månn’ det deri goms?
Nej: sjålens inre glans de icke sakna;
Att wi for Eve synd ha blifwit nakna.
Det platt forgloms.

7. Hwad klåder annat, ån som syndaminnen
Om wårt forderf till kropp, til sjål och
sinnen ?
Ja, wittnen till den Paradis’ska flykt:
Wår syndablygd och skam de borde roja:
Men syndsens kropp med fåfångt prål
upphoja,
For Gud år styggt.
8. Hwad tidsfordrif, att så fåfångligheter!
Så låra oss Apostler och Propheter,
Der kottsens lust år både plog och harf.
Kbttsåkrar ju fåfångans frukter båra,
Rått som man sår, så får man ock uppskåra,
Forderf, forderf.
9. I wandringsmån! hwar å’j till att finna?
Som werlden db, af himmelsk kårlek brinna,
Och båren eder Jesu kårleksok?
Ack! åren j derbfwer glade blefne,
Att edra namn de åro der indskrefne
I lifsens bok?
10. Då sbken j ej glådje hår på jorden,
Men långten hårifrån till himlaborden.
Der år, och icke hår, wårt fosterland;
Forsaken er, och eder Jesu gifwen,
Ack! huru rike, rike j då blifwen
Af Herrans hand.
11. Ack! om j fån den stbrste prydnad båra,
For hans skull spott och werldenes wanåra,
I trones Ijus den sanna trones frukt:
Har er Guds ord till barnslig lydnad drifwit.
Då har det ock, ack, sållhet! eder blifwit
En lifsens lukt.
12. Ack! år er skrud råttfårdighetens klåder,
I Christi tro, hwad wiljen j med flåder ?
Hwad hår år hbgt, år der for Gud en
stank,
Fåfangans glans i flåttjans bgon spelar;
Men nåd for Gud, om inre menskans delar
Bli utan wank.
13. En liten surdeg syrar degen hela,
Det tager aldrig lag, att hjertat dela;
En liten flård år ock en werldsens skylt.
Will werlden med rik fbrmåns loften tinga.
Då winnes hjertat, och då biir det ringa,
Med flård uppfylldt.
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14. Sall den, som allt, alltsammans wedersakar,
Ej har det minsta, som af werlden smakar,
Men har i Jesu Christ! kårlek allt:
Får ej ett grand af werlden hjertat rora,
Har hon ej rep, att hjertat åter fora
Till dess gewalt.

22. Ack! gif oss nåd, oss tidigt att betånka,
Oss helt och hållne i din kårlek sånka,
I oss bli intet, och i dig bli allt:
Allt egenwilligt drifwer du tillbaka;
Men den som sig och werlden will forsaka.
Har du utwalt.

15. Sall den, som står i trones råtta seger,
Och såljer allt det skarn, som han hår åger,
Och koper sig det ådlaste klenod,
Han står wål fast i all anfåktnings bdljer,
Fast slagregn och stormwåder derpå foljer.
Biir han en stod.

23. O Jesu! du all makt och starkhet åger,
Gor du oss segersamma i din seger,
Att wi må sjunga dig Halleluja;
Du kan oss grunda, styrka och fullånda,
All timlig sorg i ewig glådje wånda,
Såg hårtil: Ja! Amen.

16. En pelare uti den nya staden,
Intagen i den sålla himlaraden,
Som sjunger Jesu ewigt lof och pris,
Han har det ewiga, han har det sanna,
Han får ock det fordolda himlamanna
I Paradis.
17. O Jesu, du wårt Ijus! sånd oss tillhanda
Din uppenbarelses och wishets Anda,
Att wi i tron må se wårt glada hopp.
Med ewig hårlighet will du omgjorda
Dem som i tro och redlig kamp fullborda
Sitt wandringslopp.
18. Att wi ej wandre såsom de owisa,
En del hos dig, en del hos werlden spisa:
Skall sott och surt gå ut utaf wår mun ?
Hwi år wår håg till werlsens lust så fardig ?
År ej din kårlek hela hjertat wårdig?
All kårleks brunn!
19. Du wille oss uti dig sjelf forena,
Att wi må ett uti din kårlek mena,
Oss helga du till anda, kropp och sjål,
Att wi må hår ostraffeligen wandra,
Till dess du all wår jemmer will forandra
I ewigt wål.
20. All kdtts och andens smittor oss aftwaga,
De kyska sjålar dig ju båst behaga,
Det år din enda, rena, kåra brud,
Den du sjelf renar från all werldsens flåder,
Och henne i det klara silket klåder.
Din helgons skrud.
21. Hwaruti hon inwårtes hårligt glimmar,
Ja, jemwål hår i wansklighetens timmar,
Och der i lifsens kronas Ijusa glans.
Den som har hår till åndan sållt framhårdat,
Der blifwer med din hårlighet bewårdad,
Din brudekrans.

Georg Lybecker (?), 1717.
Her efter »Mose och Lambsens Wisor«, 3. uppl.,
Carlshamn 1853.
Denne salme synes først at være fremkommet i
»Mose och Lambsens Wisor« 1717. Denne sam
ling, der spillede en stor rolle i pietismens historie
i Sverige, indeholdt i første oplag 61 sange,
hvoraf assessor Georg Lybecker, den svenske
pietismens forsanger, selv har skrevet et betyde
ligt antal. Den udkom imidlertid først aaret
efter Lybeckers død, og man kan ikke vide
noget sikkert om, hvilke salmer han er forfatter
til. Det gælder ogsaa foranstaaende. Den danske
salmebogs oplysning om, at den skulde stamme
fra 1563, kan jeg ikke bekræfte; salmen gør, i
hvert fald i den kendte form, saa absolut ind
tryk af at høre pietismen til.
Den findes oversat til dansk i »Nogle Stemmer
af Zion, Siunget paa Tydsk eller Svendsk og til
Sindets Opmuntring oversatte paa Dansk 1733«,
et haandskrift, som findes paa Det kgl. Biblio
tek (GI. kgl. saml. 1563; det er sikkert dette
nummer, der er blevet til et aarstal). Dette
haandskrift er i den foreliggende smukke form
tydeligt skrevet af enkeltmand, men dermed er
ikke sagt, at han selv har oversat alle de deri
indeholdte 16 salmer. Det er en vigtig kilde til
Pontoppidans salmebog, hvori ogsaa denne sal
me blev optaget som følger:

Med sin egen melodie.
1. Forfængeligt1 er alt, hvad som verden giver.
Hvor høyt hun det end agter og opskriver;
Roes, ære, høyhed, vellyst, gods og guld,
En konges krone, scepter, tigger-staven,
Naar eyeren er død og lagt i graven,
Er alt kun muld.
1. senere udgaver: Forfæng’ligt.
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2. Alt verdens gods, hvor efter mange render,
Al tiids-fordriv, som verdens lyst optænder,
Hvad er det? møye, daarskab, tiids-forliis;
Thi det forsvinder før man det snart finder,
Af kiødets lyst ey anden frugt oprinder,
End evigt riis.
3. Hvem her sin tiid i verdens ting fortærer,
Oppuster sig som børn af skum kuns blærer,
Der strax forgaae, før man dem snart kand
see;
Gud der imod, den rige livets kilde,
Som evig fryd dem gierne give vilde,
Forglemme de.
4. Troe vi paa Gud, vi faae, hvad vi behøve,
Og tør ey ved vor næste at bedrøve;
Thi himmelen i1 jorden er vor arv,
Taer vi ey selv, men lader HErren raade,
Saa sørger hand, som det os best kand baade,
For al vor tarv.
5. Et prægtigt huus, hvor store synder praler.
Hvor kiødets lyst sig tænder og afmaler,
Kand den med nogen lyst vel deri boe ?
Som bør fradøe sig selv, og korset bære,
Med villig aand fornægte lyst og ære
For himlens roe.
6. I pralende af guld og stolte klæder,
Det blanke støv, hvori sig mange glæder,
Kand et bodfærdigt hierte giemmes der?
Naar JEsu Aand ydmyge siele pryder,
Mon den da ey den lyst til pragt forbyder,
Som verden bær ?
7. Kand klæder andet, end om faldet2 minde,
Om uselhed paa legem, siel og sinde,
Og vidne om vor paradiske flugt ?
Vor syndig skam og blussel bør de røbe;
Men pragt med lyst om stinkend’ aadsel
svøbe,
Er det vel smukt?
8. Med tiids-fordriv man kiødets ager dyrker
Og saaer det frøe, som syndens fremvext
styrker,
Hvis sæd og vext Guds rene Aand forbød,
Det som man saaer, det maae man og
opskære3,
Og kiødet kand ey andre frugter bære,
End sielens død.
I. trykfejl for »ei«. Først hundrede aar senere blev
»i« rettet til »paa«.
2. 1. Mos. 3,7. 3. høste.
16
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9. I vandrings-mænd! hvor er’ I dog at finde.
Som verden flye, og himlen kun vil vinde,
Som gierne bærer JEsu kierlig aag?
Ach! hvor lyksalige er’ I dog bievne.
At eders navne er af Gud opskrevne
I livsens bog.
10. Saa søger da paa jorden ingen glæde,
Men iler kun til himlens fryde-sæde,
Der er og ikke her vort føde-land,
Naar I jer gandske JEsu overgive,
Ach! hvad skal I da evig rige blive
Af HErrens haand.
11. Ja værdes I, hans smykke i vanære
Og verdens had for hans skyld her at bære
Som troens tegn, som troens modne frugt,
Saa veed I af Guds ord, som jer har dreven,
At I er’ Christo liig og lydig’ bleven,
Er livsens lugt1.
12. Bær I retfærdighedens rene klæder
I JEsu troe, saa flyer verdens sæder,
Hvad her er stort, det er en stank for Gud,
Hans naade kand allene evig pryde,
Da alt, hvori sig verdens børn her fryde,
Skal ryddes ud.
13. En liden suur-dey syrer deyen hele,
Det gaaer ey an, sit hierte her at dele,
En liden lyst det gandske verdsligt giør,
Vilt du i eet dig efter verden føye,
Hun skal i alt dig under aaget bøye
En træl som før.
14. Vel derfor den! som alle ting forsager.
Og intet holder, som af verden smager,
Men har i JEsu kierlighed sit alt,
Kand ey et grand af verden hiertet røre,
Har hun ey reeb, at binde os og føre
I sin gevalt.
15. Vel den! som staaer i troens tapre seyer,
Som selger alt det skarn, det hand her eyer,
Og kiøber sig den skiulte perle-skat,
Hans skib er trygt i alle modgangs bølger,
Hvor stærkt end storm og uvær dermed følger,
Biir hand ey mat.
16. Hand i Guds huus skal settes til en piller’2,
Som lever, og sig for Guds throne stiller.
At ofre der Jehovah lof og priis,
1. 2. Kor. 2,15-16.

2. Aab. 3,12.

DIN KÆRLIGHED, O FRELSER, OS FORENE

242

Naar hand saa synger Gud sit Hosianna,
Saa nyder hand det rette himmel-manna1
I paradiis.
17. O! JEsu, du vort lys i vor elende,
Bliv ved, din viisdoms Aand til os at sende,
At vores troe maae see det glade haab,
Den herlighed, som du os vilt tilvende,
Naar vi med seyr i troens kamp fuldende
Vort vandrings lob2.
18. Lad os dog her ey vandre som u-vise,
Ey snart hos Gud og snart hos verden spise,
Ey lade varmt og koldt gaae af een mund,3
Hvi er vort sind til verdens lyst saa færdig,
Er JEsus da ey hele hiertet værdig?
Al glædes grund.
19. Din kierlighed, o Frelser! os forene,
at vi maae eet med dig og i dig mene,
Ach! helliggiør vort legem, aand og siel!
At vi kand her u-straffeligen vandre,
Indtil du al vor jammer vilt forandre
Til evigt vel.
20. Lad alt, hvad os besmitter, fra os tage,
Thi kydske siele dig jo best behage,
De eene er din rene kiere bruud,
Den du selv renser med dit blod og pryder
Til brude-gave med din aand og dyder,
Helligste Gud!
21. Lær du os selv i denne verdens fængsel
At staae paa vagt i bøn og himmel-længsel,
At ingen røver os vor brude-krands,
Indtil vi kand, o Brudgom! dig til ære
Livs kronen, som du os vil give, bære
I evig glands.
22. Imidlertiid lad os paa dig kun tænke,
Og gandske i din kierlighed forsænke,
At eene du i os kand blive alt,
Din Faders kraft saa skaber, danner, pryder
Vor siel paa ny og os tilsidst indgyder
Sin Søns gestalt.
23. Giør, JEsu, som al magt og styrke eyer!
Os seyerrig’ og stærk udi din seyer,
At vi maae synge dig Halleluja!
Du kand os grunde, styrke og fuldende.
Al vores striid til evig glæde vende,
Siig dertil ja!
Ukendt oversætter i »Nogle Stemmer af Zion«
1733. Her efter P 361.
1. Aab. 2,17.

2. løb. 3. Jak. 3,10-11.

P har ikke taget teksten uændret. Haandskriftet
fra 1733 udviser følgende forskelle: 2,4: før mand.
4,3: Himmelen, ey Jorden, er. 5,3: Tør fattig
vandrings Mænd vel der i boe? 6,1-2: I stolte
Klæders guldbrodered flitter, Et skinnend Støv,
og Daarligheders glitter. 6,5: ey alt det Liberie
forbyder. 7,5: men Guld og fløyel om. 8,1-2:
All Tiidsfordriv kun kiødets Ager rister Og
siden der i saaer Syndens Lyster. 9,4: Ach!
Hvad er I glad og lycksalig bievne. 10,1: Glæde.
10,3: foster Land. 15,5: en Storm og Regn end
dermed. 16,1: Hand sættes skal i Guds Huus
til en Piller. 17,6: Vor. 21,2: At vaage steds med
Bøn og fyrig Længsel. 21,3: At ingen os fra tar
vor Brude-Krands.
Salmen blev ikke optaget i Gb eller E. Det
var P. Hjort i Sorø, som fandt den frem igen,
idet han optog den i »Gamle og Nye Psalmer«
1843, delt i to. Den første »Forfængeligt er alt,
hvad Verden giver«, nr. 94, bestaar af v. 1, 3,
5. 7> 9> IO» 13> I5. >7- Den anden, nr. 109 be
staar af v. 19, 21, 22, 23.
Efter dette forbillede blev den også i R op
taget som to salmer, den første »Forfængeligt
er alt, hvad Verden giver«, nr. 483, er dog for
kortet noget, og teksten er ændret. Den bestaar
af v. 1, 3, 13, 14 + 15 og 17, ændret saaledes i
forhold til teksten i P: 1,1: Forfængeligt er alt,
hvad Verden giver. 1,2: den ... beskriver. 1,4:
En Konges Scepter eller Tiggerstaven. 2 (3), 1-3:
Og de, som Hjertet hen til Verden vende. De
ligne Børn, som efter Boblen rende, Der sprin
ger, næsten før man den kan see. 2 (3),5: skjenke.
2(3),6: Ham glemme de. 3(i3),i~3: Det gaaer
ei an dit Hjerte her at dele, En liden Suurdeig
syre kan det Hele, En liden Lyst det Hele
verdslig gjør. 3 (13),5: Maa du i Alt dig. 4(1415): Vel derfor den, som alle Ting forsager.
Som sælger alt, hvad ham til Verden drager,
Og kjøber sig Guds Riges Perleskat, Hans Skib
er trygt i alle Modgangs Bølger, Er ei, hvor
stærkt end Stormen det forfølger, Af Gud for
ladt. 5(i7))3-6: Vær med din Naade stedse
hos os nær, At vi i Haabet her alt see og kjende.
Hvad du os skjenke vil, naar vi fuldende Vor
Pilgrimsfærd!
Den anden, nr. 455, »Din Kjærlighed, o
Frelser, os forene« bestaar af de samme vers
som hos Hjort, men er ændret saaledes i for
hold til teksten i P. 1 (ig),4: ustrafTelige. 1 (i9),5:
vor Sorrig vil. 2 (21),3: Saa Ingen fra os røve
skal vor Krands. 2(21),4: o Frelser. 3(22): Men
til det skeer, lad os paa dig kun tænke, Os gan
ske i din Kjærlighed nedsænke, At Eet og Alt
i os du blive kan, At du vort Hjerte fast til dit
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kan binde, At du i os din Skikkelse kan vinde,
O Frelsermand! 4(23),1-2: Gj'ør du, som ene
Magt og Styrke eier, Os seierrige i din store
Seier. 4(23),5: Og al vor. 4(23),6: Du vil det -

ja!
I KH blev den første af disse salmer udeladt,
og den anden, KH 517, »Din Kærlighed, o
Frelser«, blev ændret efter forslag af KHF 1885,
218, saaledes (i forhold til P): 1(19) som R.
2(21) som R. 3(22): Men, til vi skal dig i din
Himmel møde, O, lad din Kærlighed os gennemgløde Saa eet og alt i os du blive kan, Saa
du vort Hjerte fast til dit kan binde, Og fuldt
i os din Skikkelse maa vinde, O Frelsermand!
4(23),1-2: Gør, Jesus, som al Magt og Styrke
ejer, Os sejerrig’ og stærke i din Sejer. 4(23),5:
Og al vor Strid. 4(23),6: O gør det da!
Det sidste af disse vers blev optaget for sig
selv i KHT 953 og S 474.
Efter genforeningen har SS 658 optaget sal
men som KH. Saaledes ogsaa D 334.
(Liedgren 343. Thuner 101 Supplm. GI. kongl. saml.
1563)*
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Kristi Rikssak!
1. Din Rikssak, Jesus, være skal
min største Herlighed!
Tak, at jeg ogsaa fik dit Kald
og skal faa være med.
Uværdig er jeg, Herre kjær!
at staa som Lem i Rikets Hær.
Men du, som gav mig Vennenavn
og tok mig ømt ind i din Favn,
vil gi mig Magt
at gaa, hvor du har sagt.
2. Giv mig dit ømme Frelsersind
for Slegtens Sorg og Harm.
Luk mig i dine Smerter ind
og gjør mig sterk og varm.
Hjælp mig at skue med dit Blik
hvert Folk, som Liv og Grænser fik,
at bære Verdens Nød og Skam
med Kjærlighetens OfTerbrand
til Døden tro taalmodig, sterk og fro.
3. Da vet jeg visst mit Øie faar
et herligt Syn at se,
naar det mot Livets Aften gaar,
naar endt er Lyst og Ve:
16*
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Guds Rike staar i Straaleskrud.
Krist hentet har sin dyre Brud
af alle Stammer, fra hver Egn
med hver sin Straaleglans som Tegn,
i Jubelkor
de priser Herren stor.
Karl Ludvig Reichelt.
Norsk Missionstidende. No. 8. April 1913. S. 189.

Den kendte norske missionær, K. L. Reichelt,
skrev denne missionssang i julen 1912 og offent
liggjorde den i 1913 i »Kamp og Seier« nr. 5
og »Norsk Missionstidende« nr. 8, hvorefter
den 1914 blev optaget i tillæget til »Missions
sangbog« og begyndte at gaa sin sejrsgang over
hele Norge, hvor den nu synges i alle kredse og
undertiden kaldes »Missionens nationalsang«.
Den er derimod endnu ikke kommet ind i de
norske salmebøger.
Da man i trediverne diskuterede, om det var
en oversættelse eller en original sang af Reichelt,
udsendte han følgende erklæring, hvori der
gives præcise oplysninger om dens oprindelse:
»Da jeg i den siste tid har fått flere henvendelser
i forbindelse med min sang »Din rikssak, Jesus,
være skal« tør jeg utbe om plass for følgende
oplysninger. Man har spurt, om sangen er diktet av mig, eller om jeg blott har oversatt den
fra tysk. Hertil skal jeg få svare: Sangen er helt
igjennem diktet av mig uten nogensomhelst lån
fra nogen annen misjonssang. Sakens historie
er denne: Under et studieophold i Leipzig
høsthalvåret 1912 kom jeg sammen med med
lemmer av den kristelige studentersangforening
dernede. Her hørte jeg ofte den vakre tyske
misjonssang »Die Sach’ ist dein, Herr Jesus
Christ, die Sach’ an der wir steh’n«, sunget til
Haydns festlige melodi. - Jeg tenkte en stund
på å oversette denne sang til norsk, men jeg
opgav det, da jeg var redd for, at sangen vilde
tape meget av sin egenart i oversettelse. Derimot
bestemte jeg mig til å skrive en helt ny misjons
sang over den samme melodi, og det blev da
»Rikssangen«. Den blev diktet julen 1912, mens
jeg opholdt mig i mine kjære svigerforeldre,
lensmann Gerhardsen og frues hjem på Teigland
i Mosterhavn. Ved å sammenligne rikssangens
tekst med teksten i den ovenfornevnte tyske
misjonssang vil alle kunne forvisse sig om, at
all tale om oversettelse eller plagiat er utelukket. Oslo, 23. sept. 1937. Karl Ludvig Reichelt.«
Den tyske sang, som har inspireret Reichelt,
lyder saaledes:
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1. Die Sach ist Dein,HErr Jesu Christ,
Die Sach, an der wir stehn,
Und weil es deine Sache ist,
Kann sie nicht untergehn.
Allein das Weizenkorn, bevor
Es fruchtbar sprosst zum Licht empor,
Wird sterbend in der Erde Schoss
Vorher vom eignen Wesen los;
Im Sterben los,
Vom eignen Wesen los.
2. Du gingst, o Jesu, unser Haupt,
Durch Leiden himmelan,
Und fuhrest jeden, der da glaubt,
Mit Dir die gleiche Bahn.
Wohlan, so fuhr uns allzugleich
Zum Teil am Leiden und am Reich;
Fiihr uns durch deines Todes Tor
Samt deiner Sach zum Licht empor;
Zum Licht empor,
Durch deines Todes Tor.
3. Du starbest selbst als Weizenkorn
Und sankest in das Grab;
Belebe denn, o Lebensborn,
Die Welt, die Gott Dir gab.
Send Boten aus in jedes Land,
Dass bald dein Name werd bekannt,
Dein Name voller Seligkeit;
Auch wir stehn Dir zum Dienst bereit
In Kampf und Streit,
Zum Dienst in Kampf und Streit.
Her efter »Evang. Psalter«, Elberfeld 1915.
Denne sang hører hjemme i Baselermissionen.
De to første vers af den er skrevet af Samuel
Preiswerk (1799-1871), som var lærer ved mis
sionsskolen. De blev først sunget ved en missions
fest i Basel 17. juni 1829. Det sidste vers er til
føjet af Felician von Zaremba (1794-1874), en
russer, som ogsaa var i missionens tjeneste. Den
er oversat til dansk af T. Løgstrup i DMS 1910,
nr. 31: »For dig, vor Herre Jesus Krist«.
Det fremgår klart, at der hos Reichelt ikke
er tale om nogen oversættelse, men blot om en
inspiration. Maaske er det endda mest melo
dien, som har grebet ham; den er skrevet af
Michael Haydn, oprindelig til »Hier liegt vor
deiner Majeståt«.
I Danmark blev Reichelts sang optaget i
SYM 127, hvorfra D 322 har hentet den. Noack
og Malling har foretaget nogle tekstændringer,
som Reichelt inden sin død godkendte.
(Petrich I, s. 152-7. Kulp, s. 334).
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DIN SYND DEN GØR DIG BLIND OG
LAM.
Se: Synden gør mennesken blind og lam.

DIT MINDE SKAL, O JESUS, STAA.
Alterens Sacramente, Forfatted i Trende Sange.
Den Første Sang, Om Brødet og dets Indstiftel
ses Oord, Saa liudende: I den Nat, da Vor
HERRE JESUS CHristus blev forraad, toog
Hand Brødet, etc.
1. O JESU for din Alter-food
Vi kommer her at knæle,
Og søøge der en Helse-Bood
For vor’ afmægtig Siæle;
Vi kommer paa dit GUddoms Oord
Som Giester til dit Bryllups-boord,
At spiises af Dit Manna,
Giv os en Salig Smag derpaa,
At vi til Priis Dig siunge maa
Et fryydigt1 Hosianna!
2. Der Til Valeet et Maaltid stood
For Dine Tolv anrettet,
Hvor Du dit eget Kiød og Blood
Til Spiise har indsættet;
Den samme Nat Du blev forraad,
Den samme Nat Du Nadver aad
Med Judas og de fleere;
Da Folket tænkte paa Din Døød,
Da tænkte Du paa Himmel-Brøød
Og Viin dem at levere.
3. Et Paaske-Lam i gammel Skik
Var given vore Fædre,
I Christi Tiid den Skik forgik,
Han stiftet ind et bedre,
Det var Hans eget Kiød og Blood,
Sligt Paaske-lam var vel saa good,
Ja dyrer tusind gange,
Hans Kiød i Brøødet bæres frem,
Saa mættes hver en hungrig Lem,
Var de end nok saa mange.
4. I Folk lyksalig skattes maa,
Som Christi Nadver smage,
At eders Øye seer derpaa,
Og eders Mund det tage.
Hvor mange Konger hiertelig
Den levend’ Dag forønsket sig
1. Senere udgaver: fryd’fuldt.
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At de det skue kunde!
Hvor Hierte-gjerne vilde de
Sin JEsum her Personlig see,
Men nøed det ingenlunde.
5. Vi nyder det vor’ Fædre før
Med stoor Attraa begiæret,
Os aabnet er den Friheds Dør1
I fordom2 lukt har været;
Nu løber Folket aabenbar
Til HErrens Bord3 i Par og Par,
Det er en deylig Glæde!
En Synder, om boodfærdig, kand
I Sælskab hos sin Frelsermand
Til Disk og Duug fremtræde.
6. Der Abraham sin JESU Dag
I Aanden fik at skue,
Hans hierte blev med Velbehag
Opfyldt af aid formue;
Hvor meget meere sømmer sig,
At jeg, O JEsu! glæder mig,
Naar jeg Dig Selver smager?
Den Mad skal mig bekomme vel
Og styrke baade Liv og Siæl
Mod mange Siugdoms Plager.
7. Du gav i det velsignet Brød
Dit eget Kjød at æde.
Og din’ Discipler først indbød
Til Bords med dig at træde,
Derefter gik Befaling ud.
At for en hver, som med sin GUD
I Naade vil samtykke,4
Skal dette Boord strax staa bereed,
Hver hungrig Lem maa glædes ved
Og ønske sig til Lykke!
8. Den gammel Adam Frugten aad,
Men det bekom ham ilde,
Han gjorde sig et stort U-raad,
Og Paradiis forspilde:
Den Anden Adam JEsus Christ
Opretted hvad som blev forliist
Ved første Fald og Spiise:
Han stifted ind en Siæle-Bood,
I Brøød Sit Kiød, i Viin Sit Blood,
Og strax fandt Folk en Liise.
1. A. E. Briksens udgave: Friheds-Dør. 2. Samme:
Som fordum. Sml. dog Dass’s sang om skabelsen, v.
1: »Hvad i fordum skede«; over den 4de bøn, v.
18: »Om det Folk, i fordum vaar«, samt digterens
hyppige udeladelse af det relative pronomen i subjekts
forholdet. 3. Samme: Herrens Ord. 4. blive enig,
forligt.
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9. Vel siuntes Æblet være guult
Og ønskeligt at skue,
Men Døden laa der under skiult,
Alt Kiød strax maatte grue;
For den skyld gav vor Frelsermand
Det Blood, som af Ham selv udrand
Udi det Saar at stryge;
Saa blev hans Blod et Siæle-Bad,
Saa blev hans Kiød et Læge-Blad
For Synde-folk og Syge.
10. En Qyinde kand sin Ære-Stand
Udraabe skiøn og prægtig,
At hun har selv en Ægte-Mand,
Og er hans Lægem mægtig;
Høyt skatter jeg mig lykkelig.
At jeg, O JESU! eyer Dig
Ep Ven til Venners Glæde.
Din Kiærlighed er mangefold,
Du gavst Dig hen i Venne-vold,
Dit Kiød og Blood at æde.
11. Nærværende jeg JESUM har
I Brøød og synlig Drue,
Min Haand skinbarlig derpaa tar,
Mit Øye kand det skue;
Min JEsus er mig ganske nær,
Saa nær, at jeg Ham Selver bær
Fornøyet i mit Hierte.
Vil ey Fornuften saadant troe,
Da lad det Asen kun beroe,
Hun giør mig ingen Smerte.
12. Jeg tror, at jeg i Kalk og Disk
Hans Blood og Legem nyder,
At jeg i Hiertet bliver frisk,
Naar hand Sig Selv frembyder.
Vil en Calviin staa der imod:
Min Tro staar derfor liige god,
Hvad skiøtter jeg hans Grille?
Giv hannem kun det bare Brød,
Giv mig i Brødet JEsu Kiød,
Saa faar enhver sin Ville.
13. Er Sacramentet hannem nok
At laane GUD en Tanke,
Da vil jeg Mund og Hierte ok
Med alle Lemmer sanke,
Og siige saa: Kom! JEsu, kom!
I dette Hierte-Stæd og Rom
Vil jeg Dig Boolig lave;
Her staar jeg Dig forærende,
Her staar du mig nærværende,
Dit Huus i mig at have,
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14. Du siiger Selv om Brødet saa:
See, tager det og æder,
Det er mit Legem I skal faa,
I, som til Bordet træder.
De Oord j’eg ey forandre vil,
Jeg holder dem, mens jeg er til
I sin eenfoldig Meening;
Hvad Gud har sagt, det bør at staa,
Og Sacramentet bliver saa
En Kiøds og Brøds Foreening.

19. Da Guds Discipler samlet vaar
Forinden lugte Dørre,
Guds Søn iblant dem synlig staar,
Men, Kiære! Jeg maa spørre:
Hvor kom hand ind at findes der
Forinden Laas og Lukkeiser?
Kandst du det Sprog forklare ?
Est du saa viis, da siig mig det,
Saa skal jeg dig Guds Løndom ret
Omsider aabenbare.

■5- Jeg ikke det forvende tør
Hvad GUD for Got har fundet,
Og Mennisken ey skille bør
Hvad Gud har sammenbundet.
Nu siger HErrens Oord og Mund,
At Brød er Christi Kiøds samfund;
Derved maa det og blive,
Ey tages fra, ey lægges til,
Jeg Guds Befaling gierne vil
Mig lydig undergive.

20. Den samme Krop at1 JEsus fik,
Da ham hans Moder avled,
Den samme, som med Hug og Stik
Paa Kaarssets Træ blev navled2,
Det samme, ja det samme Kiød
Uddeeles skal til mig i Brød,
Det veed jeg fast til Prikke;
Men Maaden, hvordan saadant skeer
Og den Foreening sig beteer,
Veed jeg aldeeles ikke.

16. Jeg ved, det er umuelig,
At HErren liuve skulde,
Udi hans Mund var aldrig Sviig,
Hans Oord staar mig for fulde1;
Paa samme Guds Tilsagn og Oord
Gaar jeg til HErrens hellig Boord
I JESU Navn at træde.
Og takke Gud ret hiertelig,
At Hand saa værdig holder mig,
At jeg Hans Kiød maa æde.

21. Men, om jeg ikke kand forstaa
Guds Vey og skiulte Maade,
Jeg tviiler dog der intet paa,
Men lader HERREN raade.
En simpel Giest har og et Rom
I HErrens Huus og Helligdom,
Min JEsus mig der møder,
Om jeg ey liige veed hans Vey!
Han dog mig arme Synder ey
Bort fra sit Boord udstøder.

17. Den Dag Du var Zachæi Giest,
Det blev hans Huus til Ære;
Jeg troor, du mig saa naadig est,
At Du min Giest vil være,
At Du samtykker2 Huus hos mig,
Alt hvad jeg eyer, skal jeg Dig
Til Tienest færdig have;
En knælend’ Food, en foldet Haand,
En sukkend’ Mund, en knuset Aand,
Det er min Skienk og Gave.

22. Lad den Vellystens lækre Slegt
Sig dyyre Rætter kiøbe,
Lad dem for Længsel af Confect
Til Apotecket løbe;
Lad dem der stoppe Tarm og Buug,
Jeg søøger til den Disk og Duug,
Min JEsus for mig breder,
Jeg bedre er med ham tilfreds,
End om jeg eyed Jordens Kreds
Med alle Land og Slæder.

18. En Daare spør af sin Forstand
Om Alters Sacramente,
Hvor Christus der indkomme kand?
Vil derpaa Svar forvente,
Jeg svarer dig: Gud har sin Vey
Paa mange Slæder, hvor at ey
Du viide kand til Prikke.
Hvad sagde Jacob Patriarck?
GUD er i denne Stæd og Marck,
Dog vidste jeg det ikke.

23. Alt hvad i Luften, Land og Vand
Sig rører og bevæger,
Det haver Gud sat for vor Tand,
Man kaager det og stæger;
Gud skaffet har til vor Stabuur3
Det største med det mindste Diuur,
Samt frugt paa grønne Grene;
Men gaar vor Siæl en Hunger paa,
Da maa du, JESU, færdig staa
Til Spiise selv alleene.

1. er gyldigt. 2. tager til takke med.

1. som.

2. naglet.

3. forraadshus, spisekammer.
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24. Det er den eene Raett og Mad
Vor siel sig ved kand mætte,
Naar andre lader Fad hos Fad
Paa fulde Boord fremsætte.
Hun trives ogsaa vel deraf,
Om mand aid Verden hende gaf,
Hun blev ey saa fornøyet.
Hun siiger: JESUS er mig sød,
Om Hand kun i det bare Brød
Mig stilles frem for Øyet.
25. Det gaar hermed paa samme Skik,
Som det i fordum Dage
Med Daniel Propheten gik,
Hand intet vilde smage
Af det, som kom fra Kongens Disk,
Hand fandt sig vel saa karsk og frisk
Af Moos i Vand beblandet;
Saa tykkis og en hungrig Siæl,
At hun med JESU nøyes vel,
Og ey med noget andet.
26. En høyer Skat ey ønskes kand
Af alt det mand kand have,
End at vor egen Frelsermand
Os gives til en Gave!
Hand siiger saa, den Himmel-Ven:
Det er mit Legem, tag det hen.
Jeg vil jer det forære,
Vi faar Ham vist saasom hand er,
Vi faar Ham efter vor Begiær,
Hvor kand det høyer være?
27. Vi kand Ham ikke nærmer gaa,
Man gaar det paa det næste,
Hand giver hvad hand kand formaa,
Det meeste med det Beste.
Har Hand Sit Legem ikke spart,
Som var saa helligt, dyyrt og rart,
Hand ey det andet sparer.
Er os forundt den beste Deel,
Det mindre baade halv og heel,
Han vel til os bevarer.
28. Bær Hand Omsorg for vores Siæl,
At den skal intet fattis,
Vor Krop hand og forsørger vel;
Thi hvad kand Kroppen skattis
Mod Siælen, som er kiøbt saa dyrt?
For hvis skyld JEsus selv er myrt,
Vi tør ey ved1 at spørge:
Hvor skal vi Mad og Drikke faa ?
Og Klæder os at drage paa ?
Lad Gud for saadant sørge.
1. vi behøver ikke.
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29. Et Hiertens Oord jeg seer at staa
I Texten blant de Slæder,
Hvor at vor HErre siiger saa:
Det givis hen for Eder;
Det Oord: For Edtr\ kræver ud
Et Hierte, som fortroor sin GUD;
Det Oord er Søm og Spiiger,
Som nagler alle Hierter fast.
At ingen Synder bli’r forkast,
Der effter HERren skriiger.
30. For Eder, Eder een og hver
Leed JEsus Saar og Vunder,
For Eder, ja for hvær i sær,
Her tages ingen under.
Saa mange, som vil komme frem.
Guds Søn forsmaar ej nogen Lem,
Som Hannem vil opleede.
Hos GUD er stoor Forladelse,
Og saa forsamles Troende
Paa Jorden er’ adspredde.
31. Til alt Folk under Himmelen
Guds Kaarsses Kraft sig strækker,
Saa vit som Veyen ligger hen.
Og Landene de rækker.
Her er en fri Tilgang til GUD,
Vor HErres JEsu bloodig Huud
Har aabnet os de Dørre:
Tag du, ved Troen, ham i Favn,
Saa skal Pardon i JEsu Navn
Udraabes for dit Øre.
32. I Christne Folk, O kommer nu,
Og hielper os at siunge!
At komme JEsu Døød ihu
Med hellig Mund og Tunge.
Tak! Tak! O søøde JEsu Christ!
Tak for alt Got os er beviist!
Tak for din Døød og Piine!
Tak for Du var saa tryyg en Ven,
At Du Dig Selv har givet hen
For mig og alle Mine!
33. Friis være Dig, for hver en gang
Du spiiset har vor’ Siæle!
Lov være Dig, som hialp af Trang
Da Synden vild’ os qvæle;
Gud Fader Selv af Himmerig
Til ævig Tiid velsigner Dig,
Som droog den tunge Byrde,
At du din Fader lydig vaar,
Og løste de fortabte Faar
Fra dem os vilde myrde!
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34. Dit Minde skal, O JEsu! staa
U-glemt i Sind og Tanker,
Mens Brøød af Agrer1 er at faa,
Og Druer groor paa Ranker,
Og hvor der brydes hellig Brød,
Der skal forkyndes HErrens Død
Blant unge Folk og gamle,
Indtil du siunlig kommer frem
I Skyen os at hente hiem,
Og i dit Riige samle.
Petter Dass:
»Morten Luthers lille Catechismus«, 1715.
Her efter Skaar I, 15R flg.
I »Morten Luthers lille Catechismus, forfattet
i bequemme Sange under føyelige Melodier, af
Petter Dass« findes ovenstaaende salme som
den første af de tre, der handler om Alterens
Sacramente. Hverken denne bog eller nogen
anden af Petter Dass udkom i trykken i hans
levetid. Han døde 1707, og katekismussangene
udkom først 1715. Man har talt om en udgave
fra 1714, men tvivler nu om, at den har eksiste
ret. Men 1714 er bogen censureret i København
og 1699 i Nidaros. Adskillige af dens sange
blev dog i forfatterens levetid udbredt i afskrif
ter; det har medført saa mange forskelle i tek
sterne, at det ofte kan være svært at fastslaa den
rette læsemaade.
Landstad udvalgte til La 58 vers 1, 26, 21,
32> 33 og 34. Heraf udelod La rev 698 v. 32.
Oversat af Støylen i Nynorsk 549.
Her i landet blev salmen indført af KHT
831, som optog første og sidste vers. Saaledes
ogsaa SF 608 og GF 95. D 431 optager det sidste
vers som originalen.
Skaar kalder salmen Petter Dass’s mester
salme. Mon man ikke nu sætter »Herre Gud,
dit dyre navn og ære« langt høj'ere? Og mon
man ikke ogsaa skatter højere den hjertelige
tone i »Om alle mine lemmer«?
Skaar anfører følgende bibelhenvisninger:
V. 4: Luk. 10,23-24. V. 6: Joh. 8,56. V. 11: 1.
Mos. 22,5. V. 15: Math. 19,6; 1. Kor. 10,16.
V. 17: Luk. 19,1 fig. V. 28: Math. 6,25. V. 29:
Præd. 12,11.
»Melodien, som af L. M. Lindeman er stil
let frem til Valg, har oprindelig tilhørt Salmen
»An Wasserfliissen Babylon« og findes først i
»Strassburg. Kirchengesangbuch« 1525. Man
har antaget, at den er af Wolfgang Dachstein,
som var organist ved Thomaskirken i Strassburg
og levede i den første Halvdel af det 16de
I. A. E. Eriksens udgave: Ager.

Aarhundrede« (Skaar). I den udgave af kate
kismussangene, som er trykt i København 1794,
anføres: »Siunges som: Den signede Dag er os
beteed«.
(Skaar I, 158-168).

DIT ORD, O GUD, SOM DUGGEN
KVÆGER.
1. Dein Wort, o Herr, ist milder Thau
fiir trostbediirft’ge Seelen.
Lass keinem Pflånzchen deiner Au’
den Himmelsbalsam fehlen;
erquickt durch ihn
lass jedes bliih’n
und in der Zukunft Tagen
dir Frucht und Saamen tragen!
2. Dein Wort ist, Herr, ein Flammenschwert,
ein Keil, der Feisen spaltet,
ein Feuer, das im Herzen zehrt
und Mark und Bein durchspaltet.
O lass dein Wort
noch fort und fort
der Siinde Macht zerscheitern
und alle Herzen låutern!
3. Dein Wort ist uns der Wunderstern
fiir unsre Pilgerreise.
Es fiihrt auch Thoren hin zum Herrn
und macht die Einfalt weise.
Dein Himmelslicht
verlosch’ uns nicht,
und leucht’ in jede Seele,
dass keine dich verfehle.
4. Ich suchte Trost und fand ihn nicht:
da ward das Wort der Gnade
mein Labsal, meine Zuversicht,
die Fackel meiner Pfade.
Sie zeigte mir
den Weg zu dir
und leuchtet meinen Schritten
bis zu den ew’gen Hiitten.
5. Nun halt’ ich mich mit festem Sinn
zu dir, dem sichern Horte:
wo wend’te ich mich anders hin?
Herr, du hast Lebensworte.
Noch hor ich dein
»komm, du bist mein«!
das rief mir nicht vergebens,
dein Wort des ew’gen Lebens.
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6. Auf immer gilt dein Segensbund:
dein Wort ist Ja und Amen.
Nie weich’ es uns aus Herz und Mund
und nie von unserm Saamen,
lass immerfort
dein helles Wort
in allen Lebenszeiten
uns trbsten, warnen, leiten!
7. O sende bald von Ort zu Ort
den Durst nach deinen Lehren,
den Hunger aus, dein Lebenswort
und deinen Geist zu horen:
und send’ ein Heer
von Meer zu Meer,
der Herzen Durst zu stillen,
und dir dein Reich zu fiillen!
Carl Bernhard Garve:
»Christliche Gesange«, Gdrlitz 1825.
Her efter »Geistlicher Liederschatz«, Berlin 1832.

Med overskriften »Kraft des Worts Gottes«
fremkom salmen i forfatterens »Christliche Gesånge«, Gorlitz 1825, en samling paa 303 sal
mer, ordnede i 18 afsnit efter troslæren. Hele
samlingen er digtet »i troen paa den evangeliske
lære, til ære for Herren og til fremme af den
levende hjertekristendom.« Forfatteren, som var
præst i Brødremenigheden, er en af dennes
ypperste digtere, som forener denne menigheds
inderlighed med et større maadehold i udtryk
ket, end det ellers er sædvanligt.
C. J. Boye har oversat de tre første vers ret
frit og ændret versemaalet:

1. Dit Ord, o Gud, som Duggen qvæger
Den svage Sjæl med Kraft og Fred.
O, lad i hvert et Hjertebæger
Din Himmels Balsom dryppe ned!
Lad Jesu Ager grønnes smukt!
Lad Ordet bringe Troens Frugt!
2. Dit Ord, o Gud, er Sværd og Flamme;
Det gjennemtrænger Marv og Been.
Det veed at knuse, veed at ramme,
Er Hjertet end saa haardt som Steen.
Lad Alle føle ret dets Magt,
At Synden er det underlagt!
3. Dit Ord, o Gud, er Østens Stjerne,
Der fører os til Christus hen.
Den vise Vandrer følger gjerne,
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Den Blindes Syn opklarer den.
Lad Alle see den skinne frem,
Og finde Naadens Bethlehem!
C. J. Boye:
»Aandelige Digte og Sange« (3. saml.), Kjøb. 1835.
Boyes oversættelse blev optaget i R 310 med
følgende ændringer: 2,2: trænger gjennem. 3,4:
Og den Vildfarne leder den.
Saaledes gik den videre til KH 336 og SS
659 og D 349.
(Koch VII, 339).

DIT VÆRK ER STORT, MEN JEG ER
SVAG.
1. Ditt verk år stort, men jag år svag
och lått till jorden bojes.
Mig, arme, i din tjånst dock tag,
om så din kraft upphbjes!
2. Mig odmjukhet och kårlek gif
och trohet intill doden,
och låt mig gå med bud om lif
bland smårtorna och noden!
3. Till evig tid jag hor dig till
och vill ej mer begåra.
Så tag mig, led mig som du vill,
blott alltid till din ara!
Natanael Beskow, 1885.
»Missionssånger«, Stockholm 1887.
Studentermissionsforeningen i Uppsala beslut
tede 1885 at udgive en sangbog, nærmest til
foreningens eget brug, men efterhaanden som
arbejdet skred frem, sigtede man mere og mere
paa en missionssangbog, som alle missions
interesserede kunde bruge. Den unge teologiske
student Natanael Beskow, hvis poetiske bega
velse var vel kendt, blev formand for det udvalg,
som skulde udarbejde bogen, og da den udkom
1887, indeholdt den bl. a. 8 sange af ham og to
oversættelser. Nogle af sangene gik helt tilbage
til hans gymnasietid, men foranstaaende blev
digtet 1885, da han var 20 aar gammel. I sin
ædle enkelhed og knappe form vidner den om,
at han har lært af de stramme engelske stilkrav,
og med sit indhold giver den udtryk for den
bæven, hvormed et alvorligt ungt menneske
gaar ind til en tjeneste i Guds rige. Den blev
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hurtigt optaget i mangfoldige svenske sangbøger,
og gik 1937 ind i den nye Psalmboken nr. 411,
men med en ændring i sidste linje »Ditt namn,
o Gud, till åra«, skønt denne linje var kursiveret
i originalen.
Hvor og naar Vilh. Gregernsens danske over
sættelse fremkom, vides ikke. Den staar ikke i
nogen af hans digtsamlinger. Den gengives her
efter det ældste mig bekendte findested:

2. Kom ind og lad mig smage
Hvad Engle kalde Viin,
Med Sødhed uden Mage,
Med Guddoms-Kraften din,
Den Drik saa underfuld.
Der Synderne forgiver,
Men Dyderne opliver,
Som lagdes under Muld!

1. Dit Værk er stort, men jeg er svag
og let til Jorden bøjes;
men brug mig, Herre, for din Sag,
kan blot du selv ophøjes.

3. Da skal Man Druer sanke.
Som Støv giør sjæleglad,
Paa Skovens vilde Ranke,
Hvor før kun voxde Blad,
Skiøndt i Vin-Stokken, Christ,
Den, under Himmel aaben,
Mens den var spæd, i Daaben,
Indpodet er forvist!

2. Giv ydmyg Kærlighed, o Gud,
og Trofasthed til Døden,
og lad mig gaa med Livets Bud,
hvor Mørket bor og Nøden.
3. For evig dig jeg hører til
og vil ej mer begære;
saa tag mig, før mig, som du vil,
blot altid dig til Ære!

Vilhelm Gregersen (o. 1910?).
Her efter »Dansk Missions-Sangbog 1910.
Det kunde se ud, som om Gregersen har haft
den originale tekst for øje, da han ogsaa har
udhævet sidste linje. Men Ludwigs har dog ikke
været tilfreds med hans oversættelse, idet han i
KHT 812 søger at komme originalen noget
nærmere. Hans oversættelse er dog ikke saa
flydende, og i 2. udg. af KHT fra 1931 er hans
oversættelse ombyttet med Gregersens, som i
mellemtiden er blevet indsunget gennem mange
sangbøger og SS 660.
D 331 har foretaget tre ændringer i 1,4; 2,2;
3,4; det sidste sted efter den svenske salmebog.
(Emil Liedgren: »Natanael Beskows andliga sånger
och psalmer« i »Djursholms kapeil femtio år«, 1948).
DRAG IND AD DINE PORTE.
Se: Gud Helligaand, du giver.

4. Kom og med Olje-Krukken
Og salv mig, syg i Sind,
Til hvad Du alt i Vuggen
Mig aarie vied ind.
Og ymted om i Løn:
Til Præst, Prophet og Konning,
Som født af Zions Dronning,
Heel-Broder til Guds Søn!
5. Da nemmer jeg at tale,
Da lærer jeg at spaae,
Og Bjerget at befale,
Saa det adlyde maa!
Da lærer jeg den Bøn,
Som naaer Gud-Faders Øre,
Som kan Hans Hjerte røre,
Som Han har lært sin Søn!
6. Da faaer jeg ret at vide,
Hvoraf det kommer sig,
Du Klynken ei kan lide,
Naar Man har fundet Dig;
Da seer jeg Nøglen fiin,
Hvormed, saa tit Du sukker,
Du glædelig oplukker
Udødeligheds Land!

DRAG IND AD DISSE PORTE.
1. Drag ind ad disse Porte,
Vor høie Pindse-Giæst!
Forjag de Skygger sorte,
Som skjule vil din Fest,
Og giør det soleklart,
At Hedninger som Jøder,
I Daaben Du gienføder
Til Støvets Himmelfart!

7. Da lærer jeg tillige,
Hvad daarlig kun jeg veed,
Hvad Gud i Himmerige
Forstaaer ved Kiærlighed,
Hvor dyb, hvor høi og vid,
Langt over Himmel-Buen,
Sig hvælver Hjerte-Luen,
Grund-Solen, evig blid!
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8. Da lærer jeg at virke,
Med Dig, Gud-Helligaand,
I Jesu Christi Kirke,
Fuldkommenhedens Baand,
Som slynge skal paany
Sig tæt om alle Sjæle,
Der end paa Jorden knæle
For Herren over Sky!
9. Ja, styrter, alle Vægge,
Som skille Christne ad!
Forener jer, I Bække,
Og glæder Herrens Stad!
Forcen dem, Hellig-Aand!
Thi Hjerterne saamange,
Som offre Dig Lov-Sange,
Er Bække i din Haand!

2. Zeuch uns nach dir
in liebs-begier,
Ach! reiss uns von der erden1.
so diirffen wir
nicht langer hier
uns angsten in beschwerden2. 3

»

N. F. S. Grundtvig (efter Paul Gerhardt).
Sang-Værk, 1837, nr. 380.
Paul Gerhardts original »Zeuch ein zu deinen
(meinen) Thoren« og H. A. Brorsons oversæt
telse kan efterses under »Gud Helligaand, du
giver«. Grundtvigs tekst er, som det hedder i
en fodnote i Sangværket »forkortet og frit fordansket«, vi kan godt sige »meget frit gendigtet«.
Grundtvig bruger sine egne vinger og har hævet
sig højt.
I 2. udg. af Sangv. er der et par ændringer:
1,4: mørkne. 6,5-6: Da ser jeg Nøglen grand,
Hvormed, saa tit jeg sukker. (Derved kommer
rimet og meningen i orden).
I RTi,677 blev v. 1 og 9 optaget; 2(9),!:
Lad styrte. Denne lille salme gik videre til KH
299 og SS 661. Denne forkortning og ændringen
i 2,1 stammer fra ETF 926.
Grundtvig selv optog kun v. 1 i F 644, men
de grundtvigske salmebøger gik videre. ETR
716 optog v. 1-5,9. Et bedre versudvalg har
FK 170, FN 289 og FV 231, nemlig v. 1, 2, 5,
6, 8, 9. Heraf har S 279 og ST 761 udeladt v. 2.
D 245 er blevet staaende ved de to vers fra
KH, efter at man dog havde overvejet at optage
v. 1, 6 a + 5 b, 7, 8, 9.
(Uffe Hansen I, 316-17).
DRAG, JESUS, MIG.
1. ZEuch uns nachi dir,
so kommen wir
mit hertzlichem verlangen
hin, da du bist,
oJEsu Christ!
aus dieser welt gegangen.

3. Zeuch uns nach dir,
HErr Christ! ach fiihr’
uns deine himmels-steige2,
wir irr’n sonst leicht,
sind abgeneigt4
vom rechten lebenswege.
4. Zeuch uns nach dir,
so folgen wir
dir nach in deinem himmel,
dass uns nicht mehr
allhier beschwer’
das bose welt-getummel.
5. Zeuch uns nach dir
nur fiir und fiir
und gieb, dass wir nachfahren
dir in dein reich
und mach uns gleich
den auserwåhlten schaaren.
Friedrich Funcke.
»Luneburgisches Gesangbuch«, Liineb. 1686.
Her efter Schraders »Vollst. Gsb.«, 1731, nr. 161.

Superintendent C. H. Sandhagen, kantor Frie
drich Funcke og forlæggereli Joh. Stern udar
bejdede og udgav 1686 »Luneburgisches Ge
sangbuch«, hvori denne salme synes at være
trykt for første gang, undertegnet med forfatte
rens initialer »F. F.«. Herfra har Schrader hentet
den til sin Tønder-salmebog, idet han dog har
foretaget de ændringer, som fremgaar af noterne,
og Brorson har oversat den efter Schraders tekst.
Koch (og efter ham Skaar) har ment, efter at
der gennem aarene har været gættet paa adskil
lige andre, at Fr. Fabricius var forfatteren, idet
salmen skulde forekomme i hans værk »Joh.
Gerhardi pietatis schola melica in deutschen
Reimen«, Stettin 1668. Han citerer dog begyn
delsen lidt anderledes end her. Fischer følger
tøvende Koch, idet han indrømmer ikke at have
set Fabricius’ bog. Tumpel citerer den under
Funckes navn efter »Liineb. Gsb.«, og ham
1. Opr. i »Luneburgisches Gesangbuch«: reiss uns
doch von hinnen. 2. Den kummerfaden spinnen.
3. himmelstege (trykfejl hos Schrader?). 4. Und sind
verscheucht.
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følger i nyere tid Kulp. Dette synes nu at staa
fast.
I virkeligheden er der megen anledning til
forvekslinger. Saaledes synes det at være klart,
at Funcke til forbillede har haft Schefflers salme
»Zeuch mich nach dir, So laufen wir Mit
herzlichem Belieben In den Geruch, Der uns
den Fluch Verjagt hat und vertrieben.« Man
træffer ogsaa Schefflers salme med versene om
stillet, saa den begynder med det femte: »O
Jesu Christ, Der du mir bist Der Liebst auf dieser
Erden«. Ligeledes har Ludamilia Elisabeth en
salme, der begynder: »Zeuch mich nach dir, so
laufen wir; Zeuch mich, zeuch mich, mein Gott,
zu dir.« Her er versemaalet anderledes.
Udgangspunktet for dem alle er Højs. 1,4.

Brorson har oversat Salmen:
Mel. O Drøvelse, O hjertens etc.
1. DRag/Jesu/mig
Dog eflter dig/
Saa følger ieg med Længsel
Siden du O Jesu gick
Udfra Verdens Trængsel.
2. Drag/ Jesu/ mig
Dog eflter dig/
Fra Verdens Myre-Tue/
At jeg icke mere tør
Hendes Jammer skue.
3- Drag/ Jesu/ mig
Dog eflter dig/
Med Zions Brude-Skare
Thi vi kunde ellers let
Vild i Verden fare.
4. Drag/Jesu/ mig
Dog eflter dig/
Til Himmlens Fryde-Bolig
Verden er for dine Børn
Vildsom og uroelig.

Brorsons digtergenius fornægter sig ikke ved
denne oversættelse; han er tro mod originalen,
men nogle malende billeder, »myretue«, »Zions
brudeskare«, »Himlens frydebolig«, »glæde
skrig«, strømmer ham i pennen og gør hans vers
malende og varme. Han har ogsaa ændret metret
ganske lidt.
Salmen blev optaget uændret i Klenodiet og
i P 120. Derefter gled den foreløbig ud af de
kongerigske salmebøger, men blev bevaret i
Sønderjylland i MB 148, hvorefter den i Konge
riget blev genoptaget i R 243 med følgende æn
dringer: 1,3: Jeg følger dig. 2,4-5: skal Al den.
V. 3 udeladt. 4 (5) ,4: Glædesraab.
KH 258 følger i dette spor og udelader v. 3,
men ændrer lidt anderledes: 1,3 som Brorson.
1,4: Did, hvor. 3 (4) ,4: dine smaa.
De grundtvigske salmebøger er uenige. FN
274 og FV 219 følger R, mens FK 357 følger KH
(eller omvendt). FA 438 følger ogsaa KH, men
optager det udeladte v. 3. Ingen synes at have
taget noget hensyn til Grundtvigs bearbejdelse i
Sangværk 1,319, oprindelig hos Hagen nr. 42.
I Sønderjylland gav N 161 afkald paa de
ændringer, der havde været i MB, og vendte
tilbage til den originale tekst. Det har D 218
ikke turdet, men har dog optaget alle vers.
I Norge blev salmen 1840 af Wexels optagef i
»Christelige Psalmer«, og her er et par ændrin
ger, som er paavirket af Grundtvig. De blev
delvis fjernet ved optagelsen i Christianiatillægget 592. Derefter blev den optaget i La 414,
Hauge 237, La rev 408 og Nynorsk 321, det
sidste sted i Støylens oversættelse: »Drag, Jesus,
meg«. Her angives Fabricius som forfatter.
(Koch III, 446. Fischer II, 418. Tiimpel IV, 627.
Kulp 72. Skaar II, 128. Thuner 104. BSS I, s. 159).

DRAG UD, HVER KRISTENSJÆL PAA
JORD.
Kamp og Seier.
Mel. Vort Løsen er vor Tro og Daab.

5- Drag/ Jesu/ mig
Dog eflter dig/
Til Himmlen op at fare
Der at staae med glæde-Skrig
I de Frommes Skare.
»Nogle Himmelfarts og Pindse-Psalmer/ Gud til
ære og hans Kircke til Opmuntring
Verterede af H.A.B.«, Tundern 1734.

1. Drag ud hver Kristensjæl paa Jord
For Herrens Sag at krige,
Dit Løsen være: »Troens Ord«,
Dit Maal: »Guds Himmerige«',
Du gaaer til Kamp paa Liv og Død
Mod Ham, der med Gudherren brød.
Og Naadepagten spotter.

:
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2. Men tykkes Dig, din Strid er haard,
Og svart det er at kjæmpe,
Da viid, din Frelser foran gaaer
For Fjendens Larm at dæmpe:
Grib derfor freidig Troens Skjold,
Byg Dig bag Herrens Ord en Vold,
Og Du skal finde Hvile!

1863, hvor man har ændret den typisk grundt
vigske tekst i 1,3-4 dl: »Grib Aandens Sværd,
som er Guds Ord, Jag efter Herrens Rige«.
Samtidig ændrede man 3,3: at. 3,5: vor Frelsers
Bøn.
Ti aar efter kom den ind i RT 1,761, der
beholdt de nævnte ændringer og yderligere
ændrede: 3,1: trøstig. 5,4: vælder.
KHF 1885,473 foreslaar yderligere ændringer:
1,3: det er. 1,4: For det maa Fjenden vige.
5,2: Naar det. 5,4: Did, hvor.
KH 583 ændrede yderligere: 2,7: Hvile finde.
3,2: lad kun. 3,5: Tag saa. - Fra KH gik den
uændret videre til SS 662.
D 570 har fjernet nogle af ændringerne i v. 3.
Men naar det kommer til stykket kunde alle
ændringer have været sparet, baade de, der
vilde af med den grundtvigske formulering i 1,3,
og de, der kun tjente til at give denne ægte
folkelige salme et lidt mere litterært præg.
Asger Højmark skriver om den, at den »viser
Udviklingen fra det pietistiske Standpunkt hen
imod det grundtvigske«, hvorefter han citerer
den med alle de ændringer, der var opsamlet i
KH (!), og slutter: »Naar vi fordyber os i denne
Salme fra 1861, da vil vi se, at den bevarer
noget af det pietistiske, der aldrig maa forgaa,
og at den tillige rækker frem mod Herrens Ord
som den egentlige og afgørende Grundvold for
et Menneskes Kristentro. Og det er maaske
ikke noget Tilfælde, at den i Salmebogen (KH)
staar omgivet af saadanne grundtvigske Salmer
som »Aftensukket, Nattegraaden« og »Herrens
Røst, som aldrig brister«.« I D har den imidler
tid faaet plads mellem en hel mængde Brorsonsalmer.

3. Hold trolig fast ved Daabens Pagt,
Og lad saa Fjenden fnyse;
Det veed Du dog, al Helveds Magt
For Herrens Ord maa gyse;
Tag kun Vorherres Bøn i Mund,
Og beed den ret af Hjertens Grund,
Den gjør Guds Kæmper stærke!
4. Og Du skal visselig bestaae
Trods alskens Løgn og Snarer,
Thi den ret aldrig kan forgaae,
Som Herrens Ord bevarer;
Med Daabens Pagt i Sind og Mund
Staaer fast Du paa Guds Kirkes Grund,
Den ingen Magt kan rokke!
5. Har saa tilsidst Du kjæmpet ud,
Som det ad Aften hælder,
Og sendt det sidste Suk til Gud
Der, hvor Livskilden kvælder,
Da i Vorherres Jesu Navn
Guds Engle bære vil i Favn
Dig ind til Herrens Glæde!
Mikkel Jensen.
Dansk Kirketidende 20. okt. :86i, nr. 44.

Da salmen i Dansk Kirketidende fremkom under
mærket »M.J.« vidste man i mange aar ikke,
hvem der var forfatteren. Men efterhaanden
som salmen sang sig ind i den danske menighed,
blev man ivrigere til at søge oplysninger derom.
Med bestemthed peger valgmenighedspræst
Asger Højmark paa murermester Mikkel Jensen
fra Stautrup i Kolt sogn ved Aarhus. Allerede
Thuner havde nævnt dette som en formodning,
men ogsaa hans oplysning stammer nok fra
Højmark. Mikkel Jensen døde imidlertid den
23. aug. i860, og August F. Schmidt fremsætter
derfor den formodning, at det er Mikkel Jensens
sognepræst, den grundtvigsk prægede Andreas
P. J. Teilmann, der var præst i Kolt 1847-75,
der har indsendt salmen til Dansk Kirketidende.
Den blev optaget i »Psalmer udgivne af Kir
kelig Forening for den indre Mission i Danmark«

I

(»De grundtvigske Fri- og Valgmenigheder«, ved
Asger Højmark og Uffe Hansen. Odense 1944. S. 3031. August F. Schmidt: »En ukendt salmedigter« i
»Præsteforeningens Blad«, 1951, nr. 18, s. 331-2).

DU BANGE SJÆL, HØR TRØSTENS BUD.
Mel. Jeg beder dig min Herre Gud.
1. Du, bange Sjæl! hør Trøstens Bud,
Hvor underfuldt det lyder:
»Gak hen, og kast din Sorg paa Gud,
Naar Verden dig forskyder!«
Forstaaer du dette Budskab ei ?
Og famler om i Blinde ?
Lad Troen føre dig paa Vei!
O, Gud er let at finde!
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2. Gak frem, med Bøn, for Himlens Port!
Bank paa med Hjertesukket!
Om Skyen end er nok saa sort,
Den blier dig ikke lukket.
Om Storm og Lyn brød frem med Magt,
Og Veien vilde spærre,
Guds Kjærlighed staaer Englevagt;
Han er en venlig Herre!
3. Forstaaer du ei, du bange Sind,
Hvorledes du skal tale,
Naar Trøsteren har ført dig ind
I høie Himmelsahle?
Et ydmygt Hu vil Herren see;
Han Troens Ord vil høre.
Det fromme Suk: din Villie skee!
Er lifligt for hans Øre.
4. Bring dette med til Naadens Borg,
Hvad Smerte du maa lide!
Saa tager han din Hjertesorg,
Og lægger den tilside;
Saa skikker han dig, trøstet, ned,
Saa tier al din Klage;
Hans Himmelbud, Taalmodighed,
Gjør Følgeskab tilbage!
C. J. Boye:
»Aandelige Digte og Sange, Fjerde Samling«, Kjøb.
1837, nr. CXXIX.

Først optaget af Mynster i ET 603 med følgende
ændringer: 2,4: Er Himlen ei dig. 2,7: Dig
skiermer dog Guds. 3,5: En ydmyg. Desuden
en mængde ændringer i tegnsætningen.
Med de samme ændringer gik den videre til
R 477, N 391 og KH 529, men i D blev den
udeladt. En af grundene til udeladelsen var ud
trykket i 2,8: en venlig Herre. Det kunde dog
nok have været ændret, saa det ikke stødte an
mod et nutidigt øre.
Bibelhenvisninger: 1,3: 1. Pet. 5,7. 2,2: Math.
7.7R°m. 8,26-27.

DU ER ALENE, STORE GUD.
1. HErr du bist wiirdig preiss und ruhm
von menschen anzunehmen,
sie solten als dein eigenthum
dich ehren, und sich schåmen
und scheuen ohne unterlass
fur allem dem, was deinen hass
und zorn und straff’ erwecken.
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2. Ach! aber, grosser GOtt und HErr!
wohin ich mich auch kehre,
ist aller menschen wesen leer
von deiner furcht und ehre,
man achtet dein gesetze nicht,
man dencket nicht an dein gericht
und dein gerechtes dråuen.
3. Das hertz’ ist voller sicherheit
und folget seinen lusten,
und darf wohl gar in eigenheit
und frechheit sich entriisten
und fragen: wer ist doch der GOtt,
nach dessen willen und gebot
ich soli mein leben richten.
4. Man lebt in lauter eitelkeit
und groben fleisches-wercken,
und darf sich mit barmhertzigkeit
in seiner bossheit stårcken;
man dencket, GOtt ist voller gnad’,
die Christus uns verdienet hat;
das soli die sunder trbsten.
5. So lebt der gantz verkehrte sinn
den satans macht verblendet,
gantz wild in seinen siinden hin,
so låstert er und schåndet,
HErr! deinen namen und dein wort,
und fiirchtet sich an keinem ort’
fiir deinem zorn und straffen.
6. Und wenn sich mancher gleich vor dir
mit knecht’schem wesen scheuet,
wenn deine plag’ und straff’ ihm hier
mit fluch und schrecken dråuet,
so ist es doch nur heucheley,
weil sich, sobald die noht vorbey
das hertz im eiteln freuet.
7. Was machts? HErr, deine majeståt,
die diese welt regieret,
die kraft, die hin durch alles geht,
die wohl und weh’ gebiehret,
dein wesen, das so unbefleckt,
dem nichts verborgen und versteckt,
das alles sieht und richtet.
8. Diess fass’t und glaubt kein menschen-kind,
es sind uns fremde dinge,
man hdrt’s, und lernt’s, und bleibt doch blind,
man halt es zu geringe.
Man fiihlt oft deine kraft und hand,
und gleichwohl bist du unbekandt
in deinem thun und wesen.
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9. Das ist der siinden gift und frucht,
so ist der Geist verdorben,
dass er dich weder kennt noch sucht,
zum guten gantz erstorben.
Er furchtet deine hoheit nicht,
er scheut vielmehr dein angesicht
und will dir nicht gehorchen.
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16. Lass’ all mein reden und mein thun,
mein tichten und mein dencken
allein in deinem willen ruhn
und mich recht einzuschråncken,
damit mein sinn stets einerley
in dencken, worten, wercken sey
und keine falschheit hege.

10. Nun ist doch deine furcht, o GOtt!
der weissheit grund und quelle,
sie lehrt uns dich und dein gebot,
giebt råbt auf alle falle,
sie ist des geistes liebes-seil,
dadurch er uns zu deinem heyl
in Christo JEsu fiihret.

17. Ach! lass’ mich deines Geistes zucht,
stets mercken und bewahren,
so werd ich in mir furcht und flucht
vor aller stind’ erfahren,
so kan ich stets zur seeligkeit
mit furcht und zittern seyn bereit
und dich recht kindlich scheuen.

11.

18. So wirst du mir denn deinen bund
der gnaden recht entdecken,
so wird mir dein geheimniss kund,
so darf ich nicht erschrecken
ftir deinem zorn, ftir holl’ und tod,
weil du mein Vater, freund und GOtt,
und ich dein kind dich ftirchte.

Sie unterweist uns, wie wir dir
im geiste sollen dienen,
sie wehrt die siinde fiir und fiir
låss’t keine falschheit griinen,
sie ist des lebens freud’ und cron,
giebt fried’ und ehr’ zum steten lohn’,
macht reich an allen schåtzen.

12. So pflantze denn die edle blum’
in meines hertzens garten,
dass sie darin zu deinem ruhm
und meinem heyl mbg’ arten,
dass ich stets, wo ich geh’ und steh’
in deiner furcht auf dich nur seh’
und deinen heilgen willen.
13. Lass deine hoheit mich fiir dir
in rechte ehrfurcht setzen,
dass ich dir moge dienen hier
mit zittern und ergetzen,
dass ich dass bose hass’ und scheu’
und mich in guten wercken freu’,
um dir nur zu gefallen.
14. Will menschen-furcht, will eitle pracht
mich reitzen und erschrecken,
so lass’ dein’ unumschrånckte macht
die furcht in mir erwecken,
damit dein zorn die eitelkeit
und deine kraft die blodigkeit
in mir verzehr’ und dampfe.
15. O lass’ mich, wo ich leb’ und bin,
vor deinen augen leben,
lass’ dich mein geist, hertz, muht und sinn
stets lieben und erheben,
dass deine heilige natur
mir immerfort die rechte spur
zum heil’gen wandel weise.

19. So sollen deine wege mir
voll gtit’ und wahrheit werden,
in deiner ftihrung find’ ich hier
ein paradiess auf crden,
und deine furcht soli mir den ruhm,
dass ich dein kind und eigenthum,
recht fest und sicher machen.
Johann Hermann Schrader.
»Vollståndiges Gesang-Buch, Tondern 1731«, Nr.
4'5-

Skønt denne salme ikke findes i den fortegnelse
over Schraders salmer, som A. D. Jørgensen
citerer efter J. J. Arends, andenpræsten ved
Tønder kirke samtidig med Schrader, nævner
Arlaud, som ikke kender den nævnte fortegnelse,
efter Johannsen, at salmen er af Schrader, og
der er næppe væsentlig grund til at tvivle herom.
Den er af Brorson oversat til Dansk:
Om en hellig Frygt for Gud.
Mel. Alleniste Gud.
1. Du est allene/ store Gud!
Aid Priiss og ære værdig/
Mand skulde gribe dine Bud
Som Guld og Sølf saa færdig/
Mand skulde glædes ved dit Ord
Som hungrig mave til sit Bord/
Og frygte for din Vrede.
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2. Men seer vi os i Verden om
Fra een til anden Ende/
O Gud! hvad er hun Blind og dum/
Til dine Ord at kiende/
Mand seer din Straf og Dommedag
Kun an som en fortiet Sag/
Der af sig selv maae falde.
3. Af daarlighed er Sielen fuld/
Og følger sine Lyster/
I Saadan Stand det arme Muld
Sig dog mod Himmlen bryster/
At frygte Gud/ at faae ham kiær
Det agtes ey den Møye Værd/
Unødigt og umueligt.
4. Mand legger sig i Synden ned/
Og vil dem nogen vecke/
Da gribe de Guds kierlighed/
Til deres Synders Decke/
Mand velter sig i Synden om
Og siger Gud er Mild og from/
Og saa er det til Ende.
5. De kaster Gud af Siel og Sind/
Dog skal hand Sielen fafne/
De Seyler sterck for Sathans Vind/
Vil dog i Himmlen hafne/
De træde Naaden under Food/
Og pucke dog at Gud er good/
Hand faaer dem vel at have.
6. Og findes skiønt en Trældoms frygt
I et og andet Hierte/
Naar du med Riset har forsøgt
Det kaade kiød at snærte/
Saa er det dog kun Hycklerie
At mand/ naar Straffen er forbie/
Sig strax i Verden glæder.
7. O Gud! hvor lit og intet kand
Jeg om din Naade sige/
Den gandske Jord er kun et Grand/
Og Støv udi dit Rige/
Retferdighed dit Konge-Spiir
Og hellighed din Glands og Ziir/
Din Viisdom alting skuer.
8. Men det er kun en ringe Sag
I folckes blinde Tancker/
Mand hører/ lærer Dag fra Dag/
Og ingen kundskab sancker/
Mand har vel offte fuldt1 din Haand
At vilde løse Siælens Baand/
Og vil Dig dog ey kiende.
1. sønderjydsk: følt.
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9. Det er den beske syndsens Frugt/
Og Verdens gamle Mode/
At vilde være udeluckt/
Fra Gud sit største gode/
Mand frygter ey at Gud os seer/
Men midt i aid sin ondskab leer/
Paa Dievie Viis og Maade.
10. Nu er jo dog din frygt/ o Gud/
Aid Viisdoms Rood og kilde/
Som lærer os dit Ord og Bud/
Og Naaden ey at spilde/
Det første Livets Aande fang
Et Lyys paa aid vor vey og Gang/
At vi hos Christo blive.
11. Hun lærer os/ hvorledes vi
Skal Gud i Aanden tiene/
For uden nogen Hycklerie
Med ham det trolig mene/
Hun smycker Sielen meer end skiøn/
Og giver Lyst og Fryyd til løn/
Ja Rigdom uden Ende.
12. Saa lad o Gud mit arme Sind
Dog nyde denne Gave/
Og plant din frygtes Blomster ind
Udi mit Hiertes Have/
At hvad jeg giør/ og hvad der skeer/
Jeg alt paa dine Øyne seer/
Din Villie at fremme.
13. Lad dog din høye Mayesteet
Mig saadan Frygt indjage/
At bedre hvad der er forseet/
Og intet foretage/
Som kunde synes dig imod/
Men vove Ære/ Liv og Blood/
For det som dig behager.
14. Vil andres Høye/ Gunst og Pragt
Mig locke eller skrecke/
Saa lad din uomskrænckte Magt
Den Frygt i mig opvæcke/
At jeg ad suure Miiner Leer/
Og intet paa de søde seer/
Kun dig allene søger.
15. O lad mig/ hvor jeg gaaer/ og staar
Din Frygt i Hiertet bære/
Og aid den deel min Siel formaar/
Dig elske/ følge/ Ære/
At din Natur og Væsen maae
Mig som et Speyl for Øyne staae/
At effter følge trolig.
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16. Min Gierning/ Ord og Tancke lad
Kun alt din Ville følge/
Og ey for Verdens Gunst og Had
Din Naades Virckning dølge/
At Sindet uforandret maae
Kun lige frem ad Veyen gaae/
Som til Guds Rige fører.
17. Ach lad mig altid Aandsens Frugt
Fornemme og bevare/
Saa bliver Sathan udelugt
Af Hiertet med sin Snare/
At jeg er altid vel bered
Naar Gud berammer Tiid og Sted
Fra denne Jord at fare.
18. Saa faaer jeg altid meer og meer
Din Naades Lyys at kiende
Og hvordan du saa Naadig seer
Mit lefnets Løb til Ende/
Lad Synd og Døød og Sathans Magt/
Da komme/ jeg er uforsagt/
Jeg staar i Herrens Naade.
19. Lad det saa vendes op og ned/
Jeg gaar i Naadens Orden;
Og finder i Guds kierlighed
Et Parodies paa Jordert.
Og Herrens Frygt/ som med mig gaaer/
Forsickrer altiid/ at jeg staaer
Hos Gud i Naade Amen!
»Nogle Psalmer om Troens Frugt, forferdigede af
H.A.B.«, 1734, Tunder.

Brorsons oversættelse er paa sine steder ret fri,
se saaledes v. 5 og 7, men hans tilføjede billeder,
f. eks. 9,1 -4, har ikke gjort salmen ringere, tvært
imod. Den skulde have store muligheder for at
blive indsunget igen i den forkortede form i D.
Den blev optaget i P 228 med følgende smaa
ændringer: 6,4: Det kolde kiød. 8,5: følt. 11,1:
Den. 11,5: Den. Derfra gik den videre til Gb 55,
der udelod fire vers og ændrede: 1,3-4: agte
dine Bud, Dem elske, følge færdig. 1,6: Langt
meer end Hungrig ved sit Bord. 2,6-7: en op
digtet Sag, der aldrig opfyldt bliver. 3,3: vort
arme. 5 udeladt. 5 (6),4: kolde. 7 (8),5: følt. 9
udeladt. 9(11),!: Den. 9(11),5: Den. 14 ude
ladt. 18 udeladt.
Derefter gled salmen foreløbig ud af de
kongerigske salmebøger, men blev optaget i
MB 406 med 12 vers og i N 351 med ni vers,
ændret som følger: 1,1: er. 1,4: iilfærdig. 1,6:
17

Som Hungeren til dækket Bord. 2,3: hvor er
paa Kløgt den tom. 3 uændret. 4 udeladt. 4(5)
uændret. 5(6), 1-6: Og findes der en Trældoms
Frygt I et og andet Hjerte, Som Gud at vække
har forsøgt Af Søvne ved en Smerte: Hvad er
det uden Hykleri, Da man, naar Straffen. . ..
7 udeladt. 8 udeladt. 6(9),7: Og spotter med
Guds Naade. 7(10) uændret. 8(ii),i: Den. 3:
Foruden Skrømt og. 5: Den. 12, 13, 14 udeladt.
9(15),!: Saa lad mig, Gud, i hvor jeg gaaer. 5:
dit Væsen. 16, 17, 18 og 19 udeladt.
I Kongeriget blev salmen genoptaget af S 459
med vers 1, 2, 10, 12, 18, som derefter ogsaa
blev optaget i ST 844. Annekset 48 har derimod
udvalgt v. 2 (»Ak, ser vi os i Verden om«), 4,
5, 8, 11 a + 16 b.
D 14 har optaget v. 1, 2, 9, 10, 12, 18.
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1. O Auferstand’ner siegesfiirst,
du leben aller leben!
heut’ bringst du friede, da du wirst
zur freude uns gegeben:
vor bracht die noht dich in den tod,
jetzt bist du auferstanden
und frey von todes-banden.
2. Die last und unsre siinden-schuld1
liess dich in fesseln fallen,
du gabest dich aus grosser huld
zum creutze fiir uns allen;
nun sind wir frey von sclaverey,
darinnen wir gefangen,
weil du hervor gegangen.
3. Nun bricht uns frolich wieder auf
die rechte gnaden-sonne,
die vor erstarb in ihrem lauf,
giebt strahlen neuer wonne;
jetzt ist die seel’ mit freuden-oel
von dir gesalbet worden,
und steht im neuen orden.
4. Die kraft von deiner majesiåt
bricht selbst durch grab und steine,
dein sieg ists, der uns mit erhdht
zum vollen gnaden-scheine.
Des todes wuht der hollen-gluht
hat alle macht verlohren,
und wir sind neu gebohren.
t. Geistl. Liederschatz, Berl. 1832: Ach, unsre Sundenlust und Schuld.
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5. O dass wir diesen theuren sieg
lebendig mochten kennen,
und unser hertz bey diesem krieg
im glauben mochte brennen;
denn anders nicht kan dieses licht
uns in das leben fiihren,
wo wir nicht glauben spiihren.
6. So brich denn selbst durch unser hertz!
o JEsu, furst der ehren!
und lass vorher die glaubens-kertz
sich in uns schwachen mehren,
dass wir in dir die offne thiir’
zur ew’gen ruhe finden,
und auferstehn von siinden.
7. Ach hilf, dass wir zur rechten zeit
zu dir, o JEsu, kommen
mit specerey der reu und leyd,
die aus dem grund genommen,
dass wir in eil zu deinem heyl
in wahrem glauben lauffen,
und busse-salben kauffen1. 2
8. Vertreib den schlaf der sicherheit,
dass wir bey fruhem morgen
zu suchen dich stets seyn bereit,
wenn du dich gleich verborgen;
und weichen ab vom siinden-grab’;
weil du hervor gebrochen,
und unsern feind gerochen.
9. Lass uns doch mit dir auferstehn,
wir liegen noch im grabe,
und konnen noch das licht nicht sehn,
die kraft von deiner gabe,
die deine macht8 uns mitgebracht,
fuhr’ uns heraus zum leben,
dass wir an dir fest kleben.
10. Es liegen tausend hiiter hier,
die unsre heerd’3 berennen,
dass wir aus dieser grabes-thiir
nicht zu dir kommen konnen,
der siinden-nacht4 halt selbst die wacht,
die welt mit ihren schåtzen
faht an es zu besetzen.
: 1. Die wollust, sorge, neid und geld
schiebt vor die stårcksten riegel,
der Pharisåer dieser welt
driickt selbst darauf das siegel.
1. samme: durch Busse Gnade kaufen.
2. Rambach: die du durch Macht. 3. Ramb.: unser
Herz. 4. Ramb.: Siinden Macht.

1
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Wer weltzet ab von diesem grab
den schweren stein der siinden,
den wir in uns empfinden!
12. HErr JEsu, du bist es allein,
du kanst die fessel losen,
darin wir eingewickelt seyn,
die tiicker zu dem bdsen;
weltz’ ab den stein, und fiihr’ uns ein
zum reiche deiner gnaden,
dass uns die feind’ nicht schaden.
13. Erscheine uns mit deiner giit’,
wenn wir in busse weinen,
und lass uns deinen theuren fried’,
zum ersten anblick scheinen,
so konnen wir, o Held, mit dir
die rechten ostern feyren,
und uns in dir verneuren.
14. Ach! lass das rechte auferstehn
auch uns in uns erfahren,
und aus den todten grabern gehn,
dass wir den schatz bewahren,
das theure pfand, das deine hand
zum siegen uns gegeben;
so geh’n wir ein zum leben.
Just Henning Bohmer, 1705.
Freylinghausen: »Geistr. Gsb.«, 1705. Tillæg.
Her efter Schrader 143.

Denne salmes ældste findested er det tillæg til
Freylinghausens salmebog, som ledsagede 2.
oplag 1705. Bohmer har selv bekræftet sit for
fatterskab til den i et brev fra 1745 til inspector
Grischow i Halle. Den blev hurtigt optaget i en
mængde tyske salmebøger, men synes ikke at
være saa almindelig i de nyere. Til dansk blev
den efter teksten hos Schrader oversat af Bror
son:

O Aufferstandner.
Mel. Was Gott thut/ das ist.
1. DU est/ Opstandne Seyers Helt/
Opstandelsen og livet/
Som fører Fred fra gravens Telt/
Og har dig selv os givet/
Før varst du død
I gravens Skiød/
Nu har du Seyers kiempe/
Dog døden veedst at dempe.

(
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2. Du varst i vredens Baand og Bast
Og dødsens Haarde Krige/
Du stridde til dit hierte Brast
For hele verdens Rige/
Nu er jeg fri
Fra Slaverie
Som før mig havde fangen/
Imens1 du est undgangen.
3. Nu Bryder Solen deylig ud
Igiennem alle Vinde/
Der/ som det syntes/ før gick ud
Og lod sin Straale svinde/
Nu staaer du Glad
Ved dødsens Rad2
Og har ham overvunden/
Ja traad ham ned i Grunden.
4. Din Guddoms Magt og Majesteet
Forjager Gravens Mørcke
Vi har med Fryyd og glæde seet
Din Guddoms Krafft og Styrcke/
Men dødsens magt
I Baand er lagt
Og Sathajis vold er borte.
Det var det/Jesus giorte.
5. O! at vi denne Seyers Tiid
Livagtig kunde kiende/
At hierterne ved denne Striid
I Troen kunde brende
Thi anden vey
Kand lyset ey
Os ind til Livet føre
End at vi det skal giøre.
6. Saa giennembryd da Siel og Sind
O Jesu Livsens Herre/
At Troen der kand trenge ind
Og Syndsens Grav tilsperre/
At vi i dig
Til Himmerig
En aaben dør kand finde/
Og icke gaae i Blinde.
7. Lad Sathan ey i Naadens Tiid
Vor Sind og Sands forstyrre/
Men giv os andagt Lyst og Fliid
Og Poenitentzes Myrre/
I. Fordi. 2. Brorson synes at tænke paa det kendte
billede i Christian Ills bibel, hvor man paa den ene
side ser den evangeliske linje, der ender med, at
Kristus staar op af graven og gennemborer og nedtræder dødens benrad, mens man paa den anden side
ser lovens linje, der ender med, at synderen ligger
som en benrad paa kisten, »i syndens grav«.
17*
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Og dermed snart
I Troens fart
Og glæde til dig ile
Fra kiøddets falske Hvile.
8. Fordriv det dorske Adams Sind
At vi i Morgenstunden
Ved Bønnen daglig trenge ind/
Til vi dig ret har funden/
At træde af
Fra Syndsens grav
Og denne verdens Mørcke
Ved din opreysnings Styrcke.
9. O lad os dog med dig opstaae
Af gravens mørcke bolig/
At lyset og til os kand naae/
Og hvad du os saa trolig
Har ved din magt
Til veye Bragt/
O lad os det dog nyde
Og giennem alting bryde1.
10. Her ligger Vagt i tusind Tal
At vi ey op kand træde
Af gravens sorte dyyb og dal/
At finde dig med glæde/
Thi dødsens Magt
Staaer selv paa Vagt/
Og verdens Lyst bestrider
Vor gang paa alle Sider.
: 1. Den Lyst- Pragt- Penge/ syge Aand
Os alt tilbage rykker/
Den Phariseisk Hykle-Haand
For graven Seglet trykker/
Hvo velter af
Fra denne grav
Den svare Steen og Hinder/
Som ieg i veyen finder.2
12. Du/JEsu! ene est den Mand/
Som kand de døde vecke/
Du/ du allene vil og kand
De stercke Segle brecke/
Velt Stenen bort/
Og hielp os fort
Til Himlene at haste
Og Verden fra os kaste.
1. nemlig de i det følgende nævnte hindringer. 2.
Vagten ved Jesu grav, seglet paa graven, vanskelig
heden ved at vælte den store sten bort, Math. 27,66;
Mark. 16,3, anvendes i v. 10-11 allegorisk om vore
egne hindringer.
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13. O aabenbar dig for os/ naar
Vi over Synden græde/
Og hielp os aid den deel/ der staar
Imod/ at undertræde.
Saa kand vi fri
Paa Sandheds Stic
Vor Paaske-Palmer svinge,
Og Sandheds Offer bringe.
14. Lad/ hvad det er ret at opstaae/
Os i os selv erfare/
Ved aanden ud af graven gaae/
Og denne Skat bevare/
Det Dyre Pant1
Som du saa grandt
Til Seyren os har givet/
Saa gaae vi ind til Livet.
H. A. Brorson:
»Nogle Paaske-Psalmer«, Tundern 1734.

I Klenodiet blev denne salme optaget med
følgende ændringer ud over de ortografiske: 2,1:
verdens. (I senere udgaver atter: vredens). 9,1:
da med. 9,7: det da. 11,1: lyst-pragt-penge-syge.
14,2: Og i os selv. (Senere udgaver atter: Os
i os selv).'
Først i nyere tid har den fundet vej til salme
bøgerne. Den blev først optaget i S 455, som
udvalgte v. 1, 6, 9, 10, 12, 13, og ændrede
følgende: 1,1: er. 2(6),i: O, gennembryd.
5(12),1: er. 5(12),4: Gravsegl. 6(13),7: -Palme.
Saaledes gik den videre til ST 827 og D 561.
(Koch IV, 375; 301. Fischer II, 134. Rambach IV,
185. BSS I, 137).

DU ER VOR SKAT, O JESUS SØD.
lubilus rythmicus de nomine lesu.2
1.IEsu, dulcis memoria,
dans vera cordi3 gaudia,
Sed super mel et omnia
eius dulcis præsentia.
2. Nil4 canitur suavius,
nil auditur iocundius,
Nil cogitatur dulcius
quam lesus dei filius.
1. Pant = Skat = Helligaandcn, 2. Kor. 1,22.
2. Teksten er ovenfor anført efter Wackernagel I, 183.
Noterne betegner andre læsemaader i »Paradisis Urtegaard«, hvis tekst ligger til grund for den ældste danske
oversættelse.
3. cordi vera. 4. Nihil.

DU ER, OPSTANDNE SEJERS-HELT

3. lesu, spes poenitentibus,
quam pius es petentibus,
Quam bonus es1 quærentibus,
sed quid invenientibus.
4. lesus2, dulcedo cordium,
fons vivus, lumen mentium,
Excedens omne gaudium
et omne desiderium.
5. Nec lingua potest3 dicere,
nec litera exprimere,
Expertus potest credere
quid sit lesum diligere.
6. lesum quæram4 in lectulo,
clauso cordis cubiculo,
Privatim et in publico
quæram amore sedulo.
7. Cum Maria diluculo,
lesum quæram in tumulo,
Clamore cordis querulo,
mente quæram, non oculo.
8. Turn tam5 perfundam fletibus,
locum replens gemitibus,
lesu provolvar pedibus,
strictis hærens amplexibus.
9. lesu stringam vestigia
et flendo figam labia,
Ut detur mihi venia
atque perfecta gratia.5
10. lesu, rex admirabilis
et triumphator nobilis,
Dulcedo ineffabilis,
totus desiderabilis.
11. Mane nobiscum, domine,
et nos illustra lumine,
Pulsa noctis7 caligine
mundum replens dulcedine.
12. Quando cor nostrum visitas,
tune lucet ei veritas,
Mundi vilescit vanitas
et intus fervet caritas.
13. Amor lesu dulcissimus
et vere suavissimus,
Plus millies gratissimus,
quam dicere sufficimus.
1. te. 2. lesu. 3. valet. 4. qværo. 5 . Tumbam.
6. V. 9 udeladt. 7. mentas (sicl).
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14. Hoc probat eius passio,
hoc1 *sanguinis effusio,
Per quam nobis redemptio
datur et dei visio.

25. Amor tuus continuus,
mihi languor assiduus.
Mihi lesus mellifluus
fructus vitæ perpetuus.

15. lesum omnes agnoscite,
amorem eius poscite,
lesum ardenter quærite,
quærendo inardescite.

26. lesu, summa benignitas,
mira1 cordis iocunditas,
Incomprehensa bonitas,
tua me stringit3 caritas.

16. Sic amantem diligite,
amoris vicem reddite,
In hunc odorem currite
et vota votis reddite.

27. Bonum mihi diligere,
lesum, nil ultra quærere,
Mihi prorsus deficere
ut illi queam vivere.

17. lesus, auctor clementiæ,
totius spes lætitiæ,
Dulcoris fons et gratiae,
verae cordis deliciae*.
18. lesu mi bone, sentiam
amoris tui copiam,
Da mihi per præsentiam
tuam videre gloriam.
19. Cum digne loqui nequeam
de te, tamen ne sileam,
Amor facit ut audeam,
cum de te solum3 gaudeam.
20. Tua, lesu, dilectio
grata mentis refectio,
Replens sine fastidio
dans famem desiderio.
21. Qui te gustant, esuriunt,
qui bibunt, adhuc sitiunt
Desiderare nesciunt,
nisi lesum, quem diligunt.

28. lesu, mi dilectissime3,
spes suspirantis animæ,
Te quærunt piæ lacrimæ,
te clamor mentis intimæ.
29. Quocunque loco fuero,
mecum4 lesum desidero:
Quam laetus, cum invenero,
quam felix, cum tenuero.
30. Tune amplexus, tune oscula,
quæ vineunt mellis pocula,
Quam5 felix Christi copula,
sed in his parva morula.
31. lam quod quæsivi video,
quod concupivi teneo,
Amore lesu langueo,
et corde totus ardeo.
32. lesus cum sic diligitur,
hie amor non exstinguitur,
Non tepescit, nec moritur*,
plus crescit et accenditur.

22. Quem tuus amor ebriat4
novit quid lesus sapiat:
Quam felix est quem satiat,
non5 est ultra quod cupiat.

33. Hic amor ardet iugiter,
dulcescit mirabiliter,
Sapit delectabiliter
delectat et feliciter.

23. lesu, decus angelicum,
in aure dulce canticum,
In ore mel mirificum,
in corde nectar caelicum.

34. Hic amor missus cælitus
haeret mihi medullitus,
Mentem incendit penitus,
hoc delectatur spiritus.

24. Desidero te millies,
mi lesu, quando venies ?
Quando me lætum* facies,
me de te quando saties ?

35. O beatum incendium,
o7.ardens desiderium,
O dulce refrigerium,
amare dei filium.

1. et. 2. lætitiæ. 3. solum de te. 4. inebriat. 5. Cor.
(sic!). 6. Me lætum quando.

1. Mihi. 2. stringat. 3. O Jesu mi dulcissimæ. 4.
Meum. 5. Tune. 6. Tepescit nec emoritur. 7. Et.
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36. lesu, flos matris virginis,
ardor1 nostræ dulcedinis,
tibi laus, honor numinis,
regnum beatitudinis.

47. lesus in pace imperat,
quæ omnem sensum1 superat:
Hane mea mens desiderat
et ea frui properat.

37. Veni, veni, rex optime,
pater immensæ gloriæ,
Affulge2 menti clarius
iam exspectatus’ sæpius.

48. lesus ad patrem rediit,
cæleste regnum subiit:
Cor meum a me transiit,
post lesum simul abiit.

38. lesu, sole serenior
et balsamo suavior,
Omni dulcore delcior,
præ cunctis amabilior.

49. Quem prosequamur laudibus,
votis, hymnis et precibus,
Ut nos donet cælestibus
secum perfrui2 sedibus.

39. Cuius gustus sic afficit,
cuius odor sic reficit,
in quo mens mea deficit,
solus amanti suflicit.
40. Tu mentis delectatio,
amoris consummatio,
Tu mea gloriatio,
lesu, mundi salvatio.
41. Mi dilecte, revertere
censors paternæ dexteræ,
Hostem vicisti prospere,
iam cæli regno fruere.
42. Sequar te quoquo4 ieris,
mihi tolli non poteris,
Cum meum cor abstuleris,
lesu, laus nostri generis.
43. Cæli cives, occurrite,
portas vestras attollite,
Triumphatori dicite:
ave lesu, rex inclyte.
44. Rex virtutum, rex gloriæ,
rex insignis victoriæ,
lesu, largitor gratiæ5,
honor cælestis curiæ*.
45. Tu fons misericordiæ,
tu veræ lumen patriæ,
Pelle nubem tristitiæ
dans nobis lucem gloriæ.
46. Te cæli chorus prædicat
et tuas laudes replicat,
lesus orbem lætificat
et nos deo pacificat.
1. Amor. 2. Effulge. 3. expectare. 4. Sequar qvocunqve.
5. veniæ. 6. patriæ.

50. Sis, lesu, meum gaudium,
qui es futurum præmium,
In te sit mea gloria
per euneta semper sæcula.8
Ukendt forf. o. 1200.
Her efter Wackernagel I, 183.

Man har tidligere tillagt Bernard af Clairvaux
forfatterskabet til denne og flere andre hymner,
men det har ogsaa altid været betvivlet. Efter
de undersøgelser, som den franske forsker B.
Hauréau (1880) har foretaget, maa det anses
for bevist, at Bernard ikke er forfatter til denne
eller nogen af de andre berømte latinske hym
ner, men vel til nogle faa ikke særligt fremragende
hymner til den hellige Viktor og Malakias. I et
gammelt Cistercienserhaandskrift »Vallis-Cern.«
bliver forfatterskabet gennem overskriften »Meditatio cujusdam sanetæ virginis de amore
Christi« tillagt en nonne. Widding anser det for
bevist, at hymnen er digtet af en benediktiner
abbedisse allerede i det 11. aarh.
Allerede i det 13. og 14. aarh. inddelte man
denne hymne i 7 eller 8 afsnit til brug ved tidesangen, saa vel som man dannede nye hymner
med udgangspunkt i et enkelt eller flere vers;
det er jo ogsaa muligt, at hymnen oprindelig
har været noget kortere. Indholdets stillestaaende
karakter gør det let at forkorte eller digte til.
Den ældste tyske oversættelse stammer fra
tSé?« »Nie wart gesungen siizer gesanc«; den
omfatter versene 2, 11, 21, 24, 27, 28(?), 29, 42,
43, 48 og 49. Skaar antyder den mulighed, at
disse vers udgør den oprindelige del af salmen.
Den ældste danske tekst findes hos Hans
Thomissøn. Da han nævner den i registret over
de latinske hymner, som her findes paa dansk,
1. omnes sensus. 2. Cum ipso frui. 3. V. 50 mangler.
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kan vi forstaa, at han regner den for en oversæt
telse. Svarende hertil har den i selve teksten
følgende overskrift: »Jesu dvlcis memoria, dans
vera cordis gaudia«. Den lyder:
1. lesus hand er en sød hukommelse/
hand giffuer rettelig hiertens glæde oc fred/
hand er den gantske Verdens frelsere/
hoss Gud Fader alle Christnes verdskyld oc
død/
lesus er hiertens søde Miød/
liffactig Kilde Sielens føde/
som offuergaar alle Christnes verdskyld oc
død.
2. lesus hand er de gamle Forfædris skiold/
deris attraa begæring i største nød/
thi haffde de hannem offuer alle uduold/
Salighed findis i hannem baade først oc sist/
lesus er det søde Engle brød/
som sendis vdaff Himmelen ned/
Som fødde Guds folck Israel i fyrretiue Aar.
3. lesus Guds Søn kom ned til Jorderig/
Huor wi arme aff Dieffuelen vaare forførde/
Hand tog mandom oc bleff oss alle lig/
ved Kaarssens byrde hand Dieffuelen
forstørde/
lesus vdgaff sit hierte blod/
lod gennem stinge baade haand oc fod/
Met saadan betalning forligte oss met sin
Fader god.

et par linjer i v. 1, som tydeligt viser en forbin
delse, og den gentagne nævnelse af Jesu navn
peger i samme retning. Men ellers synes salmen
at være en fri protestantisk digtning. Der er
maaske et tysk forlæg, som kan være en fri over
sættelse og videredigtning af den latinske tekst.
Endvidere lægger man mærke til, at linjerne
1,4 og 1,7 synes meningsløse i sammenhængen;
maaske er teksten korrumperet; det kunde tyde
paa, at den er af ældre oprindelse. Th giver
heller ingen oplysninger om forfatteren, og tek
sten fik ingen betydning for de følgende salme
bøger.
Men den lange latinske tekst med 48 vers blev
kendt i videre kredse, da Johann Arnd 1612
udgav sin berømte bønnebog »Paradiesgårtlein«.
I slutningen af denne tilføjede han nogle faa
salmer, deriblandt denne. I de første udgaver
ledsagede han den latinske tekst med en tysk
oversættelse af Martin Moller »O Jesu siiss, wer
dein gedenkt«, men i de senere udgaver, for
mentlig fra o. 1621, erstattede han Mollers over
sættelse med sin egen »Jesu, dein Gedåchtniss
macht«. Det maatte da for den danske oversæt
ter af bogen være naturligt at optage den samme
latinske tekst og erstatte den tyske oversættelse
med en dansk:

S. Bernhardi Jubilus, eller
•

Fryde-Sang/

Fordansket til JEsu Naffns Berømmelse,
4. lesus sider hoss sin Faders høyre haand//
at forlige Menniskens køn met tale oc ord/
aff Jesu Christ vdrinder all Guds miskund/
Hand er oss gantske giffuen oc er nu vor/
‘ lesus er Guds lam for synden giffuit/
hand fortrenger døden oc giffuer oss liffuit/
Ingen bliffuer Salig foruden hans krafft.
5. lesu Naffn frycter alle Creatur/
Knæfalder tilbeder hannem som er en Gud
sand/
lesus saa sterck aff sin Guddoms natur/
all Verden oc Dieffuelen at hand offueruant/
lesus skal dømme retfærdelig/
baade onde oc gode retuiselig/
Thi raader ieg frycter hannem aff hierte oc
hu.
Ukendt oversætter, Th. 42.
Skønt Th. regner denne tekst for en oversættelse
af »Jesus dulcis memoria« er det dog tydeligt, at
dette ikke uden videre kan være tilfældet. Der er

Oc kand siungis/ som:
Vær glad du hellige Christenhed.
1. JEsu søde Hukommelse/
Giør Glæd’ i Hiertet sig mon tee/
Men intet sødt kommer der ved/
Naar hand er selff saa nær til med.
2. Intet siungis saa lysteligt!
Intet høris saa glædeligt!
Intet saa sødt her tænckis kand!
Som JEsus den Guds Søn oc Mand.
3. JEsus der’s Haab/ som giøre Bod/
Hvad est du dem/ dig bede god/
Hvor god/ dem som led’ effter dig!
Hvad finde de Evindelig?
4. JEsu du søde Hiertens Trøst/
Liffs Kilde/ Sindsens Lius oc Lyst/
Som anden Glæd’ ey nær kand naa/
Oc all Attraa mon’ offvergaa.
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5. Ingen Tung kand udsige slet/
Ey Bogstaffver/ det tegne ret:
Den det fornam/ hand troer saa vist/
Hvad det er at elske JEsum Christ.

15. Elsker ham/ som elskt’ eder saa/
Giør ham igien hvad i formaa/
Løber ved saadan Hiertens Luct/
Med Løfft’ mod Løfft’ i Ære og Tuet.

6. JEsum i min Seng søger j'eg/
Inden tillucte Hiertens Veg/
Baad’ een’ ocsaa hos andre med/
Ved stedsvarende Kiærlighed.

16. JEsus flyde os Barmhiertighed/
Gaff alt Haab til at glædis ved/
Som en Kilde til Naadens bold1/
Oc Hiertens Vellyst mangefold.

7. Med Maria Morgen tjllig/
JEsum vil jeg søge flittelig/
I Graffven/ oc med Hiertens Røst/
I Sind’/ oc ey til Øyen Trøst.
8. Hans Leyersted jeg oc fylde vil/
Med Graad oc dybe Suck der til/
JEsu/ at falde dig til Fod/
Oc komme dig med Faffn imod.
9. JEsu du Konge saa underlig/
Du Seyervinder saa Ridderlig/
Din Sødhed u-udsigelig/
Som begæris hiertelig aff mig1.
10. Bliff hos os altjd HErre kiær.
Oplius os med dit Lius saa nær/
Fordriff i vore Sind Mørckheds skin/s
Opfyld Verden med Sødme din.
11. Naar du Hiertet besøger fri/
Da skinner Sandhed der udi/
Udfar Verdslig Forfængelighed/
Indgaar brendendis Kierlighed.
12. JEsu Kiærlighed er saa sød/
Offver alting i største Nød/
At intet kand lignis der ved/
Oc ingen Mund udsige det.
13. Det bevjser hans Pjn’ oc Død/
Hans Blod som bleff udøst saa rød/
Til vor Forløssning fuld at skee/
Oc at vi skulle faa Gud at see.
14. Saa kiender JEsum/ alle Mand/
Begærer hans Kierlighed sand/
Søger JEsum med Fyrrighed/
Ladr see Hiertet brænder der ved.
1. Moltkes Haandbog 1639, som nu er den ældste be
varede tekst, har følgende afvigelser: 1. dig (vel en
trykfejl, som dog gik videre til Cassube og K).
2. Mørckhed sin (en ændring som ogsaa gik videre).

17. JEsu min kiær’/ lad findis her/
Hvad stor Kiærlighed i dig er/
Lad mig fornem’ aff dig saa nær/
Hvorledis du sidder i Ær’.
18. Om dig kand jeg ey værdelig
Tale/ at tie dog bør ey mig/
Kierlighed giør mig saa dristig/
For jeg glæder mig een’ ved dig.
19. JEsu din store Kiærlighed/
Vederqvæger Hiert’ oc Sindet/
Mætter uden Kiedsomlighed/
Oc giør Hunger oc2 Lyst til med.
20. De dig smage/ dem hungre endda/
Hvo drick aff dig haffve Tørst ocsaa/
Oc finde dog lyst til intet ret/
Uden til deris JEsum slet.
21. Hvo drucken bliffver aff Kierlighed/
Til dig/ veed grandt JEsu Sødhed/
Den hand mætter/ ham vorde vel!
Hvad vil hand meer begier’ med skel ?
22. JEsu du Englers Herlighed/
I Ørne Sang med Lystighed3:
I Mund Honning at undris ved/
I Hiertet Drick aff Himlen ned.
23. Mit Sind staar altjd effter dig/
O JEsu min/ kom vist til mig/
Naar vilt du dog giøre mig glad/
Mætte mig med dig det er min Mad.
24. Villie til dig hver Tjd oc Sted/
Giør mig saa si ug/ jeg finder det:
JEsus som Honnings søde Luct/
Oc altjd Liffsens beste Fruct.
1. Trykfejl, maaske kun i nærv. udg. Moltke, Cass. og
K har det aabenbart rigtige: Naaden bold. 2. med
(saal. ogsaa K). 3. Liflighed (saal. ogsaa K).
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25. JEsu med megen Fromhed din,
Fryd du mit Flierte meer end Vjn,
Din Godhed u-begribelig/
Med Kiærlighed omfaffne mig?

36. Kom nu/ kom nu/ du Konning from/
En Fader med all Herredom?
Skin i mit Sind saa klar for mig?
Jeg har saa tjt forventet dig.

26. Det giør mig got/ at elske det1/
JEsum ham een’ at søge ret/
For mig her at døe inderlig/
For ham at leffve Aandelig.

37. JEsu klarer end Solens Skin/
Som lucter bedr’ end Balsom fin/
Som est søder’ end nogen Ting?
Oc kier for alt her trindt omkring.

27. O du min sødest’ JEsu Christ/
Til dig min Siæl sucker saa vist/
Jeg søger dig med gudelig Graad/
Med mit Sinds Raab uden Aflad.

38. Hvis Smag giffver Anmodighed/
Hvis Luct frisker oc styreker med/
Som mit Sind ey kand fatte slet/
Dog du giør een’ mit Hierte med1.

28. Paa hvilcken sted jeg findis her/
Den HErre JEsus min Lengsel er:
Hvad er det Glæde at finde dig/
Dig at haffve/ giør mig salig.

39. Du est mit Sindis søde Lyst/
Mit Hiertis Fylde udi mit Bryst/
Jeg roser mig aff slig en Mand/
JEsu/ som Verden frelse kand.

29. Da bliffr der Kys med FafTne tag/
Fast søder end nogen Honnings smag/
Her med Christo at samlis saa/
Vare/ saa kort/ hvo sligt kand naa.

40. Min Kiære kom igien til mig/
I Faderens Ær’ saa hæderlig/
Hvad slogst du Fienden lyekelig/
Himlen bør dig ævindelig.

30. Det jeg søgte/ det seer jeg da/
Det mig Lysted’ har jeg ocsaa/
Hvad er jeg siug aff JEsu Lyst?
Hvad brænder Hiertet i mit Bryst.

41. I hvor du gaar jeg følger med/
Oc henger ved/ du veedst vel det:
Thi du haffver mig fangen slet/
Med Hiert oc alt/ JEsu vor Æt.

31. Naar JEsus elskis saa forsand/
Den Kiærlighed ey slyckis kand!
Svalis oc ey/ finder ey Død/
Men voxer/ oc staar steds i Glød.

42. I Borgere i Himlene/
Løber/ Lader op Portene/
Oc siger til den Seyers HErr’/
Ave/ JEsu vor Kong med Ær.

32. Den Kiærlighed brænder altjd/
Dens Lu’ er sød oc saare blid/
Smager med Fryd/ formindskis ey/
Forlyster paa Saligheds Vey.

43. Dyders Kong Ærens Konning bold/
Du Kong’ for all’ med Seyr oc Vold/
O JEsu rjg/ med Naade slig/
Vor Arffvis Ær’ i Himmerig.

33. Slig Villi’ kom aff Himlen ned/
Ind i min’ Been oc Marffv’ til med/
Optend mit Sind saa inderlig/
Aanden at fryd’ evindelig.

44. Du Kild’ til all Barmhiertighed/
Du Lius til vor Fæderne sted/
Driff bort all Mørck med Sorg oc Qyid/
GifF os dit Lius med Ær’ saa bljd.

34. Hvad er den Brynd salig oc god/
Som brender ind til Hierte-Rod/
Hvad lesker det saa sødelig/
Guds Søn at elske tryggelig.
35. JEsu den Jomfruis Blomster vist.
Vor Sødheds Kiærlighed oc Lyst/
Dig bør all Loflf oc Guddoms Ær’/
Oc Rjget med all Lyck’ oc Være.2
1. tæt (saal. ogsaa K). 2. Lyck’ oc vær’, dvs. »Lykke
ogsaa være«. Cass. og K har »Værd«, hvilket enten
er en misforstaaelse eller en bevidst ændring.

45. Alt Himmels Chor berømmer dig/
Med Loflf oc Prjss saa jdelig/
Jesus giør Glæd’ paa Jorderig/
Oc Fred med Gud Evindelig.
46. JEsus hersker med Fred oc Ro/
Det mand oflfver all Sands skal tro:
Der eflfter staar mit Hiert’ oc Mod/
Der til er jeg nu steds paa Fod.
3. Trykfejl, maaske kun i nærv. udg. Moltke og de
følg. har »mæt«.
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47. JEsus kom til sin Fader bljd/
Indtog Himlenes Ær’ saa vjd/
Mit Hierte foer med gandsk’ underlig/
Effter JEsum det siger jeg dig.

3. Hvad Haab for dem, som giøre Bod,
Er du, o JEsu, og hvor god
For dem, som lede efter dig!
Hvad finde de evindelig!

48. Lader os loffv’ hannem glædelig/
Med Løffte/ Sang oc Bønner tillig
Hand vil giffve os Himmerjg/
Med sig at bliffv’ Evindelig/ Amen.

4. O Livets Kilde, Hiertets Lyst!
Hos dig man finder Kraft og Trøst,
Og Naaden af din Fylde faaer,
Der al vor Kundskab overgaaer.

Jens Jenssøn Otthense (Poscolan).
Paradisis Vrtegaard, 1625.
Her efter udg. 1664.
Skaar har sikkert ret i, at man maa anse Jens
Jenssøn med tilnavnet Poscolan, eller med til
navnet Otthense efter fødebyen Odense, for at
være salmens oversætter, idet han i hvert fald er
oversætter af Paradisis Urtegaard. BH I, 394
anfører salmen efter Moltkes Haandbog 1639
og bemærker, at oversætteren rimeligvis har
betegnet sit navn ved de udmærkede bogstaver
J.N.B., nemlig i overskriften »JEsu Naffns Be
rømmelse«. Det ses imidlertid ikke, at disse
bogstaver i Haandbogen er udmærkede ander
ledes end andre store bogstaver. - Da denne
salme var blevet oversat til dansk, blev den
hurtigt optaget i de forskellige salmebøger og
gik videre til K, der, foruden det i noterne under
teksten omtalte, ogsaa ændrede følgende: 4,1:
sødeste. 14,2: Aand (sikkert en trykfejl, som
ogsaa findes i Cass. 1677, men ikke 1661).
15,1: eder elskte. 22,2: øret. 22,4: himmel.
29,4: varer ey kort. 32,4: med. 48,2: og bøn.
I Vinterparten havde Kingo lige efter den
ovennævnte ogsaa optaget en oversættelse af
Johan Brunsmand paa 49 vers: »O JEsu kjære
Frelsere«, men den blev ikke optaget i salme
bøgerne. Poscolans oversættelse gik fra K videre
til P 368 med alle vers. Men efter halvandet
aarhundredes brug blev denne oversættelse mo
derniseret og omdigtet som følger:
Forandret
Communion-Psalme:
JEsu søde Hukommelse.

5. Ei Tunge kan udsige ret,
Bogstaver ei betegne det,
Som den fornam, der troer vist,
Og elsker dig, o JEsu Christ!
6. Dig søger jeg, hvor jeg end gaaer;
Paa Leiet og naar jeg opstaaer.
I Eenrum og i Samfund her,
Kun du min Lyst og Længsel er.
7. Din Grav jeg aarie søge vil
I Aand, og legge Merke til,
At du vor Syndeskyld begrov,
Og har ophævet Dødens Lov.
8. At væde er jeg og beredt
Med Bedrings-Taare dine Fied,
At falde, JEsu, dig til Fod,
At komme dig med Favn imod.
9. Min Herre og min Gud, du vandt;
Du evig min Forløsning fandt.
Langt over det, som vi forstaae,
Opfylder du vor Siels Attraa!
10. Bliv altid hos os, Herre kier!
Opklar os med dit Lys saa nær,
Driv Mørk og Vantroe af mit Sind,
Drag alle i dit Samfund ind!
11. O JEsu, giør mig Sielen fri,
Din Sandhed skinne lad deri,
Forfængligheden fare ud,
Og indgaae Lyst til dine Bud!

1. O JEsu, din Hukommelse
Med Fryd opfylder Hierterne!
Men over alt den Fryd dog er,
At du, o JEsu, er saa nær.

12. Hvor er din Kierlighed dog sød,
Trøst, Lægedom i Liv og Død!
O aldrig sige kan vor Mund,
Hvad Hiertet føler denne Stund,

2. Saa herligt Navn blev før ei ført,
Saa glædeligt et Ord ei hørt,
Saa sødt ei noget tænkes kan,
Som JEsus, den Guds Søn og Mand.

13. Din Død paa Korset er Beviis,
At saadan Kierlighed bær Priis;
Den aabned i dit Hierteblod
For Synderen en Naadens Flod.
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14. Saa kiender JEsum alle Mand;
Lad Hierter staae i hellig Brand,
Og træder naadehungrig’ hen
Til ham, den heste Sieleven.

25. Du sande Viinstok, JEsu, gyd
Udi mit Hierte varig Fryd.
Til Troens Frugter giv mig Kraft,
Og hver indpodet Green din Saft.

15. O elsker ham, der elskte først,
Og ledsker saa vor Sieletørst!
O see dog, efterfølg Guds Lam,
Giør Løfter, og betal til ham!

26. Hvor got, at elske inderlig,
Og kun til JEsum holde sig!
At døe fra Synden, leve ham,
Der leed vor Død, og bar vor Skam!

16. Ved kierlig Frygt og Lydighed
Tak ham, der for al Verden leed,
Og taler end et Naadens Ord
Om hellig Vellyst ved Guds Bord.

27. O du min Herre JEsu Christ!
Hvor tit opfoer mit Suk dog hist,
Til dig i evigt Guddoms Raad!
Jeg veed, du saae min Længsels Graad.

17. Min JEsu, kiere, nu saa nær.
Lad mig fornemme, hvad det er,
At have Deel i dig, o Ven,
Som har indtaget Himmelen!
18. Ei værdig nok jeg tale kan
Om dig, vor store Frelsermand!
At tie dog ei sømmer mig,
Da Hiertet er saa fuldt af dig.
19. Dit Legem, JEsu, og dit Blod
Formeerer Troens Kraft og Mod,
Beseigler Freden i vort Bryst,
Og nydes med tiltagend Lyst.
20. Den, som har smagt, hvor sød du er,
Jo meer han faaer, jo meer begier?
Af anden Kilde ledskes ei
Vor Tørst paa Salighedens Vei.
21. Hvo JEsu Huses Fedme nød,
Og værdig spiste Himmel-Brød,
Og holder ubesmittet Siel,
Har nok, og Pant paa evigt Vel.
*

*

*

28. Naar Gud sit Ansigt skiulet har,
Da JEsus alt mit Ønske var;
Hvor glad jeg blev, saa tit jeg vandt
I Troens Kamp, og JEsum fandt!
29. Da fandt min bange Siel en Havn
Udi sin Brudgoms JEsu Favn;
Den Kierlighed meddelte sig,
O Glæde, som da indtog mig!
30. Hvad jeg da søgte, findes her,
Hvor JEsus ved sin Nadver er;
Min Troes Øie seer sin Lyst,
Og Hiertet brænder i mit Bryst.
31. Uslukt af Modgangs bittre Vand
Den Ild skal staae i evig Brand!
Naar Troe ophører, Haabet naaer,
Den Kierlighed endda bestaaer.
32. O Blomster, hellig Kierlighed,
Af JEsu bragt fra Himlen ned!
O Blomster, som ei falder af,
I Vext hin Side Død og Grav!

22. Min JEsus, Engles Frydesang!
Hvor er dit Navn en liflig Klang!
En Honning sød for Troens Mund!
Kun den giør Sielen evig sund.

33. Hvor salig giør du og os her,
Os Gud beslegted’ Mennesker!
Her nydes Evighedens Løn,
Her nydes Gud udi hans Søn.

23. Min Siel kun stunder efter dig,
Kom nærmer, Ven, og boe i mig!
Og giør mig her i Haabet glad
Ved en saa evigvarend Mad!

34. O kysser Sønnen, elsker trygt,
Men tiener ham i sønlig Frygt!
Vær glad, o Siel med Bævelse;
Utroskab vist han straffede.

24. Til dig at ile, er min Viis,
Du Livsens Træ i Paradis,
Naar Svaghed føles, Livets Lugt
Da møder af din ædle Frugt.

35. Ja, kom høilovet Frelser, kom!
Dig gav din Fader Herredom.
Behersk mit Hierte i din Fred;
Dit Bud er dog kun Kierlighed.
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36. Retferdighedens Soel, o skin,
Oplys du mit saa mørke Sind,
At jeg kan kiende dine Spoer,
Hvor Sandhed og al Dyd opgroer!
37. Din Naades Rigdom, JEsu, er
Langt over alle Følelser;
Ei Sands, ei Øienslyst, ei Smag
Kan give Sielen det Behag.
38. Fremstil mig, Frelser, som dit Verk;
Selv intet, jeg i dig er stærk,
Og roser mig af dig, en Mand,
Der Støv til Himlen hielpe kan.
39. Dig følger jeg, det er mit Val.
Ei noget os adskille skal,
Ei Magt, ei Lidelser, ei Nød,
Ei kronet Liv, ei voldsom Død.
40. Dig, JEsu, Riget bør og Magt;
Thi altig er dig underlagt.
Dig, Seiershelt, bør Ære skee,
Saa langt sig strekke Himlene.
41. Oplader Porte, I, som boe
I hin forklaret evig Roe,
At Ærens Konge kan indgaae,
Og sin tilbørlig Høihed faae!
42. Dig Ære skee! (saa stemme vi
Med eders bedre Lovsang i)
Dig Ære skee, hvis Kierlighed,
Hvis Død paa Jorden stifted Fred!
43. Dig Ære skee, som virket har,
Hvad dig aleene mueligt var,
At Gud til Mennesker har Lyst,
Og Mennesker i Gud kun Trøst.
44. Haandhæv, o JEsu, nu din Sag;
Giv Kraft at vandre til Behag;
Dit Kiød og Blod os styrke saa,
At vi dit Øiemed opnaae!
45. Du indgik til din Herlighed,
Og har beredt for os et Sted.
Du bød vor Attraa fra en Jord
At stunde did, hvor du opfoer.
46. Vi fare, JEsu, efter dig
I Haab og Troe til Himmerig.
Vort Borgerskab her oven til
Er det, hvorfor vi stræbe vil.

L
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47. Giv, at vi himmelsk sindede
Berede os, til dig at see!
At see dig, ligesom du er,
Og synge evig Lovsang der!
Jakob Johan Lund.
Forsøg i den Hellige Poesie, Kiøb. 1775.

Oversætteren siger, at det stemmer med kærlig
heden til de gamle salmer at forandre dem, naar
sprog og smag har ændret sig. Ellers kunde man
jo lige saa godt digte nye. Da nu hans store for
billede, Klopstock, har forandret en del salmer
paa tysk, har han ogsaa villet forsøge med den
lange Communion-Psalme. »En Psalme, der or
dentlig synges ved saa hellig Religions-Act,
burde, synes mig, være af lidt bedre Poesie«.
Men det er vanskeligt, undertiden ligefrem ked
sommeligt at forandre. Og her har han ikke
engang vidst om salmen var en oversættelse, for
han ejer kun en enkelt tysk salmebog, den
Altonaiske (det maa være »Vollståndiges GesangBuch«, Altona 1752, den »tausendliedrige«, til
brug i hertugdømmerne). Her findes »O JEsu
siiss, wer dein gedenkt«, men den er kort, kun
19 vers, og kan altsaa ikke være grundteksten til
den foreliggende. Han aner altsaa ikke, at begge
stammer fra en latinsk original, og tilstaar da
ogsaa at være ganske ukyndig i salmehistorien
»af Mangel paa hertil hørende Bogsamling«.
Men han indrømmer, at hvis det var en over
sættelse, burde man holde sig til originalen.
Resultatet er dog vist blevet bedre, just fordi
han ikke har kendt originalen. »I Forandringen
har jeg indtil det 22 Vers stræbhat beholde saa
meget af det gamle, som var mig mueligt; men
derefter tog jeg mig meer Frihed. Hovedtonen
i denne Psalme er, som mig synes, en hellig
Kierligheds Affect imod Forløseren, og den har
jeg stræbt at beholde.«
V. 33 i den gamle er udeladt. Men der er i
virkeligheden sket en væsentligere forandring
med hele salmen. Ved adskillige hentydninger i
teksten fremtræder den nu som egentlig nadver
salme. Dette er en bevidst ændring. Oprindelig
er der ikke med et ord hentydet til nadveren i
salmen. Den taler om sjælens forening, unio
mystica, med den himmelske brudgom. Den
taler det kærlighedens sprog, som ikke trættes
ved gentagelse, og som for saa vidt lige saa godt
kunde have dannet 100 vers som 50. Paa luthersk
grund er det imidlertid nærmest nadveren, som
fører tanken hen paa unio mystica, og da man
til brug under nadveruddelingen meget vel
kunde bruge en uendelig salme, som kunde
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sluttes hvor som helst, blev salmen allerede i K
bestemt til dette brug, hvilket nu har givet sig
udtryk i den omarbejdede tekst.
Denne omdigtning blev næsten uændret op
taget i Gb 25. Derfra gik den senere til Sønder
jylland og blev noget ændret og forkortet til
24 vers optaget i MB 284 og senere i PV 368.
E udelod ganske salmen, hvis man ikke skal
betragte E 251 »Min Gud, du i det Skiulte seer«
og E 255 »Mit Øie seer, o Gud! til dig« som
uigenkendelige brudstykker af den, og først paa
Monrads foranledning 1852 kom den paany ind
i den kongerigske salmebog. Roskilde konvents
salmekomite indsendte nemlig 14. april 1852 en
ansøgning til ministeriet om tilladelse til, at
deres nye salmebogsudkast maatte tages i brug.
Denne ansøgning blev tilstillet biskopperne til
erklæring, og Monrad vilde først høre sine præ
sters mening og tilsendte dem den 30. juni 1852
et cirkulære paa 142 sider, hvori han forelagde
dem sagen. Heri fandtes følgende forslag:
1. Paa Dig jeg tænker Frelser nu.
Thi ingen anden Fryd jeg veed,
Sødt er det komme Dig ihu,
Og mindes al din Kjærlighed.
2. Saa glædelig ei synges Sang,
Som den, at Du for mig er fød,
Og intet Ord saa lifligt klang,
Som det, at Du for mig er død.

Thi visselig Du svigter ei
Den, som af Hjertet har Dig kjær.
8. Ihvor Du gaaer, jeg følger med,
Jeg Frelser, Dig, ei slippe kan,
Selv naar i Graven jeg gaaer ned,
Med Dig jeg gaaer til Himlens Land.
9. Besynderlige Kjærlighed,
Der qvæger Hjerte, Sind og Sjæl,
Der stiller Tørst og Hunger med,
Dog rinder stedse Længslens Væld.
10. Thi hvorsomhelst jeg findes her,
Saa længselsfuld er dog min Hu,
Du Herre Christ min Længsel er,
Mit Haab, min Glæde, den er Du.
11. Naar Jesus elsker1 ret, forsand
Den Kjærlighed da svales ei,
Og aldrig ud den slukkes kan,
Og lys den gjør selv Dødens Vei.
12. Kom nu, kom nu, Du Konning from,
Skin i mit Sind saa klart for mig,
Kom med dit Frelser- Herredom,
Min Jesus jeg annammer Dig.
Monrads Cirkulære, s. 136.

6. Jeg fatter ei, jeg ei forstaaer,
Hvi Du mig Arme elske vil.
Men det jeg veed, at med Dig gaaer,
Fra Synden jeg ad Himlen til.

Dette forslag blev taget til følge, og Monrads
oversættelse blev optaget i den endelige udgave,
R 340, dog med følgende ændringer: 1,2: Og
ingen større. 1,3: End den at. V. 4 og 5 udeladt.
8(10),4: det. Desuden blev de vildfarne kom
maer i Monrads tekst bedre ordnede. Saaledes
gik salmen videre til KH 385 og derfra til SS 766.
I Norge har Landstad oversat salmen paany
i et uddrag paa 30 vers, La 66 »Jesu, din Ihu
kommelse«. La rev 706 har moderniseret Land
stads tekst og forkortet den til 20 vers, »Din
dyre ihukommelse«. Hauge 27, »O Jesu, din
Hukommelse« er en bearbejdelse paa 33 vers.
Blix har oversat den til Nynorsk 551 med 30
vers, »Ditt minne, Jesus, er so søtt«.
Et nyt kapitel i salmens historie i Danmark
blev indledt gennem Grundtvigs arbejde med
den. Han tog fat i aarene 1837-40, men denne
bearbejdelse blev dog først offentliggjort efter
hans død i Dansk Kirketidende 1873, nr. 1.

7. Jeg kjender ikke Sti og Vei,
Jeg følger Dig, og nok det er,

1. elskes. Formentlig trykfejl, jvf. orig. v. 32 og den
ældste danske ovs. Saaledes ogsaa opfattet af R. og
KH.

3. Hvor er Du dem, der bede, god,
Hvor god mod dem, der søge Dig.
Du deres Haab, der gjøre Bod,
Og Trøst for dem, der græmme sig.
4. Ei Tunge det udsige kan,
Ei Bogstav kan betegne det,
Hvad man fornemmer, dersom man
Vil elske Jesum Christum ret.
5. Ei kan jeg værdig prise Dig,
Men Kjærlighed mig dristig gjør,
At tie dog ei sømmer sig,
Og derfor saa jeg tale bør.
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En utrykt Psalme,
af
N. F. S. Grundtvig

11. Da falmer for os Verdens Pragt,
Da svinder for os Verdens Magt,
Da væmmes vi ved Verdens Lyst
Og lukke Øiet ved dit Bryst!

1. Du er vor Skat, o Jesus sød!
Du er det visse Levebrød,
Som nyde skal med Fryd og Fred
Dit Folk i Tid og Evighed.

12. Da see vi Dig i Hjertet ind,
Hvor Alt er Sandhed, Intet Skin,
Hvor Alt er stort, men mildt og ømt.
Hvor Kiærlighed er uden Skrømt!

2. Det Brød, som brydes paa dit Bord,
Det er din Faders Guddoms-Ord,
Det er Dig selv med Liv og Aand,
Livs-Brødet af Guds Fader-Haand.

13. Da høre vi en sagte Lyd:
»Kom, følg med mig til evig Fryd!
Med Torne strøet er Livets Vei,
De saare, men de skade ei!

3. Den Vin, som skænkes i dit Navn,
Er evig Bod for alle Savn,
Din Faders Kalk og Livets Flod,
Dit evig friske Hjerteblod!

14. Lad mylre om Dig Mørkets Hær!
Den aldrig kommer Dig saa nær.
At jeg jo Dig er allernæst,
Og ved mit Bord en evig Fest!

4. Dit Kjød er Mad, dit Blod er Drik,
Som ingen Overengel fik,
Det gjemde Du til dine Smaa,
Som troe, hvad Engle ei forstaae!

15. For Fader min, den Konge stor,
Et Støvgran er den hele Jord,
Og Solen i sin Middags-Glands
Er kun et Efterskin af Hans!

5. Det gavst Du hen til deres Trøst,
Som trygt sig hvile til dit Bryst,
Hvor Du er med din Englehær
Kun i dit Ord vort Hjærte nær!

16. Dog i Hans lyse Kongehal
Sig hæve Throner uden Tal
Til dem, som knæle i mit Navn,
De Smaa, jeg samler i min Favn!

6. For Øiet skjult, for Haanden tom
Du vandrer i din Helligdom,
Men kjendes dog paa Røsten din,
Naar Du velsigner Brød og Vin!

17. Vær kun ei ræd, for Du er Muld,
Mit Navn, Du veed, er Underfuld,
Jeg er, som Du, af Kjød og Been
Og funkler dog som Ædelsteen!

7. Du siger: »Æder, drikker frit
Af Kjødet og af Blodet mit!«
Da faae vi om dit Liv Besked
I Tro og Haab og Kiærlighed!

18. Jeg var, som I, af Støv ogjord,
Og al min Glands er af Guds Ord,
Guds Ord for Jer og lyder paa:
Som jeg opstod, skal I opstaae!

8. Da føle vi, Du boer ei blot
I Guds, vor Faders, gyldne Slot,
Men ogsaa i det Hus afjord,
Hvor Sjælen gaaer til Herrens Bord!

19. Som synlig jeg til Himmels foer,
Opfare skal Enhver, som troer;
Han dele skal min Kongestol
Og evig skinne som en Soel!«

9. Da tvinger os din Kiærlighed
Fra Ørneflugt i Støvet ned,
At bytte med Dig Kraft og Kaar:
Faae evigt Liv for Støvets Aar!

20. O, Jesus! ja, det er din Røst,
Vær altid Du mit Haab og Trøst!
I Dig vi see med Aandens Sands
Vort Lys, vort Liv, vor Soel, vor Glands!

10. Da gribe vi din Vandrings-Stav,
Da vinker os dit Kors, din Grav,
Da vinker os din Straale-Krands,
Da kysser os din Guddoms-Glands!

21. Saatit vi mødes ved dit Bord,
Lad mætte os dit Guddoms-Ord!
Og lad os i dets klare Vin
Inddrikke Barneglæden din!
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22. Slyng kraftig med din Helligaand
Om os Fuldkommenhedens Baand!
Lyslevende os lær derved,
Din Fader, Gud er Kiærlighed!

5. Hvad ingen Lyd og intet Tegn
Udtrykke kan i Støvets Egn,
Det er du allerede her
For hvem dig inderlig har kiær

23. Opdrag os til dit Himmerig,
At elske, ligne, love Dig,
Til Kiærligheden, Fader kaldt,
Din Gud, vor Gud, er Alt i Alt!

6. Saa gak da med et stille Sind
Min Sjæl, i Hjerte-Kamret ind,
Og spørg og lyt og søg og led,
Og vent med Tro og Kiærlighed!

Grundtvig 1837-40.
Her efter Dansk Kirketidende 1873, nr. 1.
Jvf. Sangv. III, 192.
Denne salme har ikke meget med originalen at
gøre. Strofens form er bevaret, og der er den
samme henførte tone over den, men der er ikke
gjort noget forsøg paa at gengive originalens
tanker eller billeder. Alligevel er man ikke i
tvivl om, at denne nye, skønne blomst er vokset
i den gamle salmes jordbund. Den blev i forkor
tet form optaget i mange af de grundtvigske
salmebøger, FK 43 (14 v.), FA 71 (10 v.), FN
90 (14 v.), FV 54 (17 v.), KHT 832 (7 v.) og
S 69 (19 v.). De tre salmebogsforslag har alle
optaget denne bearbejdelse, SF 598, GF 107 og
MF 63, hvorfor den da ogsaa er blevet optaget i
D 426 med udelukkelse af alle de hidtil omtalte
bearbejdelser. Udeladt er vers 4, 5, 15, 16 og
17; resten af salmen er optaget med meget smaa
ændringer i teksten.
Men Grundtvig har selv haft følelsen af, at
han ikke dermed var færdig med den gamle
salme. Omkring 1843 gjorde han et forsøg paa
at komme den originale tekst noget nærmere.

7. Med Magdalene op du staae,
Og gak til Graven, hvor han laae!
Paakald ham ei til Øiens-Lyst
Men lavt og lydt til Hjertens-Trøst!
8. Bedug med Graad hans Leiested!
Lad Hjerte-Sukket følge med!
Og naar han kalder dig ved Navn,
Da kys hans Fod og søg hans Favn!
9. O Jesus! Helt saa ridderlig,
Min Konge, stor og seierrig!
Min fuldtro og min søde Ven!
Min Savnede, som kom igien!
10. O bliv nu hos os i din Glands!
Lad straale klar din Seiers-Krands!
Sænk Mørkets Magt i Afgrund ned!
Fyld Jorden med din Salighed!
11. Hvor du til Herberg drager ind,
Har Sandhed Solens Kraft og Skin,
Der visner Verdens Rosengaard,
Der skabes Kiærlighedens Vaar!

1. At komme, Jesus, dig ihu
Er sødt, dog sødere er du,
Saa intet Sødt kan lignes ved
Besøgeisen i Kiærlighed!

12. Fornem det, Sjæl, og sænk dig ned
I Jesu søde Kiærlighed,
Langt dybere, titusindfold,
End siges kan fra Old til Old!

2. Saa lifligt lyder intet Ord
I Sang og Klang paa denne Jord,
Ei heller tænkes kan i Løn
Som Jesus, Guds enbaarne Søn!

13. Ja, spørger du, hvor dyb og sød,
Da maal hans Vunder, vei hans Død,
Som kiøbde til os Himlens Fred
Og Synet af Guds Herlighed!

3. Du Sanges Haab, som giøre Bod,
Bønfaldende en Hjelper god!
O, hvad er deres Lykke lig,
Som søge og som finde Dig!

14. O, lad mig føle, Frelser min,
Din Kiærlighed i Fylden sin,
Og lad engang med Ærens Krands
Mig see dig nær i al din Glands!

4. Du Sjælens Lys og Sindets Trøst
Du Hjertets Længsel, Liv og Lyst!
Den Glæde Ingen kan forstaae,
Den er langt meer, end vi attraae!

15. Har Nogen smagt, hvor sød du er,
For ham har Jorden intet Bær,
Han hungrer og han tørster end
Kun efter Dig og dit igien!

a ya
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16. For Øiet du er Sole-Glands
For Øret Sang til Engle-Dands,
I Munden Manna himmelsød,
I Hjertet Kiærlighedens Glød!
17. O Jesus! hvor jeg længes nu!
Og Jesu kiær! naar kommer du,
Naar skal jeg mættes med den Mad,
Som giør for evig sjæleglad!
18. O kom, du Livets Fyrste, kom!
Du Ærens Drot, vor Konning from!
Du længselsfuldt Forventede!
Kom, lad os i din Glands dig see!
19. Indbyggere i Himmerig!
Nu Ære-Porte løfte sig!
Lad tone høit i Gry og Kveld:
Hil dig, Kong Jesus Seiersæl!
N. F. S. Grundtvig 1843 (?).
Her efter Sangv. IV, 21.

Denne bearbejdelse ligger noget nærmere origi
nalen, selv om denne stadig er behandlet meget
frit. Sangværket gengiver teksten i Grundtvigs
manuskript. Den først offentliggjorte tekst i
Sangv. (gi. udg.) IV, 174 har normaliseret ret
skrivningen lidt. Da salmen altsaa først blev
trykt i 1875, har redaktionen af R ikke kunnet
tage hensyn til den, og den fandt heller ikke vej
til KH, hvor man nøjedes med Monrads tekst.
I Sønderjylland blev den derimod optaget i
N 21 med alle vers og følgende ændringer:
1,3-4: Saa ingen Fryd kan lignes ved At gjestes
af din Kjærlighed. 7,4: Men til dit Hjertes
Fred og Trøst. 13,3: os til. 15,1-2: hvor du er
sød, Han mættes ei af Jordens Brød. 16,1-2:
For Øiet er du Solens Lys, For Øret Sang fra
Paradiis. 19,2: Lad. 19,4: vor Konge seiersæl!
FK 40 har optaget den med 12 vers. FN 91
har optaget de første 6 vers og FN 92 de 6 sidste:
»O lad mig føle, Frelser min«. KHT 833 har
optaget 12 vers, som er bearbejdede af Widding
med støtte i Brochmanns oversættelse i »40
latinske Salmer«, 1901. Endelig har S 70 op
taget salmen med 10 vers, begyndende med det
andet: »Saa liflig lyder intet Ord«.
Endnu maa nævnes Grundtvigs salme »Vor
Herres Jesu Mindefest«. Ludwigs har ret, naar
han (II, 44) betegner den som en original salme
af Grundtvig. Den skal derfor heller ikke be
handles her. Men han har ikke ret, naar han
siger, at det beror paa en fuldstændig misfor-

staaelse, at den i kirkesalmebøgerne anføres som
stammende fra Jesu dulcis memoria. Dels anfø
res denne afstamning i Sangværket, dels har den
baade billeder og ordlyd fælles med den her
sidstnævnte oversættelse, ligesom den i hele tonen
minder om Jesu dulcis memoria og har versemaal fælles med denne.
Den gamle latinske salme har saaledes haft
en lang historie ogsaa i Danmark; den er blevet
prototypen for en lang række af vore nadversal
mer af Kingo, Brorson og Grundtvig, selv om
den ikke oprindelig handler om nadveren, og
disse nadversalmer har efterhaanden løsrevet
sig i den grad fra originalen, at denne nu ikke
længere er repræsenteret i den danske salmebog
gennem nogen egentlig oversættelse.
(Koch I, 116. IV, 550. Skaar I, 184-99. Niels Møller
SS II, 118. Widding II, 136-7. Nutzhorn II, 46.
StJ II, 179, 233).

DU FOLK, SOM KRISTNE KALDES VIL.
1. DU volck, das du getauffet bist,
und deinen GOtt erkennest,
auch nach dem namen JEsu Christ
dich und die deinen nennest,
nimms wohl in acht, und dencke dran,
wie viel dir gutes sey gethan
am tage deiner tauffe!
2. Du war’st, noch eh’ du wurd’st gebohr’n,
und eh’ du milch gesogen,
verdammt, verstossen und verlohr’n,
darum dass du gezogen
aus deiner eltern fleisch und blut
ein’ art die sich vom hdchsten guht
dem ew’gen GOtt stets wendet.
3. Dein leib und seel’ war mit der stind’,
als einem gift durchkrochen,
und du warst nicht mehr GOttes kind,
nach dem der bund gebrochen,
den unser Schopfer aufgericht’t,
da er uns seines bildes licht,
und herrlichs kleid ertheilte.
4. Der zorn, der fluch, der ew’ge tod
und was in diesem allem1
enthalten ist fur angst und noht,
das war auf dich gefallen:
du warst des satans sclav und knecht,
der hielt’ dich fest nach seinem recht
in seinem reich gefangen.
1. diesen allen.
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5. Das alles hebt auf einmal auf
und schlågt und driickt es nieder
das wasser-bad der heil’gen tauff’,
ersetzt dagegen wieder,
was Adam hat verderbt gemacht,
und was wir selbsten durchgebracht
bey unserm bdsen wesen.
6. Da1 macht dies bad von siinden loss,
und giebt die rechte schone.
Die satans kercker vor beschloss,
die werden frey, und sbhne,
des, der da tragt die hochste cron’,
der låss’t sie, was sein einger Sohn
ererbt, auch mit ihm erben.
7. Was von natur vermaledeyt
und mit dem fluch umfangen,
das wird hier in der tauff’ erneut,
den seegen zu erlangen.
Hier stirbt der tod, und wiirgt nicht mehr,
hier bricht die holl’, und all ihr heer
muss uns zum fussen liegen.
8. Hier ziehn wir JEsum Christum an,
und decken unsre schanden,
mit dem, was er fiir uns gethan
und willig ausgestanden,
hier wåscht uns sein hochtheures blut,
und macht uns heilig, fromm und gut
in seines Vaters augen.
9. O grosses werck, o heil’ges bad,
o wasser, dessen gleichen
man in der gantzen welt nicht hat!
kein sinn kan dich erreichen.
Du hast recht eine wunder-kraft,
und die hat der, so alles schaft,
dir durch sein wort geschencket.
10. Du bist kein schlechtes wasser nicht,
wie’s unsre brunnen geben,
was GOtt mit seinem munde spricht,
das hast du in dir leben.
Du bist ein wasser, das den Geist
des allerhochsten in sich schleuss’t
und seinen grossen namen.
11. Das halt’, o mensch! in allem wehrt,
und dancke fiir die gaben,
die dein GOtt dir darin beschert,
und die uns alle laben,
wenn nichts mehr sonst uns laben will,
die lass’ bis dass des todes-ziel
dich trift nicht ungepreiset.
1. P. G.: Es.
18
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12. Brauch alles wohl, und weil du bist
nun rein in Christo worden,
so leb’ und thu’ auch als ein Christ,
und halte Christi orden;
bis dass dort in der ew’gen freud’,
er dir das ehr- und freuden-kleid
um deine seele leget.
Paul Gerhardt:
»Geistliche Andachten«, 1667.
Her efter Schraders »Vollståndiges Gesang-Buch«,
Tondern 1731, nr. 526.
Denne salme saa først lyset i den samlede ud
gave af Paul Gerhardts salmer, som blev foran
staltet af Johann Georg Ebeling, Criigers efter
følger som musikdirektor ved Nicolaikirken i
Berlin. Den udkom 1666-67 under titlen »P.
Gerhardi geistliche Andachten, bestehend in
120 Liedern etc.«. Salmerne udkom dusinvis,
og denne var nr. 117, altsaa i det tiende og sidste
dusin. Den blev optaget i »Praxis pietatis melica«
1672, men har iøvrigt ikke opnaaet nogen
synderlig udbredelse i Tyskland. Den blev over
sat til dansk af H. A. Brorson, men først i Kle
nodiet, hvor han sigtede paa at have salmer
om hele troslæren; i de tidligere udkomne hefter
var der ingen salmer om daaben.

Mel. Guds Søn er kommen af etc.
1. Du folk, som christne kaldes vil,
Guds salvede og fromme,
Alt siden han ved daaben til
Sin samfund dig lod komme,
Betenk, betenk, og agt det stort,
Hvad Gud har dig i daaben giort,
Hvad naade dig er skienket.
2. Du varst, før du til verden kom,
Og før du noget giorte,
Alt under vredens strenge dom,
Fordømt, fortabt og borte,
Du havde af forældres blod
Et sind, som var din Gud imod,
Og vilde ham ey kiende.
3. Dit liv og siæl var fuld af synd,
I gierning, ord og tanker
Som i en ond og raadden brønd
Det fule vand sig sanker,
Den deylighed, du i var skabt,
Guds billede, du havde tabt,
Og all din pragt forlaaret.
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4. Der du var saa elendig fød,
Hvad havde du at vente?
Guds vrede, Straf og evig død,
Som syndens sold og rente,
Din arme siel med kroppen var
En sathans træl, et vredens kar,
Som evig skulde brænde.

11. Det bør dog tages vel i agt,
Og holdes høyt i ære,
Dit levnet om din daabes pagt
Bør altid vidne bære,
At det af dyder skinne kand,
Og prise Gud for naadens stand,
I alle dine dage.

5. All denne ulyksalighed,
Alt det dig skade kunde,
Det sank i daabens vande ned,
Og evig gik til grunde,
Alt hvad ved adam var forseet,
Og ved dig selv var ilde skeet,
Har Gud i daaben druknet.

12. Saa lad da ingen sathans list
Berøve dig dit gode,
Men vær en deilig himmelqvist,
Og frugtbar JEsu poede,
Der svarer til det Christen navn,
At du din daabes frugt og gavn
Kand her og evig nyde.
H. A. Brorson:
»Troens Rare Klenodie«, 1739, s. 304.

6. De sorte lenker sank som blye,
I daabens frelse-vande,
Gud lod dig frie og skiøn og nye
I naadens rige lande,
Hand gav dig børne-ret og navn,
Og tog dig i sin milde favn,
Som alle himle bære.
7. Hvad af naturen er med band
Og vredens dom beslaget,
Det haver Gud i daabens vand
Igien til naade taget,
I daaben bliver døden død,
Og sathans rige lider nød
Naar Gud os toer og bader.
8. O søde daab! o himmel-bad,
Jeg kom til dig saa usel,
Men JEsus mødte mig saa glad,
Og skiulte aid min blusel,
Ham selv jeg til en klædning fik,
Og i hans blod og død jeg gik
Her ind i naadens arme.
9. O rene flod! o livets brønd,
O paradises egne,
Aid verden er mod dig kun dynd!
Og pøle-vand at regne,
I dig har Gud en virkning lagt,
for hvilken satans hele magt
Forferdes maa og falde.
10. Din væde er ey saa gemeen1
Som alle andre brønde,
Thi du giør siælen himmelreen
Og fuld af JEsu ynde,
Guds kierlighed og Christi blod,
Udgyder sig i daabens flod
Ved Aandens naade-strømme.
1. almindelig.

Salmen kom ikke ind i P, hvis redaktion i det
væsentlige maa have været sluttet, inden Kleno
diet udkom; den kom derfor heller ikke med i
Gb eller de følgende kongerigske salmebøger,
men først i N 272, hvor der er følgende æn
dringer: 1,4: Sit. 1,5-7: og høilig agt De Gaver,
dig din Gud har bragt i Daabens Sakramente!
2,2: Og førend Synd du gjorde. 3,1: Dit Liv,
din Sjæl. 3,3: og ureen Brønd. 3,5: Den Skjønhed, hvori. 3,7: Pragt var borte. 4,5: Thi du
med Sjæl og Legem var. 5,5-6: Den Arv, som
du af Adam fik, Og al den Synd, du selv begik.
6,7: Han, som bær Himlens Krone. 7,2-4:
Belagt og Vredens Domme, Det lader Gud i
Daabens Vand Igjen til Naade komme. 7,5:
døder Gud vor Død. 7,7: han. 8,3: gjorde mig.
8,6: ved hans. 9,3: for Dynd. V. 10 udeladt. 10
(1 i),i : Det Vand bør. 11 (12),5: dit Christennavn.
SF 584 »Du Folk, som Gud til evigt Gavn«
har bearbejdet de første vers, men D 405 har
forladt dette og har optaget v. 1, 2, 5, 6, 11a +
12 b, med en tekst, som ligger ganske nær ved
originalens.
(Koch III, 322. Fischer I, 149. BSS II, s. 34).
DU, FRELSER, FANDT DIN HJORD UDI.
Tredie Pintzedag:
Høymesse:
For Prædicken:
O Siæle-Hyrde Gud og Mand.
Siunges som: Jeg veed et ævigt Himmerig.
1. O Siæle-Hyrde Gud og Mand,
Hvo kand dog nock udgrunde
Din Hellighed, som alle Land
Maa priise alle stunde.
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2. Du hafde Himlens Herredom
I ævig Arf og Eye,
Mod hvilcken Verden om og om
Slet intet kunde veye.

13. Paa denne Vey self Satan laa
Med Dødsens giftig Piile,
Hvor Synd og Sorg og Ond attraa
Mig undte ingen hvile.

3. Din Faders Lyst af Ævighed
Du altid var, og vilde
Dog her paa Jorden komme ned,
Og Satans Verck forspilde.

14. Min JEsus, som mig skuffer ey,
Men vil mig trolig Lære,
Mig viiser til sin Kircke-Vey,
Og self min Dør vil være.

4. Din store Lyst du hafde dog
Til Mennisken at føre
Fra Synd og Satans haarde Aag,
Og dem at salig giøre.

t5. Jeg der saa frit gaar ud og ind,
Og finder Siæle-Føde,
Der Himmelqvæger Siæl og Sind
Og legger Synden Øde.

5. Du Klædde dig udi vort Kiød
En Tienere at være,
Og undergaf dig Nød og Død,
For Mennisket at Ære.
6. Du fandt saa vild en Hiord udi
En slet fortviflet Vaade,
Strax hegnet du en Faaresti
Udaf din store Naade.
7. Did hen du kaldte hver og en
Og vilde dennem lede
Fra Satan, Synd og Dødsens Meen,
Og fra din Faders Vrede.
8. Jeg kom og ind, og strax fornam
Udaf dit Ord med glæde,
Hvor du, O Guds U-skyldig Lam
Var Dørren at indtræde.
9. Dend Hellig Aand Dør-Vogter der
For Fattige og Rige,
Oplucker villig for enhver,
Som ret der ind vil stige.
10. Nu veed Jeg Vey til Himmerig,
Dend bør Jeg aldrig dølge,
Det er, O søde JEsu, dig.
Jeg vil dig ogsaa følge.
11. Du Veyen est til Salighed
Og Himlens Fryde-Rige,
Og ingen anden Sti Jeg veed
I Verden af at sige.
12. Jeg maa bejamre det jeg gick
Fra Paradises Glæde,
Og siden i forvirret skick
Ad Mørckheds grumme Stræde.
18*

16. Dør-Vogteren mig passer paa
Og Kraftelig mig minder,
Om Jeg udaf mig Vey tør gaa
Min Salighed til hinder.
17. Her kand jeg udi Fryd og Fred
Hans Kirckes gode nyde,
Og siden i hans Salighed
Ævindelig mig fryde.
18. Jeg seer i Ham en aaben Dør,
En Dør til Himlens Throne,
Jeg seer det jeg ey vidste før,
En U-forvisnet Krone.
19. En Krone som mig hen er lagt
Udi Guds eget giemme,
Paa dend min Siæl har nøye agt,
Gid jeg dend aldrig glemme.
Thomas Kingo.
Dend Forordnede Ny Kirke-Psalme-Bog, 1699.
Her efter KSS. V, 51.

Denne salme blev først offentliggjort i K. Den
hører altsaa til dem, som Kingo indsendte til
kommissionen, der udarbejdede den endelige
salmebog. Den er skrevet til evangeliet paa 3.
pinsedag, Johs. 10,1 -10.
Trykfejlen »mig« i 16,3 blev rettet til »min«
i senere udgaver.
Salmen blev optaget i P 153 med en ændring
i 1,3: kierlighed. Gb 202 ændrede yderligere
12,4: fæle.
I E og R blev den udeladt, men den kom
atter ind i RTi,6g2: »Du, Frelser, fandt din
Hjord udi«, som bestaar af v. 6, 7, 10, 11, 14,
15, 17, 18, ændret saaledes: t(6),i: Du, Frelser,
fandt din. 8(18),3-4: jeg ei kjendte før, Den
evig friske Krone.
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KH 315 optog samme versudvalg, men æn-"
drede yderligere 6(15),3: Som 7(17),2: Guds.
Derimod vendte man i 8 (18) ,4 tilbage til Kingos
tekst.
I Sønderjylland blev den optaget i N 458
saaledes: V. 1 som P. V. 2, 3, 4 udeladt. 2 (5),2:
En Tjener her. 3(6) uændret. 4(7),2: bort dem
lede. V. 8 og 9 udeladt. 5(10),4: Dig vil jeg.
6(11) uændret. 7(12),!: beklage. 7(12),4: fæle.
8(13) og 9(14) uændrede. 10(15),3: vederkyæger. 16 udeladt. 11(17),!: Der. 11(17),2:
Goder. 12(18),3: kjendte. 13(19),!: som til mig
er lagt.
S 173 og ST 737 har optaget v. 1, 5, 10, 11,
14, 15, 17, 18.
Prøvesalmebogen 314 optog ogsaa v. 1 og 5,
saa salmen fik den oprindelige begyndelse, men
efter at kommissionen havde afsluttet sit arbejde,
ogsaa med ændringer i Prøvesalmebogen, slet
tede kirkeminister Hermansen paa forslag af Hee
Andersen og Norrild (»Kredsen«) de to første
vers, saa salmen i D 301 fremtræder med samme
versudvalg som RT1 og KH.
I Norge blev den 1840 optaget af Wexels i
»Christelige Psalmer«; det er altsaa ham, der
har draget den frem igen, efter at den var gledet
ud af de danske salmebøger. Den samme tekst,
12 vers, gik videre til Christiania-tillæget 602.
Landstad derimod delte den i to. La 372 »O
Sjæle-Hyrde, Gud og Mand«, v. 1-9, og La 373
»Nu veed jeg Vei til Himmerig«, v. 10-19.
Hauge 200 har foretaget den samme deling,
men blot adskilt de to dele ved en streg, saa
salmen fremtræder som et nummer. La rev 368
har forkortet den første del til 7 vers og udeladt
den anden del, hvorved man i Norge har beva
ret et helt andet versudvalg end det danske.
Nynorsk har ikke optaget den.
Grundtvig har bearbejdet den i 1837(7), se
Sangv. III, 182, som gengiver hans haandskrift.
Han har ikke selv ladet bearbejdelsen offentlig
gøre. Dette skete først i Sangv. gi. udg. III, 205,
hvor man dog kun havde fundet sidste halvdel
af manuskriptet, hvorved begyndelsen blev »Du
Veien er til Salighed«. Siden fandt man det
manglende og optrykte hele salmen i V, 156.
(Skaar II, 52).
DU GAMLE AF DAGE.
Efter den 74de Davids-Psalme.
1. Hvor er dog din Naade!
Retfærdige Gud!
Med Vreden hold Maade!
Sluk Tanden ei ud!
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Lad Ulven ei øde
Den Hjord, Du gav Føde,
De Lam, Du gav Mælk!
2. En livegen Stamme
Forhvervede Du,
Bestandig den samme,
O, kom det ihu!
Gienløs, som Du pleier,
Du store Selv-Eier,
Din Odel nu brat!
3. Løft Haanden, du Stærke,
Og knyt den paany!
Du maa jo dog mærke,
Hvor Fienden blev kry,
Du hørde hans Pralen
I Høielofts-Salen,
Du saae hans Udaad.
4. Ja, see, hvor sit Stempel
Den Onde har sat
Paa Kiærligheds Tempel,
Af Kraften forladt;
Hvor Øxen forvoven
Har gjort, som i Skoven,
I Kirken Beskeed!
5. De hugged med Larmen
Dit Vaaben-Huus ned,
Og Dørren fra Karmen
Som Djævle de sleed,
Med Øxe og Hammer
De svovelblaa Flammer
Da legde omkap.
6. Saa opgik i Luer
Dit hellige Huus!
De dristige Buer
Sank alle i Gruus!
Skal Verden nu glemme,
Hvor Navnet har hjemme,
De hvælvedes i?
7. Og De, som til Aske
Forvandled din Pragt,
O, hør, hvor de braske,
Med Døden i Pagt!
Saa mæle de Mider:
Hans store Heltider
Afskaffede vi!
8. Forgiæves i Veer
Vi vented paa Tegn,
Der er ingen Seer
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I Marias Egn,
Men fiendtlige Skjalde
Vor Tempel-Brand kalde
Oplysningens Gry!
9. O Herre! hvorlænge
Skal Krage og Ravn
Forhaane og vrænge,
Bespotte dit Navn!
Lad Retten faae Gænger!
Sid dog ikke længer
Med Hænder i Skiod!
10. Du Gamle af Dage!
Vor Gud og vor Drot!
Som pleier at mage
For Dine det godt;
O giør, som Du pleier,
Saa vidt overveier
Din Frelse vor Nød!
11. Du kan overvinde
Det vildende Hav,
Lod Sø-Dragen finde
I Dybet sin Grav,
Men baned paa Bunden
I Livsfare-Stunden,
En Vei for dit Folk!
12. Du Nat kalder Terne,
Og Dag er din Træl,
Dig hylder hver Stjerne
I Dagning og Kveld,
Af Soel skinner Maane,
Men Solen maa laane
Hver Straale af Dig!
13. Ja, Foraarets Ynde,
Og Sommerens Pragt,
Din Almagt forkynde,
Med Godhed i Pagt,
Du Rigerne stifter.
Du Jorden udskifter,
Blandt Menneskens Børn!
14. Lad derfor ei haane
Dit hellige Navn!
Lad Fienderne daane.
Til Frændernes Gavn!
Lad Hjerterne fromme
Ei knuses, ei komme
I Dyrenes Vold!

15. O, Du, som har Magten
Og evig er stor,
Glem dog ikke Pagten,
Du gjorde med Jord!
Du seer, hvor det mulmer,
Lad Gnisten, som ulmer
I Asken ei døe!
16. O, reis Dig i Vælde
Og rust Dig paa Stand,
Til dem at giengjælde,
Som hærged dit Land!
O, glem dog ei Spotten
Med Folket og Drotten:
Vor daglige Drik!
17. Som Torden høirøstet
Er Fiendernes Hær,
Modfalden, utrøstet,
Dit Folk tier kvær,
Vend Sorgen til Glæde,
Og lær dem at kvæde
Et Halleluja!
N. F. S. Grundtvig.
Sang-Værk, 1837, nr. 10.
Denne salme med de vældige gammeltestament
lige billeder maa forstaas ud fra det bibelske
grundlag, Ps. 74, hvorfra billederne er hentet;
men brodden i salmen er vendt mod kirke
fjenderne paa Grundtvigs tid, ikke mindst mod
rationalismen. 8,4 Moria er tempelbjerget. 11,3
Sø-Dragen er Leviathan.
I 2. udg. af Sangværket foretog Grundtvig
et par ændringer: 14,4: Vennernes. 15,4: Du
slutted. 17,6: os. 17,7: Dit.
Salmen har ikke tidligere været i de officielle
salmebøger. Et versudvalg har først været optaget
i DKT 20, nemlig 1,9, 10, 15. Derefter blev den
optaget i S 351 med vers 10, 4, 15, 11, 16a 417 b. GF 460 optog den paa samme maade,
SF 861 optog v. 1, 10 og 15, mens MF 88 optog
v. 10, 3, 8, 11, 15, 16a + 17b.
D 299 har fulgt det sidste forslag, dog med
udeladelse af v. 8. Det er S 351, som først har
ændret »Sø-Dragen« i 11,3 til »Farao«.
(Uffe Hansen: Grundtvigs Salmedigtning I, 229.
Præsteforeningens Blad 1942, s. 399).
DU GAV MIG, O HERRE, EN LOD AF
DIN JORD.
1. Du gav mig, o Herre, en teg av din jord.
Som jag nu min egen får kalla.
Du gav mig ett vårv och ett brod for mitt bord.
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Hår lever jag trygg på ditt måktiga ord,
Hur tider ån våxla och svalla.
Hår reddes mitt bo,
Hår njuter jag ro
Och får i din hand mig befalla.
2. Av framfarna slåkten som sentida arv
Jag mottog den mark, som jag plojer.
Hår broto de sten, och hår går nu min harv
I åkrarnas mylla sitt fredliga varv.
Dock hogre min tanke sig hojer.
Ty allt år ett lån
Dårovan ifrån,
Din kårlek i allting sig rojer.
3. Så lår mig att taga, o Gud, ur din hand
Vålsignelsens dagliga gåva,
Att tacka for regnet, som vattnar mitt land,
For solsken och vårme i sommarens brand,
For åring och skordar dig lova.
Vad måktar vål jag?
Din vilja år lag:
Det våxer ju, medan vi sova.
4. Så lår mig ock, Herre, att dig till behag
Forvalta det pund mig blev givet,
Att fylla med frimodig gårning min dag,
Att hjålpa och omhulda den som år svag,
Att ålska, ty dårav går livet.
Och giv mig till sist
Ett namn, Herre Krist,
Som år i din livsbok inskrivit.
Carl Reinhold Sundeil, 1934.
Her efter Den Svenska Psalmboken 1937, nr. 501.

Forfatteren provst C. R. Sundell har den 25.
okt. 1937, skrevet følgende i et brev til Oscar
Lovgren, som havde bedt ham fortælle om sal
mens tilblivelse: »Den lille salme blev til straks
efter midsommer 1934 og har staaet i »Norrkopings Tidningar« og »Ostgotlands Dagblad«
samt i »Forsamlingsbladet« antagelig samme
sommer. Jeg havde netop dengang med interesse
gennemgaaet biskop Eklunds nylig udkomne
salmebogsforslag. Salmeforfatteren J. G. Thorsell havde, jeg tror i »Forsamlingsbladet« frem
ført den tanke, at den nye salmebog burde inde
holde nogle salmer for flere arbejdsgrupper end
grubearbejdere og søfolk, og det fik mig til at
gøre nogle forsøg (for fiskere og et par andre),
og blandt dem var ogsaa den, De nu spørger om.
Komiteen syntes imidlertid ikke om den frem
førte tanke i almindelighed, men optog dog
forsøget for landmænd. Den lille salme var kom
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met til mig næsten som en gave. Jeg havde om
aftenen gaaet i vor skønne allé og glædet mig
over den herlige frodighed samt tænkt paa land
mændenes glæde over den lovende høst. Denne
stemning forblev hos mig, og da jeg gik til hvile,
lod jeg lampen brænde, tog et stykke papir, og
straks efter var den formet og færdigskrevet«.
Thorsells forslag om, at den nye salmebog
burde indeholde flere salmer, som tog hensyn
til menneskers forskellige stillinger og arbejder i
samfundet, det man i gamle dage kaldte »stæn
derne«, kaldte en mængde digtere frem, og
»Forsamlingsbladet« fik saa mange forslag, at
det ikke kunde offentliggøre dem alle. Efter
grundig prøvelse udvalgte man fire af forslagene
til offentliggørelse i bladet den 13. sept. 1934,
og blandt disse var ovenstaaende, som nu i
Sverige gaar under navnet »landbrugersalmen«,
men i originalen har overskriften »For jordbrukare«. Den oprindelige tekst udviser følgende
forskelle fra den anførte: 1,2: for min egen. 2,4:
I djupaste mylla. 2,7: Dår ovan. 3,2: ymniga
gåva. 3,5: skord dig att lova. 4,1: ock, Gud, att.
4,3: med årligt arbet’ min dag. 4,4: och stodja
den som. De ændringer, som den svenske salme
bog har foretaget, er næsten alle forbedringer.
De frodige marker, som inspirerede den gamle
provst til denne salme, findes ikke mere. Norrkoping har opslugt den landlige idyl. Det er
ikke længere den stille plov og harve, som gaar
der, men klemtende sporvogne, og ovenover
larmer flyvemaskinerne. Men det har ikke
ændret noget ved salmens værdi; den er dybest set
en kaldssalme, der kan synges af enhver, der har
en jordisk gerning. Stiftsprovst Aastrup har
oversat den til dansk:

1. Du gav mig, o Herre, en Lod af din Jord,
som jeg nu min egen maa kalde.
Du gav mig et Dagværk og Brød til mit Bord.
Her lever jeg trygt paa dit mægtige Ord,
der taler til mig som til alle.
Her bygtes mit Bo,
her nyder jeg Ro
og kan dig med Glæde paakalde.
2. Af henfarne Slægter jeg arved den Vang,
hvis Muld jeg for Udsæd nu pløjer.
Her rydded de Marken for Stene engang
og dyrked den siden med Suk eller Sang.
Nu, Herre, for dig jeg mig bøjer:
den Mark, som blev min,
var altid dog din.
Min Tanke til dig jeg ophøjer.
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3. Saa lær mig at leve, o Gud, som jeg kan,
frimodigt som Fuglen i Skove,
og takke for Regnen, som vander mit Land,
for Solskin og Varme i Sommerens Brand,
for Avl i min Lade dig love.
Hvad magted jeg vel,
om du ej gav Held?
Det vokser jo, medens vi sove.
4. Saa lær mig da, Gud, at jeg dig til Behag
forvalter det Pund, mig blev givet,
at fylde med hæderligt Virke min Dag,
at hjælpe og værne om den, som er svag,
at elske, thi deri er Livet.
Og giv mig tilsidst
et Navn, Herre Krist,
som er i din Livsbog indskrevet.
K. L. Aastrup 1945.
Her efter MF 733.
Stiftsprovst Aastrup maatte under besættelsen
flygte til Sverige, hvor han en tid gjorde præstetjeneste blandt de danske flygtninge. Da han
ikke kunde sove om natten, fik han tiden til at
gaa »med at oversætte løs af den svenske salme
bog«. Dels vilde han gerne præsentere denne
bog for danske læsere, dels ogsaa oversætte
noget, som eventuelt kunde bruges i en dansk
salmebog; det blev til ca. 200 oversættelser ialt,
hvoraf en del dog bærer et skitsemæssigt præg,
idet manuskriptet ikke blev gjort helt trykfær
digt. Efter dette manuskript, som ogsaa salme
bogskommissionen havde lejlighed til at gen
nemse, og hvoraf man gerne vilde have taget
endnu et par salmer, om pladsen havde tilladt
det, har MF 733 optaget denne kaldssalme.
D 675 har foretaget en mindre ændring i 4,1-2.
Aastrup har optaget den i »Salmer. Fjerde
Samling, 1949«, hvor han har ændret 4,1-4:
Saa lær mig og, Herre, at dig til Behag forvalte
det Pund, mig blev givet, og fylde med hæder
ligt Virke min Dag, at hjælpe og sørge for den,
som er svag.
Den er anbragt blandt høstsalmerne, fordi
man naturligt søger en kaldssalme for land
mænd der og bruger en saadan ved høstguds
tjeneste.
(Lovgren III, 114-115. P. Poulsen i Indre Missions
Tidende, nr. 37, 1954. Oplysninger fra stiftsprovst
Aastrup).
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1. Ich komm jetzt als ein armer Gast,
O HErr! zu deinem Tische,
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Den du fiir mich bereitet hast,
Dass er mein Hertz erfrische,
Wenn mich der Seelen-Hunger nagt,
Wenn mich der Durst des Geistes plagt,
Bis ich den Schweis abwische.
2. Nun sprichst du, Seelen Bischoff! dort:
Ich bin das Brodt zum Leben:
Diess Brodt treibt auch den Hunger fort,
Den sonst nichts mag aufheben,
Ich bin der Brunn, wer glaubt an mich,
Dem wird der Durst nicht Ewiglich
Im Hertzen Stiche geben.
3. Drum fiihre mich, o treuer Hirt!
Auf deine Himmels-Auen,
Bis meine Seel erquicket wird,
Wenn du sie låssest schauen
Die Strome deiner Giitigkeit,
Die du fiir alle hast bereit’t,
So deiner Hut sich trauen.
4. Ich armes Schåflein suche dich
Auf deinen griinen Weiden;
Dein Lebens-Manna speise mich,
Zu Trost in allem Leiden;
Es tråncke mich dein theures Blut,
Auf dass mich ja kein falsches Gut,
Von deiner Liebe scheide.
5. Gleich wie des Hirsches mattes Hertz
Nach frischem Wasser schreyet,
So schreyet auch mein Seelen-Schmertz:
Ach! lass mich seyn befreyet,
Von meiner schweren Siinden-Pein,
Und schencket mir die Trost-Fluht ein,
Damit ist mir gedienet.
6. Fiir allen Dingen wirck in mir
Ein’ ungefårbte Reue,
Dass, wie fiir einem wilden Thier,
Ich mich fiir Sunden scheue:
Zeuch mir den Rock des Glaubens an,
Der dein Verdienst ergreiffen kan,
Damit mein Hertz sich freue.
7. Entziind in mir die Andachts-Brunst,
Dass ich die Welt verlasse,
Und deine Treu und Bruder-Gunst,
In dieser Speise fasse,
Dass durch dein lieben Lieb’ in mir
Zu meinem Nåchsten wachs’ herfiir,
Und ich fort niemand hasse.
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8. Ach! fuhre mich nun selbst von mir,
Bey mir ist nichts denn sterben:
Nimm aber mich, o HErr! zu dir,
Bey dir ist kein Verderben;
In mir ist lauter Hollen-Pein,
In dir ist nichts als seelig seyn,
Mit allen Himmels-Erben.
9. Erneure mich, o Lebens-Stab!
Mit deines Geistes Gaben;
Lass mich die Stinde dancken ab,
Die mich sonst pflegt zu laben;
Regiere meinen trågen Sinn,
Dass er die Liiste werffe hin,
Die er sonst pflegt zu haben.
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2,5: der Trank. 4,2-4: deiner griinen Weide
Leide. 5,7: Denn bin ich benedeyet. 6,1:
allem aber. 6,5: Wirfif mier den Rock. 7,1:
Andacht Brunst. 8,5: Holl’ und Pein. 9,3:
Siinde. 9,4 og 7: pflag. 9,5: lassen Sinn.

1. En fattig Giæst du seer, o Gud,
Nu til dit Bord at træde,
Som du har i dit Oord og Bud
Bereedet mig at glæde,
Naar Siælen er af Hunger mat,
Naar Aanden tørster Dag og Nat,
Ved Svedens salte Væde.

10. So komm nun, o mein Seelen-Schatz!
Und lass dich freundlich kussen:
Mein Hertze giebt dir Raum und Platz,
Und will von keinem wissen,
Als nur von dir, mein Bråutigam,
Dieweil du mich an’s Creutzes Stamm
Aus Noht und Tod gerissen.

2. Du siger, Siæle-Biskop sand;
Jeg Livsens Brød dig giver,
Der saadan Hunger stille kand,
Som ingen Ting fordriver;
Jeg er den Brynd, hvo troer paa mig,
For Siælens Tørst hand visselig
Befriet evig bliver.

11. O liebster Heyland! grossen Danck,
Ftir deine Siissigkeiten:
Ich bin ftir lauter Liebe kranck,
Drum wart ich auf die Zeitcn,
In welchen du, o Lebens-Fiirst!
Mich, samt den Auserwåhlten, wirst,
Zur Himmels-Tafel leiten.

3. Du fromme Hyrde lad mig faae,
Paa Himlens Bierg, min Spiise,
At Siælen vederqvæges maa,
Naar du vilt hende viise
Din Godheds Overflødighed,
Den du for alle har bereed,
Som hos dig søge Liise.

Justus Sieber.
»Poetisirende Jugend etc.«, Dresden 1658.
Her efter Fr. Rostgaards »Dansk Oversættelse af
Fire og Tredive Udvalde Tydske Psalmer«, 1738,
s. 38 flg.

Denne salme, som ogsaa ofte begynder »Jetzt
komm ich etc.«, er et ungdomsarbejde af Justus
Sieber, den senere praest i Schaudau. Det findes
i den store samling, hvori han har samlet sine
ungdomsværker, baade af aandelig og verdslig
karakter: »Justus Siebers poetisirende Jugend
oder allerhand geist- und weltliche Gedichte«,
Dresden 1658. Blandt denne bogs 14 afdelinger
er den sjette viet nadveren og passionen, men
ovenstaaende salme findes ikke blandt disse,
men i 7. afdeling, med »oder om allehaande
aandelige emner«. Her har den overskriften
»Andacht bei Geniessung des. h. Abendmahls
fiir eine fromme Seele.« Den blev oversat til
dansk af Fr. Rostgaard; den tyske tekst, som han
anfører side om side med sin oversættelse, ud
viser dog følgende forskelle fra Siebers original:

4. Et fattigt Faar her søger dig
Paa dine grønne Enge,
Dit Lives-Manna spiise mig,
Naar jeg til Trøst mon trænge,
Dit dyre Blod mig ledske saa,
At jeg dig aldrig slippe maa
For Verdens Gods og Penge.
5. Som Hiorten til det friske Vand,
Med matte Hierte fuger,
Saa, i sin Smertefulde Stand,
Min arme Siæl og skriiger:
Ach! frie mig fra min Synd saa grov,
Skienk mig den Trøst jeg har behov,
Jeg mig da salig siiger.
6. For aldt med en sand Ruelse
Og Anger du mig pryde,
At jeg maa fatte Væmmelse
For Syndens stoore Lyyde;
Føør du mig Troens Kiortel i,
Og lad din Værdskyld staae mig bi,
At sig min Siæl kand fryyde.

. ..
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7. Tænd i mig op en Andagts Ild,
Fra Verden du mig vende,
Din Broder-Gunst saa huld og mild
Lad mig tilfulde kiende,
I denne Spiise lad mig faae
Min Næste kiær, at jeg ey maae
Ham hade eller skiende.
8. Ach! HErre, før mig selv fra mig,
Hos mig er Dødsens Boelig,
Men, der i mod, tag mig til dig,
Jeg der er frelst og roelig,
I mig har Helvede sit Sted,
I dig er idel Salighed,
Og Himlens Arv saa troelig.
9. Fornye mig, o du Livsens Stav,
Med Aandens Naade-Gaver,
Lad mig fra Synden takke af,
Som jeg saa elsket haver;
Regier mit svage Sind og Mood,
At det kand træde under Fod
Den Lyst-Mad Satan laver.
10. Saa kom, min Siæle-Skat, o kom!
Mit Kys du vild’ antage,
Mit Hierte gir dig Plads og Rom,
Mig ingen kand behage
Foruden dig, min Brudgom sød,
Som med din haarde Korsens Død
Af Nød mig vild’ uddrage.
11. O søde Frelser, Tak skee dig
For Sødmen din, jeg nyder,
Jeg er af Elskov sygelig,
Og varter paa de Tiider,
Naar du, o Livsens Fyrste, mig,
Samt de Udvaldes Hob, hos dig.
Ved Himmel-Bordet fryder.
Frederik Rostgaard: »Dansk Oversættelse af Fire
og Tredive Udvalde Tydske Psalmer«, 1738,
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Hjord. 3: Din Føde lad bespise mig. 5: Dit
Livsens Væld. 7: Guld og Ære. Saaledes blev
den ogsaa optaget i KH 372.
I Sønderjylland blev den optaget i MB 280
med 10 vers som P, dog med en del tekstændrin
ger. I N er den udeladt. Ogsaa D har nu ude
ladt de sidste rester.
(Koch III, 407. Fischer I, 341. Tiimpel IV, 187).
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1. Du, Herre! afskilt har min lott;
Gif, att jag, nojd med hwad jag fått,
Gdr allt det goda, som jag kan,
Och soker frid med hwarje man,
Men fråmst på deras basta står,
I hwilkas tjenst mitt brod jag får.
2. Når jag horsammar deras bud,
Då tjenar jag ock Herran Gud,
Hwars klara blickar skåda ner,
Dit intet menskooga ser:
Ty will jag alltid wandra så
Att jag for honom kan bestå.
3. Men, Jesu! du ej från mig wik:
Du sjelf en tjenare war lik,
Når du all werldens synder bar
Och frålste det borttappadt war.
Till dig jag flyr med bon och tro,
Och finner kraft och sjålaro.
4. Till dig jag ber med stilla hopp,
Når morgensolen tråder opp;
Till dig mitt offer glad jag bår,
Når dagens moda slutad år:
Ty går mitt arbete med frojd,
Och sedan hwilar jag fornbjd.

s- 39 Ag-

Rostgaards oversætteke blev optaget i P 210
med udeladeke af v. 7 og med følgende ændrin
ger; 2,3: Det. 5,1: ferske Vand. 5,2: måttet.
7(8),4: Der er jeg. 9(10),2: vilde tage. 9(10),3:
Mit hierte giør. 9(10),7: vilde drage. io(ii),2:
at jeg din sødme.
I Gb og E blev salmen ikke optaget, men R
339 optog v. 3 og 4: »Du gode Hyrde, lad mig
faa«, med følgende ændringer: 1(3),!: Gode.
2: min Føde. 4: Ved Naadens rige Grøde. 5:
Ved al din. 7; søge Styrke. 2(4),!: Een af din

5. På Herrans dag i Herrans hus
Jag får ock håmta trdst och Ijus
Utaf hans dyra nåd och bud.
Då tackar jag så hjertligt Gud,
Att jag har helsa, dagligt brod,
Och på hans ord ej lider nod.
6. Med kyskhet, nykterhet och flit,
Till Gud jag stålla will min lit.
Han war min hjelp från ungdomsdag:
Och biir jag gammal, sjuk och swag,
Jag får till samma Fader fly,
Hwars nåd år hwarje morgon ny.
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7. Jag ej afundas andras lott.
Ty alia sina border fått
Och gommas sist i samma jord;
Men den, som efter Jesu ord
Hår i det ringa trogen war,
Sin Idn i Jesu rike har.
J. O. Wallin.
Forslag till Swensk Psalmbok, 1816, nr. 341.
Her efter Beckman, s. 716.

Beckman siger, at man maa antage, at denne
salme er en original digtning af Wallin, skønt
man ikke kan udelukke den mulighed, at der
kan være et tysk forbillede, da Wallin just paa
den tid, da salmen blev skrevet, gav sig af med
den tyske salmedigtning. Salmen fremkom først
i forslaget af 1816, hvor teksten paa visse punkter
var anderledes end i den vedtagne officielle
salmebog af 1819, nr. 334, hvis tekst her er
anført.
Den blev oversat til dansk (norsk) af W. A.
Wexels:

1. Du, Herre, har bestemt mit Kaar:
Saa giv mig, at tilfreds jeg gaaer
Udi min Gjerning, Kald og Stand
Og gjør det Gode, som jeg kan,
Og tro paa deres Bedste staaer,
Hos hvem jeg Brød og Arbeid faaer!
2. Naar jeg adlyder deres Bud,
Da tjener jeg og dig, min Gud,
Hvis klare Blik nedskuer der.
Hvor intet jordisk Øje seer;
Thi vil jeg altid vandre saa,
At dig mit Levnet tækkes maa.
3. O Jesu, du ei fra mig vig,
Som tjente Selv paa Jorderig,
Du, som al Verdens Synder bar,
Og frelste, hvad forloret var!
Til dig jeg søger hen med Tro,
Og finder Kraft og Sjelero.
4. Jeg staaer for dig med Bøn og Haab,
Naar Morgensolen rinder op,
Til dig mit Offer jeg frembær,
Naar Dagens Møie sluttet er:
Let gaaer mit Arbeid da fra Haand,
Og siden glad jeg hvile kan.
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5. Paa Herrens Dag i Herrens Huus
Jeg søger Styrke, Trøst og Lys
Udaf hans dyre Ord og Bud,
Og inderlig jeg takker Gud,
At jeg har Hjem og dagligt Brød
Og paa hans Ord ei lider Nød.
6. Med Kydskhed, Ædruhed og Flid
Til Gud jeg sætte vil min Lid;
Han var min Hjælp fra Ungdomsdag,
Og, bliver gammel jeg og svag,
Jeg faaer til samme Fader tye,
Hvis Naade er hver Morgen ny.
7. Jeg ei misunder Andres Kaar,
Thi Alle dog sin Byrde faaer,
Og Alle vorde Støv igjen,
Men Den, som havde Gud til Ven
Og i det Mindre trofast var,
Sin Naade-Løn i Himlen har.
W. A. Wexels i »Christelige Psalmer«, 1840, nr. 524.
Her efter 3. udg. nr. 580.

Denne oversættelse blev i Danmark brugt af
R 117, der forkortede til fire vers og ændrede
som følger: 1,1: gav mig mine Kaar. 1,2: giv
og. 2,1: vil lyde. 2,3-5: Dig, for hvem Alt er
aabenbart, Hvis Øie skuer grandt og klart; Giv
altid mig at vandre saa. 3,1-5: Fra mig, o Jesu,
ikke vig! Du selv blev her en Tjener lig, Den
gang du Verdens Synder bar Og lydig indtil
Døden var; Til dig jeg tyer med Bøn og Tro.
4, 5, 6 er udeladt. 4(7),2: Ak, Hvermand dog
sin. 4(7),5: Og over Lidet.
Saaledes gik salmen videre til KH 89. I Søn
derjylland og i Norge har den ikke været op
taget. Den er nu udeladt i D som ogsaa i den
nye svenske salmebog.
Wallin mente, at salmebogen skulde være
hele det svenske folks »andagtsbog, trøste- og
tænkebog«, alt for alle, den enfoldiges og tænke
rens, den ensommes og selskabsmandens, den
uskyldiges og forbryderens. Saa maatte der da
være salmer for alle stænder og lejligheder. Han
er ikke ene om denne tankegang, men hans sal
mebog ér den mest fuldbaarne frugt deraf. Saa
maatte der da ogsaa være salmer for tjeneste
folk. Herhjemme har Timm i sin mest ejendom
melige samling, »Huus-Psalmer«, gennemført
den samme tankegang.
I vore dage er en saadan salme uanvendelig.
Allerede den svenske præst og litteraturhistoriker
P. Wieselgren sagde spydigt i anledning af v.
2,1-2, at ogsaa lurendrejeren giver sine folk
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brød, og henviste til Ap. G. 4,19. Nu vilde en
saadan salme først og fremmest blive opfattet
som udemokratisk; den vilde alt for let give
næring til den tanke, at religion er opium for
folket, og i hvert fald, som Drachmann siger,
give folk »for sulten en tekst om Kana’an og
Eden.« Det er unægtelig en fejl ved salmen, at
den er skrevet af biskoppen og ikke af hans
tjener. Men tjeneren kunde vel ikke, saa maatte
biskoppen gøre det. Indholdet har da ogsaa
bibelsk hjemmel: 1. Kor. 7,20-22. t. Pet. 2,18
Ag-

DU HERRE KRIST.
En Christelig Supplicatz til Guds
Søn/ siungis met den Thone: Es ist auf
Erden kein schwerer leiden/ etc.
1.

//ERRE JEsu CHrist/
Min Frelser du est/
Til dig haaber jeg allene:
Jeg troer paa dig/
Forlad icke mig/
Saa Elendelig/
Mig trøster dit Ord det reene.
2.
.dit effter din Ville/
O HErre mig stille/
At jeg dig trolig kand dyrcke:
Du est min Gud/
Lær mig dine Bud/
All min Tid vd/
Du mig i Troen styrcke.
3JVu vil jeg være/
O JEsu kiere/
Huor du mig heldst vilt haffue:
Jeg lucker dig ind/
I mit Hierte oc Sind/
O HErre min/
Met all din Naade oc Gaffue.
4.Saa inderlig/
forlader jeg mig/
Alt paa din Gunst oc Naade:
O JEsu sød/
Hielp mig aff all Nød/
For din haarde Død/
Frelss mig fra alskens Vaade.

5dll min Tilljd/
Nu oc altid/
Haffuer jeg til dig O HErre:
Du est min Trøst/
Dit Ord oc Røst/
I all min Brøst/
Mit Hiertens Glæde monne være.

6.
Aaar Sorgen mig trænger/
Effter dig jeg forlænger/
Du kand mig best husuale:
Den du vilt bevare/
Hand er vden Fare/
Du mig forsuare/
Dig monne jeg mig befale.
7Mi veed jeg vist/
HErre JEsu Christ/
Du vilt mig aldrig forlade:
Du siger jo saa/
Kald du mig paa/
Hielp skalt du faa/
I all din Sorrig oc Vaade.
8.
0 giffue det Gud/
Wi effter dine Bud/
Kunde oss saa skicke tilsammen:
At wi met dig/
Evindelig/
I Himmerig/
Kunde leffue i Salighed/ Amen.
Hans Christensen Sthen.
»En liden Vandrebog«. o. 1589. Her efter Skoklostereksemplaret, blad Liij.

Teksten er her gengivet efter det ældste kendte
eksemplar af Sthens Vandrebog, som findes i
biblioteket paa Skokloster ved Uppsala. Her er
begyndelsesbogstaverne i hvert vers latinske,
mens teksten iøvrigt er trykt med fractur. Det
er altsa forfatterens mening, at man skal lægge
mærke til det akrosticon, som siger HANS
ANNO. Da man herefter forgæves venter et
aarstal, har det givet anledning til mange
spekulationer. Fr. Rostgaard har paa en lille
lap, som han har revet af et brev (Kgl. Bibi.,
Langebeks excerpter 40 184 g), noteret følgende:
»Herre Jesu Christ min Frelser Du est findis i
Hans Christensen Steenij Vandrebog bestaaende
af 6 vers, som var merkede med stort latinsk
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bogstav i hvert vers, nemlig Hans, Anna. thi
Jeg kand ickke troe andet, end at det sidste vers
har begynt af det ord Ack, i steden for O, og
saaledis giætter Jeg til at det har været Autoris
og hans Hustrues navne: og maaskee er denne
Autor Hans Steenius.« Desværre ved vi ikke,
om Sthens første hustru hed Anna. Det er ogsaa
betænkeligt, at man maa foretage tekstændringer
for at komme til dette navn, og det er ikke til at
se, hvorledes man kan faa »Hans, Anna« ud
af kun seks bogstaver. Man maa nok opgive
denne gætning, som synes at være grundet paa
overfladisk iagttagelse. Men notatet har værdi
som vidnesbyrd om, at Rostgaard har set en
udgave af Vandrebogen, der var lige saa gam
mel som Skokloster-eksemplaret, eller maaske
ældre, idet man i de udgaver, som hidtil er lagt
til grund for forskningen (1656 og 1659) ikke
har de udhævede latinske begyndelsesbogstaver.
Biskop Ludwigs har en anden teori: »Naar
man læser Salmen opmærksomt igennem, er det
ejendommeligt at mærke, hvordan det hele
Tiden ligesom »skælver« under Versene. Jeg
veed ikke, om De nogensinde har prøvet at bo
i en Stue over et Maskinværksted. Selv om alt
iøvrigt er stille i Stuen: hver Stol staar paa sin
Plads, ikke et Glas klirrer, og ikke et Billede paa
Væggen ryster, saa er der dog stadig under
Fødderne en Dirren og Sitren. Eller vi kender
det fra et Skibsdæk: Plankerne ligger roligt i
deres Leje, godt boltede sammen, men denne
Sitren er der hele Tiden. Og saadan er det at
læse eller synge denne Salme. Der er en fuld
kommen Hvile og Tryghed og Afgørelse i den.
Men det sitrer hele Tiden under: »Forlad ikke
mig saa elendig«, »Alt efter din Vilje, O Herre,
mig stille«, »nu vil jeg være, o Jesu kære, hvor
du mig helst vil have«, »hjælp mig af Nød«,
»frels mig af alskens Vaade«, »naar Sorgen mig
trænger«. Det er Stridens Marker, som fortæller
os, hvad Salmen har kostet ham.« (»Salme og
Sang«, 25).
Ud fra disse smukke iagttagelser og overvejel
ser mener Ludwigs, at salmen giver os »Hr.
Hans’ inderste Lønkammerbekendelse«, og at
den er »blevet til ved en Lejlighed - ikke udaf
en Beslutning«. Den er, som overskriften siger,
et bønskrift angaaende en sag, hvor han har
haft svært ved at komme til hvile i Guds beslut
ning. Han gætter derefter paa, at de bagved
liggende begivenheder maa være striden med
borgerskabet i Malmø, som ved hans andet
ægteskab benyttede skiftet med hans børn af
første ægteskab til at angribe ham. Ud fra denne
opfattelse fortolker Ludwigs salmen og skildrer
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Sthens aandelige kamp, som den her afspejler
sig. Han slutter sin bøn med et Amen og sætter
- for at sagen skal staa fast - aarstallet under
neden paa sit manuskript, saa der nu staar
»Hans Anno 15. .«. Med skiftet fra »jeg« i de
første vers til »vi« i det sidste skulde det være
antydet, at det nu blot var de andre, det kom
an paa. »Og disse andre kan næppe være andre
end Menigheden i Malmø.«
Ludwigs har maaske følt sig frem til noget
rigtigt. Det er muligt, at den »dirren«, der mær
kes i ordene, er forholdet til de ledende folk i
Malmø. Men indtil 1590 synes Sthens forhold i
Malmø at have været gode, i hvert fald med stor
ydre velstand. Først derefter hører man om
stridigheder med byens raad. Om arvestridigheder kan der ikke være tale, da hans hustru
først døde 1602. Den beklagelige proces om
mødrenearven kom først 1607, altsaa 18 aar
efter at Vandrebogen med denne salme var ud
kommet. Ludwigs fornemmelse af salmens væsen
kan være rigtig, men de historiske hentydninger,
som han begrunder den med, er fejlagtige.
Endnu maa nævnes det sagn, som jeg kun har
hørt mundtligt fremsat, at Sthen skulde have
skrevet denne salme 1580, da 8 af hans børn
døde af pesten. Da han havde begravet det
sidste, gik han hjem og skrev »Herre Jesus
Christ«. »Vi« i sidste vers skulde da hentyde til
det sørgende hjem, hustruen og de 8 børn, som
endnu levede. Det er rigtigt med børnenes død,
men sagnet har nok sammenblandet hans grav
skrift over dem i St. Olai kirke i Helsingør og
denne salme.
En mærkelig og interessant teori er fremsat af
den norske salmeforsker Blom Svendsen, først
mundtligt overfor mig, senere i Præstefor. Blad
1955, nr. 42, s. 769-772. Blom Svendsen gaar
ud fra, at Sthen ikke kan have skrevet HANS
ANNO uden at tilføje aarstallet. Det kan heller
ikke have været nok at skrive dette paa sit eget
papir; det maa have været tilgængeligt for læ
serne for at give mening. Efter reglerne for da
tidens saa almindelige kryptogrammer, der røber
forfatterens navn gennem fremhævelsen af visse
bogstaver i titlen eller i forordets slutning, be
gynder han med det sidste ord »Amen«, hvor
kun eet af bogstaverne har talværdi, nemlig
M = 1000. I det næstsidste »Salighed« finder
han D = 500 og L = 50, ialt 1550. Saa er der
nok af de store tal. Hvis man derefter sammen
tæller hvert V = 5 og hvert I = 1, faar man
39, altsaa ialt 1589. Jeg maatte tilstaa min for
bløffelse, da jeg netop ad anden vej havde ud
regnet, at Vandrebogen maatte være udkommet
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1589, og ikke som man tidligere med Brandt
antog 1591 (se Dansk Teol. Tidsskr. 15. aarg.,
1952, s. 147-158). Blom Svendsen vilde dog ikke
anse sin teori for at være fuldt bevist, før man
fandt et eksemplar af Vandrebogens original
udgave, som sikkert vilde vise, at alle disse
bogstaver var fremhævede. Verset skulde altsaa
have set saadan ud:
O glflfVe det Gud/
VI effter dine Bud/
Kunde oss saa sklcke tilsammen:
At VI met dig/
EVIndellg/
I Himmerig/
Kunde leffVe I SaLIgheD/ AMen.
Det giver for saa vidt det samme resultat efter
foranstaaende opskrift, naar man ved »u« skel
ner imellem, om det staar for en u-lyd eller en
v-lyd. Det er imidlertid tvivlsomt, at original
udgaven nogensinde skulde komme frem, og det
er for saa vidt heller ikke nødvendigt for hypo
tesens godkendelse. Naar HANS ANNO er
fremhævet, er det i sig selv en opfordring til at
søge efter aarstallet. Sthen har blot overvurderet
sine læsere indtil Blom Svendsen.
Rent følelsesmæssigt opponerer man i nutiden
mod, at en salme med et saa lødigt indhold
skulde være blevet til ved et saadant puslespil.
Dengang følte man tværtimod, at jo mere alvor
lig sagen var, des mere fortjente den at blive
kunstfuldt udarbejdet, og Sthen var just en
mester i den slags puslerier, som han ikke blot
brugte til at fremhæve sit eget navn, men ogsaa
til at ære sine venner.
Det skete ofte, at han brugte verdslige for
billeder for sine salmer, eller at han ligefrem
omdigtede verdslige viser. Man har derfor ogsaa
i dette tilfælde været paa spor efter en fremmed
original eller dog et forbillede. H. F. Rørdam
har blandt de metriske eksempler i en gammel
tysk verslære fundet »Du Jesu Christ, Mein
Hoffnung bist«, en salme, man ellers ikke ken
der (Kirkehist. Saml. 4. rk., II, 744), og provst
Cederfeld de Simonsen har fundet et vers, der
begynder »Herr Jesu Christ, mein trost du bist
in allen meinen nothen« (sammesteds III, 210).
Hertil føjer Skaar endnu flere eksempler paa
ligheder (sammesteds IV, 223), men finder dog,
at ingen af de anførte salmer kan være origina
len. Han tilføjer, at »Herre Jesu Christ« synes
ham at være »i den Grad Kjød af Sthens Kjød
og Aand af hans Aand, at man ikke bør gjøre

285

noget yderligere Forsøg paa at berøve ham den
Ære at have digtet den.«
Det gør Ernst Frandsen da heller ikke, men
alligevel paaviser han, at der ogsaa i denne
salme kan spores paavirkning fra den verdslige
vise. I de ældre udgaver af Vandrebogen staar
nemlig anført melodien: »Es ist auf Erden kein
schwerer leiden.« Det er en smuk tysk vise,
hvori en ung student klager over skilsmissen fra
sin hemmeligt elskede. Han beskriver hendes
yndigheder, mindes deres lykkelige timer og
beder hende om ikke at glemme. Sthen har
bearbejdet versemaalet, delt den første linje i to
og ændret rimskemaet aabbbc til det mere
kunstfærdige aabccb. Det hedder i den tyske
vise:
Feins lieb du bist die werde mein,
auff dich vertraw ich gar allein...
Vertraw du mir,
das ich wil dir
mit gantzer begier
mein trew und glauben schencken....
O trewer hort,
fahr jmmer fort,
denck an dein wort,
mein nimmer zu vergessen....
Man kan nok skimte dette i salmens første vers.
Men samtidig er det klart, at ligheden ikke ligger
saa meget i selve ordene som i følelsen. Salmens
særkende er den uforbeholdne hengivelse i Guds
vilje og Guds naade, fremført i de jævneste ord,
der tillader os at se lige ind i Sthens hjerte, og
tillader den jævne læser eller salmesynger at
bruge disse ord som sine egne.
I de næste hundrede aar blev salmen flittigt
optaget i de mere eller mindre private salme
bøger, og derefter blev den optaget i K uden
ændringer, men allerede da var forfatterens
navn glemt. Fra K gik den uændret videre til
P 293, mens Gb 108 foretog en lille ændring i
4,7: aid Slags Vaade. Dermed gik den gamle
tekst ud af salmebøgerne i Danmark. DKT 13
har søgt at genoplive den, og Ludwigs har for
svaret den, men det nytter sikkert ikke noget.
Hammerichs bearbejdelse er blevet saa ind
sunget, at den er urokkelig. I Norge har La 80,
Hauge 12 og La rev 46 optaget den gamle tekst
med alle vers; det kunde maaske ogsaa være
sket hos os, om traditionen ikke havde været
brudt. Men salmen har ikke den centrale stil
ling i Norge som hos os, maaske paa grund af
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manglende bearbejdelse. Nynorsk 26 har op
taget en oversættelse af Blix, ligeledes med alle
vers og med det gamle frie versemaal.
H. Kampmann forsøgte i »Psalmer« 1823 at
bearbejde den gamle salme i tidens stil. Derefter
tog Grundtvig fat og omdannede den i Sangv.
1,109: »O Helt allerbedst«, i 2. udg. ændret til
»O, Jesus Krist«. Han tilføjer følgende fodnote:
»Den gamle, kiære Psalme »Herre Jesu Christ,
Min Frelser du est« læmpelig omsat.« Med
Grundtvigs maalestok er det vist ogsaa lempeligt.
En ny bearbejdelse fremkom i 5. opl. af Festsal
mer 1853; den lyder:

1.

O Herre Christ!
Vor Frelser du est,
Vort Haab er du alene,
Foruden al Svig
Vi troer paa dig
Saa inderlig,
Vor Trøst er dit Ord det rene.
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6.

Vi veed det forvist
Vor Herre Christ,
Du aldrig vil os forlade,
Du siger jo saa:
Kald mig kun paa!
Hjelp skal du faae,
Selv Døden skal ei dig skade.

7.

Saa give da Gud,
Vi efter dit Bud,
Maa blive hos dig tilsammen,
Saa vi med dig
Evindelig
I Himmerig
Kan leve med Fryd og Gammen:
N. F. S. Grundtvig.
Festsalmer, 5. opl. 1853, nr. 731.
Her efter 6. opl. Jvf. Sangv. IV, 259.

2.

Vi høre dig til.
Og være vi vil
Som du os helst vil have,
Vi lægge paa Vind
At lukke dig ind
I Hjerte og Sind
Med Livet, din Naadegave.

Denne bearbejdelse gik fra F videre til de
grundtvigske salmebøger FA 151, FN 400, FV
374 og S 419, men alle disse har tillige optaget
Hammerichs bearbejdelse.
Vi ved ganske vist ikke, om den gængse tekst
er Fr. Hammerichs, men da hovedarbejdet ved
forslagene til R hvilede paa ham, plejer man at
gaa ud fra, at det er ham, naar man ikke ved
andet. Denne tekst fremkom først i RF 1850,
hvor den lyder:

3.

Nu og altid
Vi slaae vor Lid
Til Salighed af Naade,
O Jesus sød,
I Korsets Død
Dit Blod du udgiød,
At frelse vor Sjæl af Vaade.

1. Du, Herre Christ,
Min Frelser est,
Til dig jeg haaber ene;
Jeg troer paa dig,
O bliv hos mig
Evindelig
Alt med dit Ord det rene!

4.

Dit Ord er vor Trøst,
Din levende Røst
Vi høre med Hjertens-Glæde,
O, vær med den,
Vor Sjæle-Ven
Hver Morgen igien
Paany hos os tilstæde!

2. Jeg slaaer min Lid
Nu og altid
Kun til din rige Naade;
O Jesu sød,
Hjælp mig af Nød,
Ja, for din Død,
Frels mig fra Synd og Vaade!

5.

Gaaer Sorgen os paa,
Dit Hjertes Attraa
Er altid os at husvale,
I Fare og Frygt,
Er Mørket end tykt.
Vi følge dig trygt,
Vor Sjæl i din Haand befale.

3. Gaaer Sorgen paa,
Din Sjæls Attraa
Er altid at husvale;
Hvad Nød er der,
Hvor du er nær,
O Herre kjær?
Dig mon jeg mig befale.
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4. Jeg være vil,
O Jesu mild,
Hvor du mig helst vil have;
Jeg lukker ind
I Sjæl og Sind
Dig, Herre min,
Med al din Naadegave.
5. Da veed jeg vist,
O Jesu Christ,
Du vil mig ei forlade;
Du siger saa:
Kald du mig paa,
Hjælp skal du faae
Og Intet skal dig skade!
6. Giv os, o Gud,
Vi paa dit Bud
Maae leve saa tilsammen;
At vi hos dig
Evindelig
I Himmerig
Kan see din Glæde! Amen.
Fr. Hammerich (?).
RF 1850, 127.
Efter at 6,7: »see« i RF 1852 var ændret til
»faa«, gik denne bearbejdelse ind i R 130 og
derfra videre til N 442 og KH 106 og praktisk
talt alle salmebøger og sangbøger. Prøvesalme
bogen flyttede v. 4 op som nr. 2, dels fordi det
er originalens rækkefølge, dels fordi man vilde
modarbejde den teologi, som fik Hammerich til
at bytte versene om, nemlig: Naar man har
sunget »Jeg være vil...«, saa kan man synge
»Da ved jeg vist. . .«. Dette er ændret af kirke
minister Hermansen, efter at salmebogskommis
sionen havde afsluttet sit arbejde, saa salmen i
D 46 fremtræder i samme form som R, N og KH.
Med rette skriver Grundtvig: »Den gamle,
kiære Psalme«. Med undtagelse af en periode
under rationalismen, hvor den mange steder laa
i dvale, har den altid været det danske folk
meget kær, og der er næppe nogen tvivl om, at
»vi« i sidste vers er blevet forstaaet om hjemmet.
Just fra hjemmet har den været Grundtvig kær.
1818 skriver Svendborg-købmanden Hans Gas
par Brandt i et brev til Christiansfeldt: »Min
daglige Hengivelse er denne, som ofte i min
Barndom blev synget af mine Forældre: Nu
vil jeg være (med mine Tanker og Begieringer)
o, Jesu kiære, hvor du mig helst vil have, ieg
lukker dig ind i mit Hiærte og Sind, o Herre
min, med al din Naade og Gave.« (Kirkehist.
Saml. 6. rk., IV, 140). Det er smukt at tænke sig,

at det netop blev hans sønnesøn, den senere var
tovpræst C. J. Brandt, der drog Sthens navn og
salmer op af glemslen. - Ogsaa fra en senere
tid har vi et smukt vidnesbyrd om denne salmes
brug i hjemmet. Det er Jeppe Aakjærs digt
»Mors Rok«, hvor det hedder:
Her ved moders gamle rok
hun lærte mig at stave,
synge om »den hvide flok«
og »al hans naadegave«.
(Ludwigs I, 22-28. Uffe Hansen I, 323. C. J. Brandt:
»Salmedigteren Hans Christensen Sthen«, Kjøb. 1888,
s. 79. Ernst Frandsen: »Hans Christensen Sthen«,
Aarhus 1932, s. 87).
DU, KRISTE, EST DEN LYSE DAG.
In quadragesima, ad completorium.
1. CHriste, qui lux es et dies,
noctis tenebras detegis,
Lucisque lumen crederis,
lumen beatum prædicans.
2. Precamur, sancte domine,
defende nos in hac nocte,
Sit nobis in te requies,
quietam noctem tribue.
3. Ne gravis somnus irruat,
nec hostis nos subripiat,
Nec caro illi consentiens
nos tibi reos statuat.
4. Oculi somnum capiant,
cor ad te semper vigilet:
Dextera tua protegat
famulos, qui te diligunt.
5. Defensor noster, aspice,
insidiantes reprime,
Guberna tuos famulos,
quos sanguine mercatus es.
6. Memento nostri, domine,
in gravi isto corpore:
Qui es defensor animæ,
adesto nobis, domine.
7. aarh.
Her efter Wackernagel I, 121.
Denne latinske aftensang af en ukendt forfatter
fra det syvende aarhundrede, beregnet til 1.
sønd. i fasten, har gennem tiderne spillet en stor
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rolle og er blevet oversat utallige gange. Koch
(1,75) anfører 12 tyske oversættelser, bl. a. en
allerede fra 2. halvdel af 8. aarh., en anden af
Johannes fra Salzburg 1390: »Christ du bist
Liecht und der Tag«; det femte vers blev ofte
brugt for sig selv som aftenbøn.
Paa dansk findes der to oversættelser af den i
Hans Tavsens salmebog 1553, dels den nedenfor
anførte, dels »CHriste du est dag/ Liuss oc
salighed«, som ikke fik nogen betydning, da
den ikke gik videre til andre salmebøger.
Endvidere fremkom der i Hans Thomissøns
salmebog endnu en oversættelse, »Christe, du
est den klare dag«, der er foretaget efter et tysk
mellemled, »Christe, du bist der helle Tag«,
som Luthers ven Erasmus Alberus har digtet
over den latinske. Den fremkom 1537 i den
Rigaiske kirkeordning. Den gik fra Th. videre
til K og P. Begge disse oversættelser er desuden
optaget i mangfoldige danske bønne- og andagts
bøger.
Der findes desuden en islandsk oversættelse
»Dagur og Lioss fiu Drottin ert« i Gudm. Thorlakssons gradual 1594 og en svensk oversættelse
»Christe, som Liws och Daghen år« i Olaus
Petris »Svenska Songer eller visor« 1536; den
blev optaget i Laurentius Petris »Then Svenska
Psalmbogen forbåtrat« 1572 og i salmebogen af
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5. See til oss Gud vor beskermermand/
vocte oss fra Dieffuelen den skadelig Aand/
Regere dem vel dig Tiene met Tro/
Som du løste met dit dyrebar Blod
6. O Herre vilde du der tencke paa
I dette suare Legeme wi nu gaa/
Du est all ene Siælsens trøst/
Ver du met oss i all vor brøst
7. Gud Fader hannem hører ære och priss/
Hans eniste Søn desligeruiss/
Den Helligaand och lige der met/
Fra denne stund oc til euig tid Amen
Tv 1553, bl. xviii.

Oversætteren har tilføjet sidste vers; Nutzhorn
er tilbøjelig til at mene, at det er Hans Tavsen
selv. Uden ændringer gik salmen videre til Th
322. K ændrede 4,2: vore hierter. Derefter gik
den uændret videre til P 526.
Salmen gled nu ud af de kongerigske salme
bøger, men blev i N 487 optaget i en ny bear
bejdelse, hvoraf de første to linjer viser, at man
har laant lidt fra parallelsalmen »Christe, du
est den klare dag.«

1695-

Her effter følger en deylig Hymne/ som
siungis om Fasten/ met de samme noder hun
gaar met paa latinæ. Oc heder Christe
qui lux es et dies.
1. Christe du est baade Liuss oc Dag/
Nattens mørckhed du monne forklare/
Du siges at vere liusens liuss
lær oss Veyen til din Faders huss
2. Vi bede dig O hellige Herre Christ
Vocte oss denne nat fra Dieffuelsens lyst/
Vnd oss i dig den euige ro/
Giff oss en rolig Nat oc god

1. Du, Christe, est den lyse Dag,
For dig ei skjult er nogen Sag,
Du, Lysets sande Sol og Pragt,
Har saligt Lys til Jorden bragt!
2. Vi bede dig, o Herre Christ,
Vogt os i Nat for Satans List,
I dig lad os vor Hvile naae
Og lad en rolig Nat os faae, 3. At ingen Drøm os skade kan,
Og ei den onde Fristermand,
Og at vort Kjød ei ved hans Raad
Fortørner dig med syndig Daad!

3. Ath Syndsens søffn oss ey besuare kan/
Ey Dieffuelen den onde frestermand
At legemit ey samtycker hans Raad
Och ey komme i din vrede och haad

4. Giv, naar vort Øie lukker sig,
At Sjælen vaage maa i dig;
Din høire Haand beskjerme her
De Tjenere, som dig har kjær!

4. Første vaare øyen tage søffn til sig/
Da lad vort hierte vaage til dig/
din høgre haand beskerme her/
dine Tienere som dig haffue kiær

5. Vor Frelser, see du til os ned,
Driv Satan bort, vor Fjende led;
Beskjerm og nu, o Hyrde god,
Dem, som du kjøbte med dit Blod!
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6. O kjære Herre, tænk dog paa,
I syndigt Kjød og Blod vi gaae,
Du, som er ene Sjælens Trøst,
Vær du med os trods al vor Brøst!
7. Gud Fader være Lov og Friis,
Hans Søn og Aanden ligerviis,
Den hellige Treenighed
Skee Lov og Friis i Evighed!
Det lykkedes dog ikke dermed at give salmen
nyt liv. Den blev udeladt i SS og er ikke optaget
i D.
Uffe Hansen har i GF 745 »Du, Kristus! er
den klare Dag« gjort et forsøg paa at genoplive
parallelsalmen af Erasmus Alberus, men heller
ikke den blev optaget i D.
(Koch I, 75. VIII, 189. Nutzhorn I, 313-15. II, 290).

DU KÆRE SJÆL, SOM VANKER.
Mel. Guds Godhed vilde vi prise.
1. DEn onde leve-Maade/
Den kiødsens gamle Stiil/
Om Himlen og guds Naade
At bære ingen Tviil/
Og dog foruden Aand
Og Krafft og lyys saa sikker
At gaae i Sathans Strieker/
Har taget overhaand.
2. Hver følger kun sin vane/
Som hand har vant sig til/
Den gamle Adams bane
Saa nødig slippes vil/
Vil nogen vise vey/
Det med fortræd kun høres
Om en undskylding giøres/
Saa gielder det dog Ney.
3. Mand taler om de gamles
Maneer at vandre frem/
Mand ønsker alt at samles
I døden kun mod1 dem/
Den eene Syndre paa
Den anden sig beraaber/
Naar disse himlen haaber/
Vil jeg den og vil faae2.
4. O kiere Siel/ som vanker
I verdens Mørcke om/
Og har saa ringe Tancker/
1. Trykfejl: med. 2. vel faa.
19
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Om Herrens strenge Dom/
O! tenck dig om engang/
Og for Guds Død og Smerte
Leg denne Sag paa hierte/
At Evighed er lang.
5. Hvor skal jeg/ vilt du sige/
Den rette vey forstaae/
De lærde selv jo Krige/
Og mod hverandre gaae/
Een spender Buen hart/
Om Christi kors at bære/
En anden veed at lære
En mildre Leve-Art.
6. O Siel! du ey est bunden
Til nogens Mund og Pen/
Men selv randsag i grunden
Den vey/ hvor du gaaer hen/
I Jesu Fodspor Maae
Dit liv og vandring være/
Saa lyder Jesu lære/
Med hannem skalt du gaae.
7. Her skal dit Sind forandres
I Bøn og Kamp og Striid/
Og anderledes vandres
End hid til denne Tiid.
Din Jesu leve-Art
Guds ord jo icke dølger/
Saa lær/ at du ham følger
Oprigtig/ frisk og snart.
8. See nu/ hvor heel ulige
Hans levnet er med dit
Du vilt til ære stige
I Synden glædes frit/
I Pragt og Rigdom Boe/
Hand flydde verdens Ære
Hand vilde fattig være/
Hand græd/ naar andre Loe.
9. Den vey i Synd at glædes/
Den Sathans egen Stie/
Den vey skal ret begrædes/
Hver Stund mand gick deri/
Det sorte Helved-Trav/
Som verden lystig render/
Og sig i Pølen ender/
Den vey skal skaffes af.
10. Far vel med dine gange
Du Vellyst-fulde vey/
Lad andre paa dig prange/
Jeg siger evig Ney/

ago
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Din Ende er for haard/
Jeg lystes ey at trine
Paa Roser til den Pine/
Som ingen Ende faaer.
11. Far vel du brede Stræde/
Du seer mig aldrig meer/
Bort syndig Selskabs Glæde/
Som i din jammer leer/
Du est mig alt for leed/
Lad andre tencke andet/
Jeg kalder dig forbandet/
Saa stoor du est og breed.
12. Dig rette Vey jeg ynder/
Som gaaer til Himlens Land/
Paa dig jeg nu begynder
At trine/ hvad jeg kand/
At dræbe Kiød og Blod/
Og verdens lyst forsage/
Og har det skiønt sin Plage
Saa er dog Enden god.
13. Velan I fromme Hierter/
Jeg følger Eders Trop/
Igiennem mange Smerter
Til Himlens glæde op/
Lad møde/ hvad der maae/
Det har slet ingen fare/
Naar vi den ondes Snare
Kun ret forbi kand gaae.
14. O Jesu! see hvor farlig
Er vores vandrings færd/
Hielp/ at vi færdes varlig/
Og vær os aldtiid nær/
Viis os/ hvordan vi skal
I dine Fodspor ile/
Saa kand vi snart os hvile
I Himlens Brude-Sal.
H. A. Brorson.
»Nogle Psalmer om Troens Frugt forferdigede af
H.A.B.«, 1734, Tunder.

Salmen blev optaget i Klenodiet 1739 med
ændring i 2,8: Saa gielder det dog ey. I de to
næste udgaver af Klenodiet hedder det: Betyder
det dog Ney. Men i udgaven af 1752 er læsemaaderne blandet sammen, saa meningen for
svinder: Betyder det dog ey. 3,4: »mod« er en
trykfejl, som dog ikke straks bliver rettet, mens
trykfejlen »vil faa« i 1739 er rettet til »vel faa«.
Den kom ikke ind i de ældre salmebøger, og
det var nordmændene, som først opdagede den.
La 498 »O kjære Sjæl, som vanker« optog den

med 5 vers, nemlig v. 4, 7, 9 a + 10 a, 12 og 14.
Saaledes gik den videre til La rev 523. Hauge
523 optog 12 vers, men med en streg blev de
fem sidste adskilt fra de foregaaende. I Nynorsk
er den ikke optaget.
Derefter blev den optaget i Sønderjylland, idet
N 353 »Farvel med dine Gange« optog de fem
sidste vers i sammenhæng, blot med følgende
smaa ændringer: 1(10),6: lyster. 3(12),4: At
gaae, som bedst jeg kan. 3 (12),7: har det end.
De danske salmebøger fulgte nærmest Land
stads eksempel. RT 2,967 »Du kære Sjæl, som
vanker« optog v. 4, 9 a + 10 a, 12 og 14 med
følgende ændringer: 1(4),!: Du. 1(4),6: For
Jesu Død. 2(10),5-6: Du vellystfulde Vej, Far
vel med osv. 3 (12),7: har det end.
Saaledes gik den videre til KH 574.
Prøvesalmebogen 566 fulgte den sønderjydske
tradition ved at optage de sidste fem vers med
meget smaa ændringer. Men endvidere optog
Prøvesalmebogen 575 v. 1, 3, 4, 5, 6, 8 og 7
næsten uændret.
Da Prøvesalmebogen imidlertid efter den al
mindelige mening var for stor, maatte en del
numre udelades, og i dette tilfælde udelod man
begge numre og optog i stedet, D 534, teksten
fra KH.
K. L. Aastrup har i »Salmer, anden Sam
ling« 1941 omdigtet de i KH optagne vers og
forandret deres tendens. Denne omdigtning
fandt vej til MF 436, »Elendig her jeg vanker«.
Derimod citerer Anders Stubkjær (»Nogle
Oplevelser«, 3. opl., s. 57) salmen i Brorsons
aand, naar han fortæller: »Jeg havde bedt Gud
have Taalmodighed med mig, til jeg blev færdig
med Soldatertjenesten saa vilde jeg sige: »Far
vel du brede Stræde du ser mig aldrig mer!«
Hvor urimelig min Bøn end var, saa fandt min
Frelser sig dog deri, og jeg var saa klog, jeg vidste,
at det kunde kun ske ved hans Hjælp.«
(Brix 129).

DU LEDTE FREM, AL GODHEDS GUD.
For Brude-Vielsen.
Du ledte frem ved Almagts Bud
Til første Mand den første Brud,
O Ægtestandens Herre!
See fra din Throne ned til dem,
Som stilles for dit Ansigt frem,
Leed du dem selv til Ære!
Saa de
I Vee,
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Vel og Smerte
Har eet Hierte,
Og forgiette
Ey den Pagt, de nu oprette.
Birgitte Boye, 1778.
Gb. 380.
Til brudevielse skrev Birgitte Boye to salmer,
nemlig ovennævnte »før Vielsen« og »De knæ
lede med Ja mod Ja« til efter vielsen. De staar
i Gb. side om side, følges ad til E, bliver begge
helt omdannede af Grundtvig, følges ad gen
nem R til KH og glider derefter begge ud.
Ovenstaaende er i E 520 ændret saaledes:
Du ledte frem, algode Gud!
Til første Mand den første Brud,
Og bød dem Eet at være.
See og i Naade ned til dem,
Som for dit Aasyn her staae frem,
Og enes dig til Ære;
For dem dig, Gud! vi anraabe;
Held vi haabe
Fra det Høie.
Sign dem Livets Fryd og Møie!
Dette vers blev optaget uændret i R 377.
Grundtvig har i Prøveheftet nr. 41 omdigtet
verset endnu mere radikalt og føjet et nyt til:
1. Du ledte frem, Algodheds Gud,
Til første Mand den første Brud,
I Paradisets Gange,
De glade lagde Haand i Haand,
Til Eenhed vied dem din Aand,
I Kor af Engle-Sange;
Kiærlig, liflig,
Skabdes Kvinde
Til Mandinde,
Til med Blide
Bly at staae ved Mandens Side.
2. O, hør os, alle Slægters Gud!
Velsign den Brudgom og hans Brud,
Som her for dig fremtræde!
Giv Bryllups-Psalmen Efterklang
Af Paradisets Englesang,
Til Ægte-Parrets Glæde!
Din Haand, din Aand,
Kiærlig bøie,
Sammenføie
Og forbinde
Dannemand og Dannekvinde!
Her efter Sangv. IV, 52.
19*
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Grundtvigs omdigtning blev ogsaa optaget i
R 378 med et par smaa ændringer: 1,4: lagde
glade. 2,2: og den Brud. KH 436 ændrer saale
des: 1,1: al Godheds. 1,4: lagde glade. -ID
er salmen ikke optaget.

DU LIVSENS BRØD, IMMANUEL.
Andåchtiges Lied,
Welches kan gesungen werden, wenn man
sich bey dem hochwiirdigen Abendmahl
des HErren wil finden lassen.
1. DU Lebensbrod, HErr Jesu Christ,
Mag Dich ein Sunder haben
Der nach dem Himmel hungrig ist
Und Sich mit Dir wil laben:
So bitt’ Ich dich demuhtiglich,
Du wollest so bereiten Mich,
Dass Ich ohn’ alles gieissen
Ein frommer Gast miig’ heissen.
2. AufiT griiner Aue wollest Du
Mich diesen Tag, HErr, leiten,
Den frischen Wassern fiihren zu,
Den Tisch fiir Mich bereiten.
Ich bin zwar siindlich, Matt und Kranck,
Doch lass Mir deinen Gnadentrank
Den Glaubens-Becher fullen
Um deines Namens willen.
3. Du zukkersiisses Himmelbrod,
Du wollest Mir verzeihen,
Dass Ich in Meiner Seelen Noht
Zu Dir muss klåglich schreien:
Dein Glaubens Rok bedekke Mich,
Auff dass Ich miige wiirdiglich
An deiner Taffel si tzen,
Die theiire Kost zu niitzen.
4. Tilg’ alien Hass und Bitterkeit,
O HErr, aus Meinem Hertzen;
Lass Mich die Sund’ in dieser Zeit
Bereuen ja mit Schmertzen.
Du heissgebratnes Osteriam,
Du meiner Seelen Bråutigam,
Lass es dich nicht verdriessen,
Dass Ich dich sol geniessen.
5. Zwahr Ich bin deiner Gunst nicht wehrt,
Als der Ich jtz erscheine
Mit Siinden allzu viel beschwehrt,
Die schmertzlich Ich beweine.
In soleher Triibsahl trdstet Mich,
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HErr Jesu, dass du gnådiglich
Zu suchen bist gekommen
Die Sunder, nicht die Frommen.
6. Ich bin ein Mensch vol Sundengrind:
Lass deine Hand Mich heilen.
Erleuchte Mich, denn Ich bin blind:
Du kanst Mir Gnad ertheilen.
Ich bin verdamt, erbarme dich,
Ich bin verlohren, suche Mich;
Ich bin mit Angst beladen:
HErr, hilff aus lauter Gnaden!
7. Mein Bråutigam, komm her zu Mir
Und wohn’ in Meinem Hertzen,
Lass Mich dich kussen fur und fur,
Ja liblich mit dir schertzen.
Ach lass doch deine Siissigkeit
Fiir Meine Seele seyn bereit,
Still’ Ihren grossen Jammer
In deiner Freudenkammer.
8. Du LebensBrod, HErr Jesu Christ,
Komm’ selbst, dich mir zu schenken;
O Bluht, das du vergossen bist,
Komm’ eiligst, Mich zu trånken.
Ich bleib’ in dir, du bleibst in Mir,
Driimb wirst du, giildne Himmelsthur’,
Auch Mich ohn einigs Schrekken
Am jiingsten Tag’ erwekken.
Johann Rist:
»Fremmer und Gottseliger Christen Alltagliche
HAussmusik«, Luneburg 1654.
Her efter Tiimpel II, 253.
Denne nadversalme over Ps. 23 fremkom i
»Fremmer und Gottseliger Christen Alltagliche
HAusmusik oder musicalische Andachten, bestehend in neuen geistlichen Liedern mit Joh.
Schoopen Melodeyen«, Luneburg 1654. Men
som om Schops over teksten anførte melodi ikke
var nok til at give salmen vinger, tilføjer Rist
selvfølende under den her anførte overskrift:
Man kan hertil bruge den melodi, som ellers
bliver brugt til min bekendte salme om Jesu
Christi himmelfart, som begynder: Du LebensFiirst, HErr Jesu Christ u.s.w. Om det er den
samme selvfølelse, der for det meste faar ham
til at skrive Ich, Mich, Mein med stort, og du,
dich, dein med lille, tør jeg ikke sige. I den
nævnte bog findes 70 salmer for alle stænder,
forhold og lejligheder. Skaar gør opmærksom
paa, at salmen er bygget over en bøn i Johann
Arnds »Paradiesgårtlein«, som han anfører.
Uden noget egentligt digterisk tilskud har Rist
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blot sat denne bøn paa vers. Den blev hurtigt
optaget i en del tyske salmebøger, men har
siden tabt sin betydning.
Hvad der i denne forbindelse særligt maa
bemærkes er, at den hurtigt efter sin fremkomst
blev omdigtet til syvlinjede vers. Hvem der har
foretaget denne bearbejdelse, vides ikke. De tyske
hymnologer siger ikke noget derom, og de tyske
salmebøger synes kun at kende den syvlinjede
form, naturligvis bortset fra Tiimpel, der gen
giver originalen som ovenfor, men heller ikke
nævner noget om ændringer.
Den syvlinjede form, der jo i hvert fald ændrer
de sidste linjer, men ogsaa har en del andre
ændringer, anføres her efter Schrader:
1. Du lebens-brodt, HErr JEsu Christ,
mag dich ein sunder haben,
der nach dem himmel hungrig ist,
und sich mit dir will laben?
so bitt ich dich demiihtiglich,
du wollest recht bereiten mich,
dass ich recht wiirdig werde.
2. Auf griiner auen wollest du
mich diesen tag, HErr! leiten,
den frischen wassern fiihren zu,
den tisch fiir mich bereiten:
ich bin zwar siindlich, matt und kranck,
doch lass mich deinen gnaden-tranck
aus deinem becher schmecken.
3. Du zucker-siisses himmel-brodt,
du wollest mir verleihen,
dass ich in meiner seelen-noht
zu dir mag kindlich schreyen;
dein glaubens-rock bedecke mich,
auf dass ich moge wiirdiglich
an deiner tafel si tzen!
4. Tilg allen hass und bitterkeit,
o HErr! aus meinem hertzen;
lass mich die sund in dieser zeit
bereuen ja mit schmertzen!
du heissgebratnes oster-lamm,
du meiner seelen bråutigam!
lass mich dich recht geniessen.
5. Zwar bin ich deiner gunst nicht wehrt,
als der ich jetzt erscheine
mit siinden allzu viel beschwert,
die schmertzlich ich beweine:
in soleher triibsal trbstet mich,
HErr JEsu! dass du gnådiglich
der sunder dich erbarmest.
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6. Ich bin ein mensch voll siinden-grind,
lass deine hand mich heilen:
erleuchte mich, denn ich bin blind,
du kanst mir gnad ertheilen!
ich bin verdammt, erbarme dich;
ich bin verlohren, suche mich,
und hilff aus lauter gnaden.

4. Fordriv al had og bitterhed,
O JEsu! af mit hierte,
Al ondskab lad mig være leed
Og mig i sindet smerte,
Du Paaske-Lam, som med dit blod
Min siels fordervere modstod,
Lad mig dig ret annamme.

7. Mein bråutigam, komm her zu mir
und wohn in meinem hertzen:
lass mich dich kussen fur und fiir
und lieblich mit dir schertzen!
ach! lass doch deine siissigkeit
fiir meine seele seyn bereit
und stille meinen jammer.

5. Vel er jeg ey din naade værd,
Men snarer’ vredens domme,
Som for mit levnets onde færd
Paa mig vel kunde komme,
Dog da jeg synden nu vil flye,
Saa håber jeg, at læ og lye
Skal hos min JEsum findes.

8. Du lebens-brodt, HErr JEsu Christ!
komm selbst dich mir zu schencken;
o blut! dass du vergossen bist,
komm eiligst mich zu tråncken:
ich bleib in dir, du bleibst in mir,
drum wirst du, giildne himmels-thiir!
auch mich dort auferwecken.

6. Jeg usel, syg og saaret er,
Din haand lad mig helbrede,
Oplys de øyne, som ey seer,
Min stumme mund berede,
Jeg er fordømt, forbarme dig,
Jeg er fortabt, opleed du mig,
Hielp mig af al min vaade.

Her efter Schrader: »Vollståndiges Gesang-Buch«,
Tondern 1731, nr. 536.

Det var sandsynligvis Schraders tekst, i hvert
fald den syvlinjede form, der 1740 blev oversat
i P:

7. Min Brudgom skiøn, kom ind til mig,
Og boe udi mit Hierte,
Lad mig ret ivrig kysse dig.
Det lindre kand min smerte.
Ach! lad din søde kierlighed
Saa føles, at jeg ikke veed
Af anden ting at sige.

1. Du livsens brød, Immanuel,
Maae dig en synder have,
Som kommer med en hungrig siel,
Begierende din gave,
Saa beder jeg ydmygelig,
Du vilde selv berede mig.
At jeg maae værdig blive.

8. Du livsens brød, o! JEsu Christ,
Kom, giv mig dig at smage,
Kom, blodig kilde, som for vist,
Al afmagt kand borttage,
Jeg er i dig, Og du i mig,
Immanuel! evindelig,
Skal vi tilsammen blive.

2. Paa grønne enge vilde du
I dag min siel udlede,
Indgyde i mit sind og hu
De livsens strømme søde,
Jeg er kun syndig, mat og træt,
Thi vederqvæg mig med en ræt
Udaf din naades fylde.
3. Du sukker-søde himmel-brød
Tilstæd, at jeg maae skrige
Til dig i hungers haarde nød,
Jeg finder ey din lige,
Med troens kiortel skiul du mig,
At jeg maae sidde værdelig
Til bords blant dine venner.

Ukendt oversætter i P, nr. 206.

Fra P gik salmen videre til Gb 180, hvor den
staar i spidsen for skærtorsdagssalmerne. Her er
følgende ændringer: 2,3-4: Og ved din Naade
Sind og Hu For adspredt Tanke frede. 3,1: Du
Himmelsendte Livsens Brød. 7,3: Lad mig i
Troen skue dig. Derefter gled salmen ud af de kongerigske
salmebøger, men blev i Sønderjylland optaget i
MB 273 og N 285, det sidste sted er ændringerne
følgende: 1,7: En værdig Gjest at blive. 2,1-3:
Paa grønne Enge lede du Idag min Sjæl til
Føde, Indgyd du i min Aand og Hu. 2,5-6: Her
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er jeg, syndig, arm og træt, Kom, vederkvæg.
3,1: Du hjertesøde. 3,5: Ret Bryllups-Klædning
skjenk du mig. 4,1: alt Had, al. 4,3-4: Og lad
al Synd og Ondskab led Mig dybt i Sjælen
smerte. 4,6: Fordærver stod imod. 4,7: dig mig.
5,2: Langt mere. 5,7: Jeg skal hos Jesum finde.
6,4: Min Mund til Lov berede. 6,5: miskunde
dig. 7,1: Min Frelser sød. 7,3: Lad mig i Troen
favne dig. 8,3: Kom, Naadekilde.
I D er salmen ikke optaget.
I Norge blev den af Wexels 1840 optaget i
»Christelige Psalmer«, forkortet til 4 vers. La 60
udelod kun v. 5, hvorom Skaar skriver: »Det i
Oversættelsen aldeles forfeilede V. 5 har Land
stad med Rette udeladt.« La rev 699 har for
kortet den til fire vers: 1, 2, 4, 8. Hauge 165 har
alle vers. Nynorsk 544 har kun tre i Støylens
oversættelse.
(Koch III, 219. Fischer I, 142. Skaar I, 170-175).

DU SKAL I DENNE VERDEN EJ.
Niende Søndag efter Trinitatis.
No. 53. - No. 279. Mel. Jeg arme Synder træde
etc.
1. De Rige byd, at de sig ey
Af Guld og Sølv hofmode,
Men paa Barmhiertighedens Vey
Sig samle varigt Gode.
Ved Dødens Krav
De sættes af
Fra al Huusholdnings Vælde,
De gaae der ned,
Hvor Usselhed
Og Rigdom Hige gieide.
2. Tænk, GUd dig gav de mange Pund
Til laans, men ey til Eye.
Byg eget Huus paa Odels Grund,
Saa boer du dog til Leye.
Om du var fød
I Rigdoms Skiød,
Ved Lykkens Barm opammet.
GUd fordrer sit;
Hvad er da dit?
Hvad har du ey annammet.
3. Saa brug da Verden som et Laan,
Til andres Kaar at lætte.
En skyldig Broder her forskaan,
Og naar du savner dette.
Naar Herregunst
Forsvandt som Dunst,
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Og Guld kan intet nytte,
Det bedre var,
Ifald du har
En Ven i Armods Hytte.
Johan Nordahl Brun.
»Evangeliske Sange«, Bergen 1786.
Ifølge forordet til »Evangeliske Sange« er det
Bruns tanke, at denne salme skal træde i stedet
for Gb. 279. Da dette er Brorsons »Vær i Korset
tro og stille«, og da den er anbragt under 4. s. e.
trin., er No. 279 formentlig en trykfejl for No.
297, som er »Salighed skal boe paa Jorden«,
hvis 4. og 5. vers skulde synges, naar præsten
gik paa prædikestolen.
Salmen blev først optaget i R 536 med følgende
ændringer: 2,2: og ej. 2,3: arvet. 3,4: Gaa ej
for strengt i Rette. Saaledes blev den ogsaa
optaget i KH 562, mens N 206 yderligere æn
drede 3,9: Om da du har.
Salmen er meget nyttig i forbindelse med
flere evangelietekster, men den uheldige begyn
delse har nok i nogen grad hindret dens brug.
GF 620 foreslog at begynde: De, som er rige,
skal sig ej. D 601 har fulgt MF 585, der begynder:
Du skal i denne Verden ej dig af dit Guld hov
mode. Derefter fortsættes med »du« i første vers
som i de følgende. Desuden ændres 2,1: Gud
gav dig her. 3,4: gaa ej med ham i Rette. Der
imod vender man i 2,2 tilbage til originalen.
DU, SOM DEN STORE PINSEDAG.
Dansk Pindse-Psalme.
Mel. Nu nærmer sig vor Pindsefest.
1. Oprundet er vor Pindse-Fest,
Gud Hellig-Aand! vær Du vor Giæst,
Saa Bod vi faae for alle Savn,
Og juble høit i Jesu Navn!
2. Med Søn og Fader vel bekjendt,
Til Christnes Trøst er Du udsendt.
Som Livets Lys og Ordets Tolk,
At saliggiøre Herrens Folk!
3. Du os gienfødte i vor Daab,
Til Børne-Ret og Barne-Haab,
Og voxe skal ved dig de Smaa,
Saa Herren de til Hoved naae!
4. Du Melk os gav i Moder-Skiød,
Du mætter os med Livets Brød,
Og, som en Foster-Fader fiin,
Du skiænker os med Glædens Viin!
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5. Du tænder Lyset i Guds Ord,
Paa Christi Kirkes Alter-Bord,
Og for dets Klarhed faae vi Syn,
Kun naar Du rører os som Lyn!
6. Du lægger Ordet i vor Mund,
Som uden dig er Bogstav kun,
Ved dig kun løses Dødens Baand,
Thi evig Eet er Liv og Aand!
7. Du er hans Røst, som raaber: kom
Til Fristed mit for Død og Dom!
Du sammenknytter, som Guds Haand,
Hans Menighed med Hjerte-Baand!
8. Du river ned hver Mellem-Væg,
Som gjør splidagtig Lærd og Læg;
Du tugter Øie, Fod og Haand
Til Enighed i Fredens Baand!
9. Du skaber i os den Forstand,
At Christus boer saa vidt om Land,
Som i hans Navn der knæles ned
Med Tro og Haab og Kiærlighed!
10. O, kom da, Aand! og Vidne giv
I os, at Jesus er vort Liv,
Saa Hjertet ei af Andet veed,
End Ham, til Fred og Salighed!
11. Kom, Sandheds Aand! og leed os saa,
At vi paa Klarheds Veie gaae,
Ei fra vor Troes Klippe-Grund
Et Haars-Bredd vige nogen Stund!
12. Kom, Fredens, Kiærlighedens Aand!
Kom kraftig, som Guds Høire-Haand
Og gjør til Eet os fjern og nær,
Som have Liv og Sandhed kiær!
13. Med-Vidne i Guds Fader-Raad!
Du har begyndt den store Daad,
Fuldend Du den med Velbehag,
Med Kraft i os til Christi Dag!
14. Lad Daners Mark, som blomstred bold,
Og bære Frugter mangefold,
Saa pindselig vor Fugle-Skov
Gienlyde maa af Herrens Lov!
N. F. S. Grundtvig.
»Theologisk Maanedsskrift«, 1826.
Her efter Sangv. III, 100.
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I jubilæumsaaret 1826 arbejdede Grundtvig
bl. a. med Kingos salme »Nu nærmer sig vor
pinsefest«. Han har senere i Sangv. 1,386
offentliggjort en bearbejdelse af den, ligesom
»Kom Sandheds Aand og vidne giv«, Sangv.
V,332 (se denne!) stammer ned fra samme rod.
Foreløbig blev det til ovenstaaende frie digtning
med genklang fra Kingo i første vers og med
direkte benyttelse af et par vers senere i salmen.
Den blev 1832 optaget i Hagens »Historiske
Psalmer og Riim«, nr. 44, med udeladelse af
v. 10 og 11. Grundtvig selv optog den i Sangv.
I,i8 med følgende ændringer: 1,1: Jubel-Fest.
1,4: leve høit. 2,1-2: Din Guddom er os velbekjendt, Thi til vor Trøst. 3,2: Helgen-Haab.
3,4: Til Engles Hoved de opnaae. 5,3: vi faae.
6,3: Kun du kan løse. 10,1-3: Kom, Sandheds
Aand! og Vidne giv, At Jesus Christus er vort Liv,
Saa aldrig vi af. 11,1-2: Paa Klarheds- Veien leed
os saa, At ei vi Glip ad Maalet gaae. 12,2:
Almægtig, som. 13,1: Med-Vider. 14: Gjenfød
os saa med Livets Ord, Ved Daabens Bad og
Naadens Bord, At selv sig priser Støvets Kaar I
Christi Kirkes Gylden-Aar!
I 2. udg. af Sangv. ændredes yderligere 10,3:
Saa vi af intet andet ved.
1843 tog Grundtvig igen fat paa salmen;
levningerne fra Kingo blev her afstrejfet, men
brugt andetsteds, se: »Kom, sandheds aand,
og vidne giv«; teksten fik sin endelige form:
1. Du, som den store Pindsedag
Opflammed Guds Apostel-Lag,
Og gav dem Bod for alle Savn!
O, kom til os i Jesu Navn!
2. Gud Hellig-Aand! ja, kom til os,
Vor Uforstandighed til Trods,
Saamange, som dog troe paa Ham,
Der bar for Alle Korsets Skam!
3. Ach, faderløs er, uden Dig,
Den lille Flok paa Jorderig,
Og, som hvert Legem uden Aand,
Et Bytte kun i Dødens Haand!
4. Du os gienføder i vor Daab
Til Børneret og Barnehaab,
Og voxe maae ved Dig de Smaa,
Skal Herren de til Hoved naae!
5. Du giver Mælk i Moderskiød,
Du mætter os med Livets Brød,
Og, som en Fosterfader fin,
Du skiænker os med Glædens Vin!
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6. Du skaber Ordet i vor Mund,
Som uden Dig er Bogstav kun;
Du ene løser Dødens Baand,
Thi evig eet er Liv og Aand!
7. Du er Hans Røst, som raaber, kom
Til Fristed mit for Død og Dom!
Du sammenføier, som Guds Haand,
Hans Menighed med Hjertebaand!
8. Du river ned hver Mellemvæg,
Som giør splidagtig Lærd og Læg;
Du stifter sand og evig Fred
I Tro og Haab og Kiærlighed!
9. Kom, Fredens, Kiærlighedens Aand!
Almægtig, som Guds Høirehaand,
Og giør til Eet os fjern og nær,
Som have Liv og Sandhed kiær!
10. Vær altid hos os stærk og mild,
Med Livets Lys og Himlens Ild,
Med Sandheds Ord og Naadens Røst,
Med stadigt Haab og evig Trøst!
11. Medvider i Guds skjulte Raad!
Du har begyndt den store Daad;
Fuldfør Du den med Velbehag,
Med Kraft i os til Christi Dag!
Her efter Sangv. III, 264.

Af den oprindelige salme er v. 1, 2, 5, 9, 10, 11
udeladt; v. 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13 er bevaret i
ændret skikkelse, og helt nye er v. 1, 2, 3, 10.
Saaledes optog Grundtvig den 10 aar senere
i 5. opl. af Festsalmer, nr. 725. Saaledes blev
den ogsaa optaget i ETR 910 og ETF 917. I
8. oplag ændrede Grundtvig 9,4: Som Liv og
Sandhed have kjær. I hans eget eksemplar af
7. opl. har han skrevet følgende vers i stedet for
v. 11: Besegl med Ja og Amen dyr Det Jesu
Kristi Vidnesbyrd, Som han i Menighedens
Mund Med dig har lagt til Troens Grund. Men dette udkast har han igen forladt.
Uden ændringer blev den optaget i RT 1,670,
ligeledes i de grundtvigske salmebøger: F 224,
FK 171, FA 254, FN 291 og FV 233, mens S
272 udelod v. 5.
KH 297 og SS 663 har udeladt v. 5 og 6,
mens D 253 har fulgt S.
Til 3,1 jvf. Joh. 14,18; til 4,4 Ef. 4,13-14; til
11,1 Visdommens bog 8,4 i Septuagintas over
sættelse.

Uffe Hansen kalder denne salme en af de
mest saglige og virkelige helligaandssalmer, vi
ejer.
(Uffe Hansen 134-36. StJ I, 211; II, 217).

DU, SOM FREDEN MIG FORKYNDER.
Ved Helligaands-Kirkens Fornyelse,
6. Maj 1880.
I.
1. Spiret blinker højt i Sky,
Kirkens Hal er rejst paany,
bødet Rift og Fure;
mangen flittig Arbejdsdag,
mangt et lille Hammerslag
styrket har dens Mure.
2. Herre, Du vort Liv, vort Lys,
lad din Kirke saa forny’s
paa sin Grund den gamle!
Gjør mod Tidens vilde Kast
Hvalv og Støtter dobbelt fast’!
Selv hvert Brudd Du samle!
3. Rust din Menighed til Sejr!
Lad paany dit Pintsevejr
over Mængden lyde!
Sænk din Aand i Daabens Elv!
Ræk os underfuldt Dig selv,
naar vi Brødet bryde!
4. Hør vor Bøn og svar vort Raab,
og forøg os Tro og Haab,
Taalmod under Smerte!
Lad med Ordets Hammerslag
Aanden rense Dag for Dag
Templet i vort Hjerte!
II.
1. Du, som Freden os forkynder,
Du en Frelser, jeg en Synder,
Du med Amen, vi med Bøn!
Du med Naaden, vi med Skammen, ak, hvor vi dog passe sammen,
Du Guds Salvede, Guds Søn!
2. Derfor steg Du fra det Høje,
at Guds Naades Tempelfløje
favne maa den ganske Jord, tag da ogsaa her din Bolig,
giv at vore Hjerter trolig
favne maa dit Livsens Ord!
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3. Giv de Røster som skal lyde,
med Guds Julebud at fryde,
med Hans Lov at bøje Trods!
sandt Dit Billed os at male,
og til Viljerne at tale,
kun til Vilje aldrig os!
4. Giv saa os, med Ild paa Tunge
Tak og Tovsang Dig at sjunge
for det Ord som til os lød!
først at lytte, saa at lyde,
med vort Adamsliv at bryde,
tjene Dig i Liv og Død!
Christian Richardt.
Her efter »Kantater og Digte«, 1880, s. 42.
Ved selve indvielsesfesten, hvortil denne kantate
blev skrevet, var de to sidste vers udeladt.
Det første vers af kantatens anden del synes
først at være blevet optaget i Harboøresangbogen 95, hvor det har faaet følgende ændrin
ger: 1: mig 3: jeg. 4: jeg. 5: O, hvor vi to.
1895 blev hele anden del optaget i Hjemlands
toner 643, hvor lin. 5 dog følger originalen.
Derefter blev første vers flittigt optaget i til
lægene, KHT 989, KS 767, DT 922, HT 824,
Jessen 683 og en enkelt af de grundtvigske salme
bøger FA 342, overalt i samme form som Harboøresangbogen. Saaledes gik verset ogsaa først
ind i de officielle salmebøger med SS 664.
Disse ændringer havde nær hindret versets
optagelse i D, hvor det først blev vedtaget med
en ny ændring i 5: Derfor hører vi to sammen.
I anden omgang enedes man om at optage det
som originalen, som det skete i Prøvesalmebogen
486, men efter at kommissionen havde afsluttet
sit arbejde, indførte kirkeminister Hermansen
det i D 456 med de gængse ændringer.
I Norge blev verset optaget i La rev 264 og
blev hurtigt kendt og kært. Herom vidner et
bevæget kapitel i den norske frihedskamp. I
det lille fiskerleje Telavåg, hvorfra man holdt
hemmelig forbindelse med England, var et par
tyske gestapoofficerer blevet dræbt, og rigskom
missær Terboven besluttede sig til en gengældel
sesaktion, som blev udført under hans personlige
ledelse. Lidt efter midnat den 30. april 1942
myldrede SS-soldater ind i alle huse og tog alle
mænd mellem 16 og 60 aar tilfange og førte dem
til en stor lade, hvor de var indespærrede til
kl. 15. De 66 fanger, som var sparsomt paaklædt
og hverken fik vaadt eller tørt, maatte se paa,
at ladens planker hist og her blev fjernet og
kasser med sprængstof blev sat ind under den.
De maatte tro, at de skulde sprænges i luften;
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nogle begyndte at bede, og en af fangerne raabte:
»Herre Gud, hvad skal jeg gøre for at blive
salig? Jeg kan ikke dø, som jeg er nu.« En anden
mindede om ordet i Ap. G. 4,21. Uhyggestem
ningen forsvandt, og de gav sig alle til at synge:
»Du som freden meg forkynner.. .«
Om eftermiddagen blev de ført ud af laden og
lidt bort fra byen, hvor de maatte staa og se paa,
at deres huse blev sprængt i luften, inden de selv
blev sendt ad søvejen til forhør i Bergen. Kvin
der og børn blev tilbage i den hærgede by.
(Konrad Birkhaug: »Telavåg«, Oslo 1946, s. 80).
DU, SOM GAAR UD FRA DEN LEVENDE
GUD.
The Spirit accompanying the word of God.
1. O SPIRIT of the living God!
In all thy plenitude of grace,
Where’er the foot of man hath trod,
Descend on our apostate race.
2. Give tongues of fire and hearts af love
To preach the reconciling word;
Give power and unction from above,
Whene’er the joyful sound is heard.
3. Be darkness, at thy coming, light,
Confusion order in thy path;
Souls without strength inspire with might;
Bid mercy triumph over wrath.
4. O Spirit of the Lord! prepare
All the round earth her God to meet;
Breathe Thou abroad like morning air,
Till hearts of stone begin to beat.
5. Baptize the nations; far and nigh,
The triumphs of the cross record;
The name of Jesus glorify,
Till every kindred call Him Lord.
6. God from eternity hath will’d,
All flesh shall his salvation see;
So be the Father’s love fulfill’d,
The Saviour’s sufferings crown’d, through
Thee.
James Montgomery, 4. juni 1823.
Her efter »The Christian Psalmist«, 1826, 4. udg.
nr. 552. (Grundtvigs eksemplar). Jævnført med I.
udg. 1825.
Denne missionssalme af den metodistiske digter
og redaktør James Montgomery fremkom første
gang i et særtryk til et offentligt folkemøde i
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Leeds den 4. juni 1823 til fordel for missions
arbejdet. To aar senere udgav Montgomery
den atter i en lidt ændret form i sin store salme
samling »The Christian Psalmist; or, Hymns,
selected and original«, Glasgow 1825, hvori der
er 102 af hans egne salmer. Den er ret alminde
ligt optaget i engelske salmebøger, ofte med
udeladelse af det sidste vers; i den samling, hvor
Grundtvig for det meste fandt sine engelske
tekster, Edward Bickersteth: »Christian Psalm
ody«, London 1834, er dog v. 4 udeladt. Grundt
vig har her tydeligt nok haft Montgomerys
egen tekst med alle vers for øje; formentlig har
han lært den at kende gennem den engelske
legationspræst i Helsingør, N. Wade, med hvem
han i aarene 1834 til 1839 havde mange samta
ler, som resulterede i et varmt venskab. Maaske
har N. Wade laant ham just det eksemplar af
Montgomerys bog, som han gav ham ved sin
afrejse fra Helsingør med følgende dedication:
»Pastor Grundtvig from a friend in Christ
Jesus, who praises God for the blessings, instruc
tion & comfort which he has experienced in his
acquaintance & friendship. N. Wade. April 4.
1839.«1).
I en fodnote i Sangværket siger Grundtvig,
at han har »efterlignet« Montgomerys salme.
Det havde maaske været mere træffende, om
han havde sagt »frit fordansket«, thi han har
ikke blot behandlet grundteksten frit, men han
har gjort salmen saa dansk, at man ikke vilde
komme til at tænke paa, at det var en oversæt
telse, om man ikke fik det at vide:
1. Du, som gaaer ud fra den levende Gud,
Aandernes Aand i det Høie!
Menneskens Kiøn mod Guds eenbaarne Søn
Stridende staaer Dig for Øie,
Men for din Naade, o bliv dog her!
Natten er skummel og den er nær!
2. Tunger af Ild, og dog Prædiken mild,
Giv dem, Du salver og sender!
Saligheds Ord, i Apostlernes Spor,
Vandre til Jorderigs Ender,
Saa ingen Menneske-Fod har rørt
Pletten, hvor ikke dets Røst blev hørt!
3. Glæde og Lys med dem komme tilbyes,
Blomstre lad Muld, hvor de træde!
Styrke og Mod bringe Svaghed paa Fod!
Trøst finde Alle som græde!
Ved Evangeliets milde Røst
Miskundhed vaagne i hvert et Bryst!
1. Findes nu paa Det kgl. Bibliotek.
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4. Skin over Vang, som en Morgen med Sang,
Morgen i Mai naar det grønnes!
Lifligheds Magt giøre Dorskhed opvakt,
Saa paa Guds Naade der skiønnes!
Tonerne dybe i Gry og Kveld
Røre selv Hjertet, saa haardt som Fjeld!
5. Pindselig Daab, til Guds Herligheds Haab,
Folkefærd alle gienføde!
Tale og Skrift om vor Frelsers Bedrift
Blomstre som Roserne røde!
Livstræet skyde af Korsets Rod!
Smage lad Alle, vor Drot er god!
6. Saligheds Fryd, for Gienløserens Dyd,
Times lad Mennesker alle!
Faderens Raad og den Hellig-Aands Daad
Sammen i Frelseren falde!
Saa af det Hele, som Gud har skabt,
Gaaer kun Fortabelsens Æt fortabt!
N. F. S. Grundtvig:
»Sang-Værk«, 1837, nr. 360.

Man behøver ikke at tale nedsættende om
Montgomerys salme, som rummer mange gode
enkeltheder, for at fremhæve det mesterværk,
som Grundtvig her har skabt, en missionssalme
med en billedskønhed og en aandsfylde som faa
andre. Men det kan dog være interessant at
lægge mærke til en del af ændringerne, som baade
er formelle og reelle.
Idet Grundtvig gaar ud fra Montgomerys
»the living God« og Jobs. 15,26, hvor det siges,
at Aanden udgaar fra Faderen, bliver de ban
kende engelske jamber til bølgende og malende
daktyler, og der skabes en strofe af særpræget
kraft og skønhed. Dertil kommer et stort tilskud
af dansk lyrisme. Enkeltheder som »morning
air« bliver til udfoldede syns- og hørebilleder:
»Morgen med Sang, Morgen i Mai naar det
grønnes.« En staaende talefigur som originalens
1,3 bliver levende historiske overblik i 2,3-6.
En antydning som »the name of Jesus glorify«
bliver ikke alene til, at lovprisningen af Jesus
skal blomstre »som roserne røde«, men udvides
med den dybe tanke, at livstræet henter sin
næring fra korset.
Ogsaa i indholdet er der sket visse forandrin
ger. Montgomerys overskrift over salmen næv
nes ikke her; men i »Stiftet Guds Søn«, som
muligvis har nogen forbindelse hermed, siger
Grundtvig dog det samme: »Thi med Guds ord
følges Guds-Aanden paa jord«. Her er billedet
lidt mere aktivt; Aanden følges ikke med ordet,
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men udsender vidnerne med ordet. Montgomery
beder aanden dale ned til vor frafaldne slægt,
men overensstemmende med sit helhedssyn paa
menneskelivet og menighedslivet beder Grundt
vig Aanden om at blive hos os. Endelig mener
de to digtere nok noget forskelligt med daaben
i 5,1. Metodisten tænker nok paa en aandsdaab
eller bruger daabsbilledet som symbol paa en
aandelig vækkelse, mens Grundtvig tænker paa
massedaaben paa pinsedag som den første store
opfyldelse af missions- og daabsbefalingen i
Math. 28,18 flg. og beder om, at missionen maa
gaa videre i dette spor.
I nogen grad bestaar originalen af enkelt
bønner, der kun løseligt er knyttet sammen,
mens Grundtvigs salme indeholder en logisk
fremadskridende sammenhæng. Den bliver, som
Ludwigs siger, en bibelsk helhed, hvor intet er
for meget og intet for lidt. Første vers er en bøn
til Helligaanden om at blive her, just her, hvor
menneskeslægten strider mod Guds enbaarne
Søn, andet vers en bøn om, at Aanden vil ud
ruste vidnerne, tredie vers om, at vidnesbyrdet
maa bære velsignet frugt, fjerde vers om, at lov
sangen derfor maa stige, femte vers, at resultatet
maa blive, at alle folkeslag kristnes, hvorefter
sjette vers slaar fast, at Aanden til Jesu ære
derved fuldbyrder faderens plan til frelse for
alle mennesker.
Denne tankegang er fremstillet i ord og bille
der, der er gennemaandet af skriften. Foruden
de allerede nævnte skriftsteder kan man ved v. 1
pege paa Es. 63,10 og Ef. 4,30. V. 2 henter
»tunger af ild« fra Ap. G. 2,3 men spiller ellers
meget paa ord og tanker fra Rom. 10,15-18.
V. 3 minder om Es. 9,1, Math. 4,15-16. I slut
ningen af v. 5 synes originalen at pege paa 1.
Kor. 12,3 og Fil. 2,11, mens Grundtvig henter
et ord fra Ps. 34,9. I det sidste indholdsmættede
vers er grundtonen den, at Gud vil, at alle
mennesker skal frelses, 1. Tim. 2,4. Denne Fa
derens raadslutning, Ap. G. 2,23, Jak. 1,18,
Ef. 1,9-11, Johs. 6,44, fuldbyrdes gennem Aan
dens virksomhed, Johs. 16,7-15, saa kun »for
tabelsens æt«, Johs. 17,12, Johs. 6,70, som Gud
forgæves strækker sine arme ud imod, gaar
fortabt. Verset indeholder intet om, at nogen af
Gud er fordømt til at høre til fortabelsens æt.
I 2. udg. af Sangværket har Grundtvig ændret
1,3-4: »Løgnerens Æt, som gjør Talsmanden
træt, Staar dig gjenstridig for Øje«. Der sigtes til
Johs. 8,44, hvor Jesu modstandere kaldes Djæ
velens børn, og hvor Djævelen kaldes løgnens
fader. Der, hvor mennesker bevidst strider mod
sandheden, er der fare for, at Aanden skal blive
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træt og forlade dem, jvf. Math. 12,31. Saa bryder
den skumle nat frem, da ingen kan arbejde,
Johs. 9,4. Derved faar bønnen om Aandens forbliven en ny baggrund. Videre ændredes 1,5:
af Guds Naade.
Med denne ændring blev salmen optaget i
Festsalmernes tillæg til 7. opl. 845, hvorfra den
gik videre til de grundtvigske salmebøger ETR
908, F 227, FK 172, FA 257, FN 299 og FV 241.
Den samme teskt blev optaget i RT 1,680, men
ikke bevaret i de senere officielle salmebøger.
ETF 919, som oprindeligt havde optaget
Grundtvigs ændring i 1,3-4, foretog med den
nye udgave af 1880, som var besørget af Fredrik
Nielsen, en sammenblanding, saa man optog
den oprindelige linje 3 og den ændrede linje 4:
Menneskens Kjøn mod Guds enbaarne Søn
Staar Dig gjenstridigt for Øje. Denne tekst gik
videre til KHF 1885,346, som desuden ændrede
1,5: »Men af din«, og udelod slutningsverset,
og saaledes blev salmen optaget i KH 285, i
mangfoldige sangbøger og stærkt indsunget lan
det over. S 278 har i v. 1 samme tekst som KH,
men genoptager det sidste vers.
I Sønderjylland fulgte N 176 den første ud
gave af Sangværket i 1,3-4, ændrede 1,5: »men
af din«, og optog alle vers. Saaledes ogsaa D 248.
Men det kan ikke nægtes, at der stadig findes
folk, som er urolige over, at slutningsverset atter
er kommet med. Saaledes skriver E. Varming i
Præsteforeningens Blad 2. aug. 1957, s. 501-2,
at det har glædet ham, at dette vers ved »en
højmesse forleden dag var udeladt, og at præsten
udtalte, at det ikke bør bruges - paa grund af
de to sidste linier: Saa af det hele, som Gud har
skabt, gaar kun fortabelsens æt fortabt.« Man
kunde spørge vedkommende præst, om han da
ønsker, at endnu flere end fortabelsens æt skulde
gaa fortabt. Grundtvig vil i hvert fald nøjes med
dette minimum, vel at mærke i forbindelse med
bønnen om, at alle mennesker maa blive frelst.
Han ved godt, at det ikke er muligt. Hans ud
talelse her svarer helt til det udtryk, han i
»Jesus er navnet mageløst« bruger om Jesus:
»Frelser for alt, hvad frelses kan«. Ordet »kun«
betyder ikke, at det er ligegyldigt, at fortabelsens
æt maa gaa fortabt, men at alle andre har frel
sens mulighed. Verset er en velbegrundet bøn
om, at missionsarbejdet maa bære frugt, en
ganske logisk slutning paa en missionssalme.
Verset er desuden skønt og velbygget, ord
valget fint og højtideligt. Se hvor de fire vægtige
genitiver kommer vandrende. Hør hvor rimene
klinger, ogsaa stavrimene og de mange skjulte
vellyde. Denne skønne form slutter fast om de
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dybe tanker om Guds raadslutning. Missions
synet er verdensvidt, og bønnen er kærlig.
I Norge blev salmen optaget af La 444 med
alle vers og et par ændringer: 1,4: staar for dit
Øie. 3,1: Komme med dem. 4,3: Gjøre Søvnige
vakt. 5,6: vor Gud. Ændringen i 4,3, som vi nu
vil finde pudsig, kan dog vise os, hvor djærvt
og dristigt Grundtvigs sprog lød, da man ikke
var vant til det. La rev 451 har udeladt det sidste
vers og foretaget et par nye ændringer: 3,4:
Hjelp finne alle som beder. 5,5-6: Livstreet
skyte hvor korset stod! Kjenne da alle at Gud
er god! Hos Hauge er den ikke optaget. I Ny
norsk er den optaget i rigsmaaltillæget 808.
(Skaar II, 178. Ludwigs II, 75-84. Uffe Hansen I,
304-5. Kr. Tårup: Grundtvigs Pinsesalmer, Køb.
1939, s. 75-93. H. Toldberg: »Nugent Wade i Hel
singør« i »Grundtvig-Studier« 1948, s. 42-56. Julian
848).
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MÆT MIN SJÆL, O JESUS SØD.
1. Mit Barn, fryet den sande Gud/
Bud-ordene. Missbrug ej hans Nafn oc Bud/
Helliggjør din Hviledag/
Ær Forælder’ uden nag/
Dræb ej nogen, Driff ej Hor/
Stjel ej/ Vær ej falsk i ord/
Sky begjerlighed paa jord.

Troen.

Bønen.

Doben.

2. Jeg paa Gud den Fader tror/
Alt som skabte met sit Ord:
Oc paa Sønnen, Gud oc Mand/
Frelser, Prest oc Koning sand:
Oc paa Hellig-Aand vor Trøst,
Som mig helliggjør fra brøst,
Reyser op till Liffvets lyst.
3. Fader vor i Himmerig,
Dit Naffn helligt vorde dig,
Lad dit Rige komme friit,
Skee din Vill’ i Verden viidt:
Gif os Brød: Forlad vor synd,
Led os ej i Fristels’ ind,
Frels os fra den Ondis fynd.
4. O Tre-enig Gud met Vand/
Fader, Søn oc Hellig Aand,
Som har døbt mig i dit Naffn,
Hjelp jeg bær’ mit nafn mz gafn,
Holder din pact christeligt,
Tror paa dig ret hjerteligt
Vorder salig ævigligt.

Nadveren.

5. Spiis min Sjel, o JESU sød,
Met dit Kjød det sande Brød,
Vederqvæg mig Frelser min
Met dit Blod den rette Viin,
Til min synds forladelse,
Oc din døds hukommelse;
Dig al tack oc ære skee.
Peder Jensen (Roskilde). Ca. 1608-15.
»Catechetiske Sang«, 1628.
Her efter »Aandelig Dagtjeniste« 1631.

Man har tidligere ment, at denne katekismus
salme var digtet af en ellers ukendt Bertel
Pederssøn i Odense, idet den først synes at være
trykt i »Tuende Aandelige Andectige Sange ...
Ottense Byes/ mine Gunstige gode Geislige oc
Verslig Øffrigheder/ med dess Menigheder/ til
it ydmyg tacknemmeligheds tegn/ Vdi denne
Forms bekostning dediceret. Aff Bertel Peders
søn/ K: ibidem.« Heftets to salmer findes op
taget i BH I, 274 og 273.
Man ved ikke, hvem Bertel Pederssøn er, og
man ved ikke, hvad »K« skal betyde. Skaar
gætter paa Kannik, men Severinsen siger, at der
ikke var kannikker i Odense.
Heller ikke dateringen er sikker, da der hver
ken findes aarstal eller trykkested angivet i
heftet. Naar man har dateret det til 1608, beror
det sikkert paa, at det eneste eksemplar, som
findes i Karen Brahes bibliotek i Odense, er
indbundet efter en ligprædiken over Laurits
Brockenhus, og denne slutter med et blad, hvor
trykkeaaret 1608 er angivet. Man kan i skyn
dingen antage, at dette blad hører med til det
følgende hefte, hvad det dog ikke gør. Bagefter
er indbundet en salme af biskop P. J. Vinstrup;
den er trykt 1616. Maaske ligger B. Ps. hefte
ogsaa kronologisk mellem de to andre. Ehrencron-Miiller daterer det til ca. 1615.
Imidlertid har man i et samlebind »Peder
Rafns visebok« paa universitetsbiblioteket i Oslo
i 1936 fundet et lille hefte med følgende titel:
»Catechetiske Sang, til Daglig Gudeligheds
Øffuelse: Sampt, De Bedrøffuede Christnis hiertelig Opstigelse til Himmelbiergene om den
Almæctige Guds naadige hielp i denne farlige
Feidis sørgelige tilstand, Met Tuende Freds
Ynsker. Sangviis sammenrhymede Anno 1628.
Aff Peder Jensen Roeskilde P: til Vesterheszing
oc Lyndisse Sogner.« Heri findes den nærvæ
rende salme som den første, og »Kriste, lad din
ædle fred« som nr. 3. Dette rejste paany spørgsmaalet om salmens forfatterskab, og en nærmere
undersøgelse af Peder Jensen Roskildes utrykte
bog »Aandelig Dagtjeniste« fra 1631 gjorde det
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klart, at forfatterskabet matte tilskrives ham.
Han skriver nemlig i bogens »Dedicatz-Breff« til
Jørgen Brahe og Anna Gyldenstjerne paa Hvedholm, at han haaber, at bogen maa finde beskyt
telse hos dem og derved
Beskermes vel fra Hunde-biid/
Som før har refvet, skendt oc slidt
Min Sang den Catechetiske/
Mod Højlærd Ofverseelse.
Man ser af en marginalnote, at han herved
tænker paa Niels Heldvads bog »Kong Davids
Tyghuss«, hvor salmen er optaget noget ander
ledes. Niels Heldvad har imidlertid taget salmen
uden ændringer efter Bertel Pederssøns førnævnte
tryk, som Peder Jensen mærkeligt nok ikke
synes at have kendt. Man maa herefter antage,
at Peder Jensen har digtet salmen i aarhundredets begyndelse, og at den derefter er blevet
udbredt i afskrifter, hvorved ændringer kan
være kommet til. Bertel Pederssøn har derefter
ladet den trykke ca. 1615, maaske med bevidste
ændringer (»vdi denne Form«), Da Peder Jensen
i 1631 er vred over disse, som han mener stam
mer fra Niels Held vad i 1630, maa man gaa
ud fra, at den trykte tekst fra 1628 og den
utrykte fra 1631, som er ens, tillige er den op
rindelige, som ikke er ændret fra forfatterens
haand.
»Aandelig Dagtjeniste« giver anvisning paa
salmens brug. Allerede paa sengen om morgenen
bør man repetere sin katekismus, »Ellers, om
saa behageligt er, kant du bruge den Catechetiske
Sang som en kort Sum paa Børnelærdoms fem
Parter; Toneret som: Sjunge vi af hjertens
grund.«
Den blev 1639, maaske allerede 1636, optaget
i Moltkes Haandbog, i det væsentlige i Peder
Jensens tekst. Derefter gik den videre til Cassubes
og Geertsens salmebøger. K har optaget den
med følgende ændringer: 2,2: Som alt skabte
ved. 2,4: Præst, Prophet, Kong’, Frelser sand.
3,7: Fri os fra ont med din fynd. 4,1: med navn.
4,3: Som mig døbte med ord og vand. 5,2: og
sande. 5,4: i klare viin. 5,6: ihukommelse. 5,7:
Dig lof, priis og.
Fra K gik den videre til P 305 og Gb. 20,
mens den ikke blev optaget i E, i hvert fald ikke
som helhed, hvorimod der er en svag mulighed
for, at et eller andet daabs- eller nadververs
stammer ned fra den.
Grundtvig forsøgte allerede o. 1825 en bear
bejdelse »Ungdom! frygt den sande Gud«,
Sangv. 111,89, som er ret fri °g bl- a. flytter

verset om Fadervor til slutningen. Meget nær
mere originalen ligger hans bearbejdelse, som
1832 blev optaget i Hagens »Historiske Psalmer
og Riim«, nr. 51. Den blev optaget i ETF 1063:
»Frygt, mit Barn, den sande Gud.« Han arbej
dede imidlertid videre og ændrede teksten noget
i Sangv. 1,43, ændrede videre i 2. udg. af Sangv.
og i »Trykte Salmeblade til Kirkebod«. Om
alle disse grundtvigske varianter henvises til
Sangv.
Med ET 584 kom salmen atter ind i de offi
cielle salmebøger i følgende form:
1. Frygt, min Siel, den sande Gud;
Misbrug ei hans Navn og Bud;
Helligdagen kom ihu;
Fader, Moder, ære du;
Utugt fly og Vold og Mord;
Stiæl ei, vær ei falsk i Ord;
Sky Begierlighed paa Jord!
2. Fast jeg paa Gud Fader troer,
Som Alt skabte ved sit Ord;
Og paa Sønnen, Gud og Mand,
Præst, Prophet og Konge sand;
Og paa Aanden, al vor Trøst,
Som os læger for al Brøst,
Reiser op til Livets Lyst.
3. Fader vor, lad til vort Gavn
Helligt vorde os dit Navn;
Lad os nær dit Rige see;
Villjen din i Verden skee;
Giv os Brød; vor Synd tilgiv;
Os fra Fristelse udriv;
Fra alt Ondt os Frelse giv!
4. Du, som os af Naade stor
Har gienfødt ved Vand og Ord!
Hielp, vi bær vort Christen-Navn,
Dig til Ære, os til Gavn,
Holde tro vor Daabes Pagt,
Staae mod Fienden ret paa Vagt,
Faae med Synd og Døden Magt!
5. Mæt min Siel, o Jesu sød,
Med dit Legem, Livets Brød!
Vederqvæg mig, Frelser god,
Med Livs-Kalken i dit Blod,
Til min Synds Forladelse,
Og din Døds Hukommelse!
Dig Lov, Priis og Ære skee!
I denne bearbejdelse er Grundtvigs arbejde
udnyttet, idet 3,3 og hele v. 4 stammer fra teksten
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hos Hagen, og 2,4-6 og 5,1 -4 fra første udg. af
Sangværket. Saaledes blev salmen optaget ogsaa
i R 375. Alligevel fremkom i KHFi885,53o
endnu en bearbejdelse, hvortil man hentede
endnu et par ændringer hos Grundtvig, saaledes
3,1-2 og 5,5-7. Denne tekst gik videre til KH
360.
Foruden hovedsalmen blev verset »Mæt min
sjæl, o Jesus sød« optaget for sig selv i RTi,7i9,
KH 377, SS 747 og S 65. Saaledes var det alle
rede foreslaaet af Grundtvig i Prøveheftet 1845.
I Sønderjylland optog MB 239 en bearbejdelse,
der laa ret nær op ad den gamle hos K, dog var
der i v. 3 og v. 4 væsentlige ændringer. N 268
foretog en ny bearbejdelse, som tog hensyn til
MB saa vel som til de kongerigske tekster. Den
er dog noget stærkere præget af den gamle tekst
end disse:
1. Frygt, mit Barn, den sande Gud,
Misbrug ei hans Navn og Bud,
Hviledagen kom ihu,
Fader, Moder ære du;
Dræb ei og bedriv ei Hoer,
Stjæl ei, vær ei falsk i Ord,
Sky Begjerlighed paa Jord!
2. Jeg paa Gud, vor Fader, troer,
Som Alt skabte ved sit Ord,
Og paa Sønnen, Gud og Mand,
Som er Verdens Frelser sand,
Paa den Helligaand, vor Trøst,
Som os helliggjør fra Brøst,
Reiser op til Livets Lyst.
3. Fader vor i Himmerig,
Helliggjør dit Navn for mig,
Lad os nær dit Rige see,
Lad paa Jord din Villie skee;
Giv os Brød, vor Skyld slet ud,
Fristelse vend fra os, Gud,
Fra det Onde fri os ud!
4. O treenig Gud, hvis Haand
Mig har døbt med Vand og Aand,
Hjælp, jeg bær mit Christennavn
Dig til Ære, mig til Gavn,
Holder Pagten christelig,
Troer paa dig ret hjertelig,
Vorder frelst evindelig!
5. Mæt min Sjæl, o Jesu sød,
Med dit Kjød, det sande Brød,
Vederkvæg mig, Frelser min,
Med dit Blod i klaren Viin
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Til min Synds Forladelse
Og din Ihukommelse! Dig lov Priis og Ære skee!
N 268.
Foruden nadververset var ogsaa daabsverset
»Du, som os af naade stor« optaget i S 55. Med
hensyn til optagelsen i D stod det klart, at disse
to vers maatte med hver for sig af praktiske grun
de, og det medførte, at man ikke fik plads til
salmen som helhed. Daabsverset D 404 og nad
ververset i D 422 er i den optagne form helt dan
net af grundtvigske varianter.
I Norge optog La 13 og Hauge 378 hele sal
men med en tekst meget nær K, mens La rev
669 har foretaget en del ændringer. Nynorsk
har optaget den i rigsmaaltillæget 863.
(Solveig Tunold i »Norsk teol. tidsskr.« 1937, s. 152-7.
P. Severinsen i »Menighedsraadenes Blad« 1937, s.
153-4. A. Malling i »Dansk teol. tidsskr.« 1950, s.
237-46. Ms. i Karen Brahes bibl., Riising A V, 3.
StJ I, 279).

DU, SOM VEJEN ER OG LIVET.
1. Du, som Vejen er og Livet,
Dig vi har vort Haandslag givet,
Dig det er, paa hvem vi tror;
Mellem alle Verdens Røster
Din er ene den, som trøster.
Led os i dit Hyrdespor!
2. Hjælp os paa de trange Stier,
Støt os paa de bratte Lier,
Sval os under Dagens Brand!
Vogt os paa de glatte Stene,
Trøst os, skal vi vandre ene,
Du, som altid vil og kan!
3. Giv, at dig vi følge efter,
Nær de smaa, de svage Kræfter,
Bøj vor Vilje, smelt vor Trods!
Lad dit Navn i Hjærtet brændes,
Saa ved dig vi her maa kjendes,
At du hist maa kjende os!
Christian Richardt 1885.
KHF 1885, 709.
Denne salme, som ikke findes i nogen af Christian
Richardts egne digtsamlinger, maa antagelig
være indsendt til eller indhentet af salmebogs
udvalget, som udarbejdede KHF 1885. Saaledes
blev den straks optaget i N 352.
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Allerede i KHF1888 blev v. 2 udeladt, og
ændret 1,3: Jesus, dig, paa hvem. Saaledes blev
den optaget i RT2,976 og KH 667 og D 414.
Nogle grundtvigske salmebøger har taget den
med to vers som KH, saaledes FK 358 og FN
426. Andre har taget den med tre vers som
originalen, saaledes FA 405, FV 388, S 456,
HT 811 og DT 883.
MF 484 har for at undgaa ethvert skin af
menneskelig medvirkning til frelsen foreslaaet
to ændringer: 1,2: du, som har dig selv os givet.
2 (3),2: giv du selv os dertil Kræfter.
I Norge er den optaget i La rev 384 med alle
vers. Det andet vers lyder jo i forvejen lidt norsk.
Til Nynorsk er den ikke oversat, men optaget i
rigsmaaltillæget 792.
DU VED DET NOK, MIT HJERTE.
I Kaj Munks »Filmen om Christiern den
Anden«, Kjøb. 1938, lyder den 52. scene saale
des:
»Isabella har listet sig ind paa Tronen, der sidder
hun med en Cither og synger en Salme:
ISABELLA

Du ved det nok, mit Hjerte,
du ved, at Gud er stor —
men stor er ogsaa hans Fjende,
saa tit du det erfor.
Velan! saa faar du kæmpe
og tro trods Fald og Brudd,
at stor er vel Guds Fjende,
men større er dog Gud.

Fra en Løngang er Dyveke traadt frem, hun op
dager Dronningen, smiler spotsk, staar lidt, bliver
bevæget, maa tørre sine Øjne.
Christiern kommer frem fra den anden Side, stand
ser ogsaa ved at se Dronningen, Dyveke er ved at
give et Skrig fra sig, da hun ser ham; men han gør
Tegn, og hun trækker sig tilbage.
ISABELLA
CHRISTIERN

ISABELLA
CHRISTIERN
ISABELLA

opdager Christiern: Men Chri
stiern, er du kommen fra Jyl
land. Var Rejsen streng?
Kun Gud burde være Konge,
Isabella. Det er ikke til at
magte paa engang at være
Konge og et Menneske.
Har de voldt dig saa mange
Furer i Panden?
Og i Hjertet med.
Dem i Hjertet kan jeg jo ikke
glatte. Men maa jeg prøve
med dem i Panden?
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CHRISTIERN

Hvor kan du tro paa Gud i
denne Verden af Virvar, Isa
bella?
ISABELLA
Hvor kunde jeg leve uden?
Jeg har saa meget at kæmpe
med, herinde i mit Hjerte,
mener jeg.
CHRISTIERN Min lille fromme gode Dron
ning. Kysser hendes Hænder.
Det er sent nu. Vi skal til Ro.
ISABELLA
Det skal vi vel.
Hun begynder nølende at gaa. Da han tror hende
ude, iler han gennem Løngangsdøren. Hun vender
sig om, slæber sig hen til Tronen, brister i Graad.«

Hele denne scene er gengivet her, fordi den giver
den lille salme relief.
Kaj Munk fuldendte i maj 1937 et skuespil
»Mor Sigbrit«, som han tænkte, at Betty Nan
sen skulde spille; men da hun mente, at det
ikke kunde opføres paa hendes lille scene, blev
det om efteraaret antaget af Det kgl. Teater,
hvor det havde premiere den 3. nov. 1938
under den ændrede titel »Diktatorinden«. I
mellemtiden var han blevet opfordret til at
skrive et filmsmanuskript over det samme emne,
og da det viste sig, at det ikke blev til noget
med filmen, lod han dette manuskript gaa i
trykken, allerede før »Diktatorinden« blev op
ført. Den lille salme findes kun i filmsmanuskrip
tet, ikke i teaterstykket.
Med hensyn til dens optagelse i salmebogen
gik det saaledes til: Pastor Tage Lunn, som den
gang var i Birket, gjorde biskop Høgsbro op
mærksom paa den, og biskoppen anførte den i
sin indstilling til kirkeministeriet af 29. dec.
1951, hvori han paa linje med landets øvrige
biskopper, men meget udførligere, udtalte sig
om Prøvesalmebogen. Den lille ændring i 1,3:
»og« i stedet for »ogsaa« findes i biskop Høgbros
tekst. Hvis den ikke er bevidst, er den uvilkaarlig, idet biskoppen nævner, at den kan synges
paa melodien »Min død er mig til gode«, og
derved kommer ændringen i grunden af sig selv.
Paa det afsluttende møde i salmebogskommis
sionen den 29. aug. 1952 forelagde kirkeminister
Hermansen først stiftsprovst Hee Andersens for
slag til optagelse af en række aandelige sange,
og da dette var behandlet, udtalte han ønsket
om, at Blichers og Kaj Munks navne kom med
i salmebogen. Med hensyn til det første henvises
til »Ud gaar du nu paa livets vej«; med hensyn
til det sidste svaredes der fra kommissionens side,
at man havde haft det samme ønske, men havde
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gennemgaaet hele »Mindeudgaven« uden at
finde nogen salme, som helt egnede sig. Dertil
svarede ministeren, at den salme, han tænkte
paa, heller ikke stod i »Mindeudgaven« men i
filmsmanuskriptet, og i eftermiddagsmødet sam
me dag forelagde han biskop Høgsbros tekst,
som straks blev antaget.
(Priv. ark. Biskop Høgbros indstilling af 29. dec. 1951,
bilag 4 c).

DU AAND FRA KIRKENS FØRSTE
TIDER.
1. Wach’ auf, du Geist der ersten Zeugen,
die auf der Mau’r als treue Wåchter stehn,
die Tag’ und Nåchte nimmer schweigen
und die getrost dem Feind’ entgegen gehn;
ja, deren Schall die ganze Welt durchdringt
und aller Volker Schaaren zu dir bringt.
2. O, dass dein Feu’r doch bald entbrennte!
o, mocht’ es doch in alle Lande gehn!
Ach, Herr gieb doch in deine Ernte
viel Knechte, die in treuer Arbeit stehn.
O Herr der Ernte! siehe doch darein:
die Ernt’ ist gross, da wenig Knechte scyn.
3. Dein Sohn hat ja mit klaren Worten
uns diese Bitt’ in unsern Mund gelegt.
O siehe, wie an allen Orten
sich deiner Kinder Herz und Sinn bewegt,
dich herzinbriinstig hierum anzufleh’n;
drum hor’, o Herr! und sprich: Es soli
gescheh’n!
4. Wie kannst du uns denn das versagen,
was uns dein Sohn selbst deutlich bitten
heisst ?
wie? denkst du dieses abzuschlagen,
wozu du selbst uns treibst durch deinen
Geist ?
Denn, dass wir hierum brunstig zu dir flehn,
das ist allein durch deinen Geist gescheh’n.
5. So gieb dein Wort mit grossen Schaaren,
die in der Kraft Evangelisten seyn;
lass eilend Hiilf’ uns widerfahren
und brich in Satans Reich und Macht
hinein.
O breite, Herr, auf weitem Erdenkreis
dein Reich bald aus, zu deines Namens
Preis!
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6. Ach, dass die Hiilf’ aus Zion kame!
o, dass dein Geist so, wie dein Wort
verspricht,
dein Volk aus dem Gefångniss nåhme!
o! wiird’ es doch nur bald vor Abend licht.
Ach, reiss’, o Herr! den Himmel bald
entzwei
und komm herab zur Hiilf’ und mach’ uns
frei!
7. Ach, lass dein Wort recht schnelle laufen!
es sey kein Ort ohn’ dessen Glanz und
Schein.
Ach, fiihre bald dadurch mit Haufen
der Heiden Fiill’ in alle Thore ein!
Ja, wecke doch auch Israel bald auf
und also segne deines Wortes Lauf!
8. O, bess’re Zions wiiste Stege;
und was dein Wort im Laufe hindern kann,
das råum’, ach råum’ aus jedem Wege.
Vertilg’, o Herr! den falschen
Glaubenswahn,
und mach’ uns bald von jedem Miethling
frei:
dass Kirch’ und Schul’ ein Garten Gottes
sey.
9. Lass jede hoh’ und nied’re Schule
die Werkstatt deines guten Geistes seyn;
ja, sitze du nur auf dem Stuhle
und pråge dich der Jugend selber ein:
dass treuer Lehrer viel und Beter seyn,
die fiir die ganze Kirche stehn und
schrei’n.
10. Du hast uns Hirten ja versprochen,
die du nach deinem Herzen geben willt.
Nun wird dein Wort niemals gebrochen,
ein jedes Wort wird Punkt fiir Punkt erfiillt;
drum halt’ ich dieses klare Wort dir vor:
ach, denke dran und neig’ uns Herz und
Ohr!
11. Ach, wird dein Herze nicht beweget,
da du, o Gott! die Liebe selber bist
und, was von Lieb’ in uns sich reget,
aus deinem Liebesfeu’r ein Fiinklein ist?
da wir in schwacher Liebe nun so flehn,
was soli nicht von der Liebe Quell
geschehn ?
12. O Herr! wo willst du dich hinwenden?
siehst du denn nicht den grossen Jammer
an?
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ach, willst du uns nicht Hulfe senden?
ach, siehst du nicht, was Jesus hat gethan?
ist er denn nicht der Heiland aller Welt?
wie kommt es, dass der Feind so Platz
behålt?
13. Herr, ziirne nicht, dass ich so bitte,
da ich vor dir nur Staub und Asche bin.
Du, als der Brunnquell aller Giite,
giebst selber mir etwas von deinem Sinn,
dass mich der Menschen Elend jammern
kann:
drum bitt’ ich, Herr; o nimm mein Bitten
an!
14. Du wirst wohl wissen recht zu richten,
da du ja aller Welt ihr Richter bist.
Lass nur dein Wort den Streit hier
schlichten,
wenn deine Lieb’ in uns im Zweifel ist,
und treib’ uns ferner, dich nur anzufleh’n:
es wird doch endlich noch viel mehr
gescheh’n.
Carl Heinrich von Bogatzky:
»Die Uebung der Gottseligkeit«, 1750.
Her efter »Geistlicher Liederschatz«, Berlin 1832,
nr. 1783.
Med overskriften »Um treue Arbeiter in die
Ernte des HErrn, zur gesegneten Ausbreitung
des Wortes in aller Welt« fremkom denne mis
sionssalme først i Bogatzkys »Die Uebung der
Gottseligkeit in allerley Geistlichen Liedern, zur
allgemeinen Erbauung dem Druck uberlassen
von dem Verfasser des giildnen Schatzkåstleins,«
Halle 1750. R. Stier karakteriserer den som »en
vældig til Guds hjerte trængende bøn« om ordets
tjenere og om arbejdere til høsten i alle verdens
ender. Den er ganske vist for lang til at bruge i
kirken, men i uddrag saa meget des kraftigere.
Tillige er det en virkelig missionssalme.
Det er den første salme, som er udsprunget
af en virkelig missionsvirksomhed i den evange
liske kirke. I Halle havde Francke udkastet sin
plan om et »seminarium universale«, hvor han
vilde uddanne forkyndere og missionærer til
hele verden. I de følgende aar opstod den ene
del af dette seminarium efter den anden. 1706
kunde han sende et par elever derfra, Ziegenbalg
og Pliitschau, til Frederik IV, da han vilde
begynde en missionsgerning i den danske koloni
Trankebar. Da Bogatzky 1715 kom til Halle
som student, kom han i berøring med denne
verdensomspændende missionsvirksomhed. I sine
senere aar slog han sig atter ned paa Vajsenhuset
20

3»5
i Halle, hvor han samlede sine mange salmer og
udgav dem i ovennævnte skrift. Her fremkom
denne salme for første gang og har altsaa den
halleske verdensmission til baggrund. Bogatzky
har villet ære sin aandelige fader Francke ved at
efterligne begyndelsen i en af Franckes salmer:
»Wach auf, du Geist der treuen Zeugen«.
Kulp siger, at denne første missionsalme straks
betegner et højdepunkt i al missionssalmedigt
ning. Digteren lever i bibelens missionstanker
og breder dem her ud for Gud i en indtrængende
bøn.
Da John Hansen oversatte Gustav Warnecks
bog »Missionen i Skolen. En Haandbog for
Læreren«, Odense 1888, erstattede han de indstrøede missionssalmer med tilsvarende danske,
men Bogatzkys salme, som slutter bogen, dristede
han sig til at oversætte, idet han dog forudskikker
følgende fodnote om melodien: »Som Melodi
til denne Psalme kan anføres den til den tyske:
»Dir, dir Jehovah will ich singen«, oversat af
Brorson: »Dig, dig, min Herre, vil jeg prise«,
hvilken Melodi jeg dog ikke selv kjender, eller
Melodien til Nr. 223 i Evangelisk-kristelig
Psalmebog: »O Jesu Krist, min Tanke hæver«,
som findes i Zincks Koralbog Nr. 98.

1. Du Aand fra Kirkens første Tider
Vaagn op, lad Vægtere paa Muren staa,
Som medens det mod Natten lider,
Tør uforfærdede i Striden gaa,
Som ryste Verden med din Sandheds Røst
Og bringe Jordens Børn en himmelsk Trøst.
2. O maatte snart dog Ilden brænde
Og brede sig med Fart i hvert et Land,
Til hver en Sjæl det Bud du sende:
At Jesus Kristus er vor Frelsermand!
O, Høstens store Herre, tænk derpaa:
Din Høst er stor, Arbejderne er faa!
3. Din Søn har os med Ord saa rene
En saadan Bøn paa Sind og Hjerte lagt;
Og hvor hans Venner sig forene
Hans Ord og Bud de tage vel i Agt,
Og Du, Barmhjertighedens gode Gud,
Du høre dem, naar de dig sende Bud.
4. Send ud dit Ord med store Skarer
Af Mænd, som bringe Kjærlighedens Bud;
Beskjærm Du dem i alle Farer,
Hjælp dem at bryde Satans Magt, o Gud.
O, lad dit Rige komme, Fader vor,
Lad kjendes overalt din Naades Spor.
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5. Giv Du os Naade til at bære
Dit Ord i stedse større Kredse ud,
Hjælp os at døbe og at lære
Og føre Hedninger til Dig, o Gud.
Lad Israel af Søvne brat opstaa
Og lad din Ære Sejr og Fremgang faa.
6. Du gjøre Zions Veje jævne
Og aabne Døren for dit Sandheds Ord,
Du knuse Fjendens Magt og Evne,
Saa Vantro svinder mere bort paa Jord.
For Lejesvende gjør din Kirke fri,
Sæt sikkert Hegn omkring din Faaresti.
7. Gjør Skoler lave, Skoler høje
Til Steder, hvor din Hellighed kan bo,
Vaag over Værket med dit Øje
Og led du selv vor Ungdom i din Tro,
Saa under Kors den staar paa Bønnens Vagt
Og vidner om dig kjækt og uforsagt.
8. Af Kjærlighed vi saadan bede,
Af din, den store, har vi kun en Gnist,
Fra dig dens Udspring vi hidlede.
Du, som er Kjærligheden her og hist,
Men naar vor Kjærlighed dog længes saa,
O, hvilken Strøm vil da fra dig ej gaa.
9. Du skal forvist dit Værk fuldende,
Det Maal, som du har sat, det skal du naa,
Du skal vor Sorg til Glæde vende,
Om end for os det dunkelt tidt kan staa.
Almægtige, naar vi kun til dig gaa,
Du giver os langt mér end vi forstaa.
John Hansen.
»Missionen i Skolen«, Odense 1888.
Melodispørgsmaalet voldte dog stadig vanske
ligheder, og det bevirkede, at T. Løgstrup,
senere sekretær for Det danske Missionsselskab
i 1890 »omredigerede den til en kendt tone«.
Hvor hans tekst først er fremkommet, vides ikke;
den er ikke optaget i »Missions-Salmer og
Sange udgivne af det danske Missionsselskab«,
2. oplag 1890, hvor der dog er optaget et lille
tillæg, og dette tillæg blev ikke forøget i de
følgende oplag. Det ældste tryk, som her kan
nævnes, er derfor »Dansk Missions-Sangbog«
1910, som T. Løgstrup redigerede; her lyder
den forkortede og »omredigerede tekst«:
1. Du Aand fra Kirkens første Tider,
lad Vægtere paa Muren staa,
som, medens det mod Natten lider.

DU AAND FRA KIRKENS FØRSTE TIDER

tør uden Frygt i Striden gaa,
som vække Verden med din Røst
og bringe Hjerter himmelsk Trøst.
2. O, maatte snart dog Ilden brænde
og brede sig i hvert et Land!
Til alle Sjæle Bud du sende
om Kristus, deres Frelsermand!
O, Høstens Herre, tænk derpaa:
din Høst er stor, men Høstfolk faa.
3. Send ud i Verden store Skarer
af Kærlighedens Sendebud,
beskærm du dem i alle Farer
og nedbryd Satans Magt, vor Gud!
Dit Navn lad herliggjort os se!
Dit Rige gro! Din Vilje ske!
4. Du skal forvist dit Værk fuldende,
det Maal, du satte, skal du naa,
vor Sorg du skal til Glæde vende,
hvor dunkelt alt end tidt kan staa.
Bønhør nu med din Aand os smaa:
Giv os langt mer, end vi forstaa!
T. Løgstrup 1890.
Her efter DMS 1910, nr. 19.
1

Den gik videre til SYM 145, hvor slutningen er
ændret: Almægtige, bønhør os smaa og giv.
Annekset 29 har ikke denne ændring. Men med
den ændrede tekst blev salmen optaget i D 318,
idet man ønskede at optage en del flere missions
salmer, end KH havde haft. Den er altsaa for
første gang med i en dansk autoriseret salmebog.
Norge: La rev 775.
(Koch IV, 477. Fischer II, 312. Kulp 104).
DYBE, STILLE.
Mel. Herre jeg har handlet ilde.
1.

Dybe, stille,
Stærke, milde
Guddoms-Ord fra Himmel-Havn!
Blidt de kalde
Hjerter alle
I den gode Hyrdes Navn,
Vidner om hvad os er givet:
Jesus er vor Vei til Livet.

2.

Frelser kjære!
Tak Dig være
For Din Naade mod vor Jord!
Tiden rinder.
Verden svinder,
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Evig dog bestaaer Dit Ord!
Med Dit Ord Din Naade varer,
Er vort Værn mod alle Farer.
3.

Drag de mange
Sjæle bange
Til Dig ved Din Helligaand!
Allevegne
Døden segne
For Din stærke Frelser-Haand!
Før os an paa Livets Veie!
Før os ind til Livets Eie!
Theodor Wilhelm Oldenburg.
Dansk Missions-Blad, Juli 1840.

Salmen fremkom først i »Sange ved det danske
Missions-Selskabs Sommermøde i Kjøbenhavn,
den 14. Juni 1840«, beregnet til slutningssalme
ved gudstjenesten i Vartov kirke.
Indsamling til missionen var ikke tilladt, da
en kancelliplakat forbød »pengeafpresning«. I
stedet plejede man at sælge et lille sanghefte.
Dette aar skrev Oldenburg alle de fire salmer,
som skulde synges. Det var »I Herrens hus er
godt at bo«, »Mørke over jorden ruger«, »Hvor
sød er dog den tale (Livsalig er den tale)« og
»Dybe, stille«. Alle disse fire salmer blev optaget
i salmebøgerne og har beholdt deres plads til i
dag. Det er Oldenburgs største bedrift som sal
medigter. Paa en eller anden maade hentyder
de alle til den gode hyrde. J. Ferd. Fenger, som
skulde prædike ved gudstjenesten, har naturlig
vis meddelt Oldenburg sin tekst i forvejen.
»Dybe, stille« blev optaget i R 410 med
følgende ændringer: 1,6: Til ... Favn. 1,7:
Vidne. Disse ændringer findes allerede i for
slaget af 1850. Den sidste ændring er maaske
kun en gennemførelse af verbets flertalsform,
som originalen har glemt. Men »Vidner« kunde
jo endelig ogsaa være et substantiv; helt sikker
kan man ikke være, naar linjernes begyndelses
ord skrives med stort. Saaledes gik salmen
videre til N 258 og KH 423 og derfra til D 357,
som dog i 1,6 vender tilbage til originalen.
I Norge blev den optaget i 2. udg. af Wexels
»Christelige Psalmer« 1844, blot med ændrin
gen 1,7: Vidne. La 238 ændrer desuden 1,4:
Raabe, kalde. 1,6: Til ... Favn. 3,7: Før os
frem. La rev 13 ændrer atter 1,4-5: Kalier,
beder, Sjele leder. Hauge 371 har optaget den
uden ændringer. Anders Hovden har oversat
den til Nynorsk 10, »Djupe, stille«.
Den er Oldenburgs mestersalme og sikkert den
af hans salmer, der er mest brugt i Danmark,
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mens i Norge »Din, o Jesus« synes at gøre den
rangen stridig.
Den er oversat til en række sprog. K. E. Nor
strøm har oversat den til svensk »Djupa, klara«
i Metodist-Episkopalkyrkans Psalmbok. I Fin
land har nogle salme- og sangbøger den i en
anden svensk oversættelse ved Herman Raabergh, biskop i Borgaa, og i andre sang- og sal
mebøger er den af en ukendt oversætter gengivet
paa finsk. Provst F. E. Schreiner oversatte den
til den lappiske salmebog af 1897. Nordmænd
har taget den med til Amerika, hvor den findes
i »Salmebog (Landstads) for lutherske Kristne
i America, Minneapolis.« Men den er ogsaa
oversat til engelsk af dr. C. Dovring i 1909.
Denne oversættelse er optaget i den engelske
fælles-lutherske sangbog »Cantica Evangelica«,
som benyttes ved missionskonferencer i Indien.
Paa de danske missionsmarker er den oversat
til Santalmissionens salmebog af Otto Skat
Petersen i 1915, og til Boroni blev den 1937
oversat af Aksel Kristiansen. Paa den norske
missionsmark i Kina blev den oversat af Knut
I. Samset.
Det er en af vore bedste salmer om ordet,
som kommer til os ovenfra. Den er selv, som
Oldenburgs salmer i reglen, gennemvævet af
bibelord: Johs. 10,16, Johs. 14,6 og t. Pet. 1,25.
(P. Oldenburg: Th. W. Oldenburg. Tr. s. Mss.,
Aalborg 1939).
DYBT FORNEDRES SKAL ENHVER.
Christelig Børnelærdom.
1. Dybt fornedres skal enhver,
Som sig selv ophøier;
Høit ophøies skal enhver,
Som sig selv nedbøier;
Det er Børne-Lærdom fin,
Som Vorherre kalder sin,
Har og klart beseiglet.
2. Adam, i Guds Billed skabt,
Var sin Skabers Næste,
Adam, i sig selv fortabt,
Blind for eget Bedste,
Vendte Ryggen til sin Gud,
Styrtede af Eden ud,
Raved til Afgrunden!
3. Sønnen i Guds-Herlighed
Var sin Faders Lige
Vilde dog i Ydmyghed
Til de Smaa nedstige,
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Hente dem fra Afgrund op,
Løfte dem til Livets Top,
Himmel-Bjergets Tinde!
4. Fæl er Verdens Ydmyghed,
Fjendens ligeledes:
Mennesket de rive ned,
Men vil selv tilbedes,
Skjælde Mand for Mide ud,
Gjør dog af hans Skam en Gud
I Selv-Raadigheden!
5. Vend dog om fra Afgrunds Rand,
Hver en Sjæl forvildet!
Troe paa Jesus, Gud og Mand,
Gud i ham formildet!
Læg som Støv dig i Guds Haand!
Da opliver dig Guds Aand
Atter i Guds Billed!
6. Hører dog den Stores Ord,
Alle Smaa hernede!
Hvem der med sin Moder-Jord
Jesus vil tilbede,
Uden Løn ham for en Bøn
Gud med sin eenbaarne Søn
Skjænker Livets Krone!
7. Dertil i sit Billed skabt
Gud har Mand og Kvinde,
Dertil, i sig selv fortabt,
Sjælen Raad kan finde
I Vorherres Tro og Daab,
I Guds-Barnets Abba-Raab,
I Guds-Bordets Manna!
8. Thi med ham, som fra Guds Favn
Sig til Muld nedbøied,
Ved hans Ord og i hans Navn
Bliver høit ophøiet
Hver, som i hans Barne-Daab
Dukker ned med Tro og Haab,
Selv sig han fornedrer!
N. F. S. Grundtvig.
»Kirkelig Samler«, bd. VI, i860, s. 77.
Et bevaret haandskrift har i stedet for v. 3:
Verden i den ondes Vold Højlig sig formaster,
Kalder stolt Guds-Haven gold, Skaber-Værket
laster. Kalder smaat, hvad Gud har gjort, Men
sit eget Billed stort, Selv-Klogskab det største.
Denne salme, over Luk. 18,14, blev først
offentliggjort i »Kirkelig Samler«. Fire aar senere
optog Grundtvig den i 8. udg. af Festsalmerne,
nr. 873. Her udelod han v. 2, 4, 5 og ændrede

i de andre følgende: 2(3),4: os. 5: os. 6: os.
3(6),3: paa sin. 3(6),6-7: Skjænker Guds enbaarne Søn Med sig Livets Krone. 5 (8),7: Saa
sig selv fornedrer.
Saaledes gik salmen videre til nogle af de
grundtvigske salmebøger og tillæg: F 24, FN 53,
FV 30, S 437, HT 762. BT 761 optager fire vers:
1, 3, 6, 8. FK 244 og DT 809 optager kun v. 1,
3, 6. ST 851 gaar til den anden side og optager
6 vers, nemlig ogsaa v. 5.
Med D 540 gaar salmen ind i de officielle
salmebøger. Her er versudvalget: 1, 2, 3, 5, 8.
(StJ III, 242).

DYBT HÆLDER AARET I SIN GANG.
(Efteraarspsalme.)
Mel. Op hver, som Jordens Kreds beboer.
1. Dybt hælder Aaret i dets Gang;
Snart ødes Eng og Lund.
Farvel, med al din Lyst og Sang,
Du korte Sommerstund!
2. Snart sukker Vinterstormens Røst:
»Alt visner og forgaaer!«
Lad visne kun! Jeg veed den Trøst,
Som ligefuldt bestaaer!
3. Lad Solen korte af sin Vei,
Og Natten voxe til Guds Vældes Arm forkortes ei;
Hans Viisdom far’ ei vild!
4. Lad gulne hvert et Blad paa Qyist,
Lad falme alle Straae Guds Kjærlighed, jeg veed for vist.
Omskiftes ikke saa!
5. Jeg veed, hvor Glæden har sit Hjem,
Naar øde Mark staaer hvid;
Hiint Frydechor fra Bethlehem
Forstummer ingentid!
6. Jeg veed, hvor Haabet grønnes da,
Naar Alting falmer her;
Min Frelsers Træ paa Golgatha
En evig Krone bær!
7. Lad synke kun, med Løvets Fald,
Hver Markens Blomst i Rad;
Min Tro paa Ham bevare skal
Sit friske Hjerteblad!
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8. Han lover mig en evig Vaar,
Trods Vinterstorm og Død;
Thi Livet frem af Graven gaaer,
Som Christus gjennembrød!
C. J. Boye:
»Aandelige Digte og Sange«, 1833, nr. XXVI.

Salmen blev optaget i R 67 med ændring i 3,4:
foer ei vild. Desuden fjernedes anførselstegnet i
2,2. KHF1885,629 rettede i 1,1: sin Gang.
Saaledes blev den optaget i N 615, KH 49 og
D 679.
Den er desuden optaget i alle de grundtvigske
salmebøger og mangfoldige andre steder. Det
er Boyes bedste salme; den deklamatoriske op
stilling skæmmer den ikke; den er ren og ægte
i tonen. Det var en af Kaj Munks yndlingssalmer.
I Norge er den optaget i La rev 808, men med
udeladelse af v. 2 og 3. Den er ikke oversat til
Nynorsk, men optaget i rigsmaaltillæget 894.
Til svensk blev den 1911 oversat afJ. A. Eklund,
»Fram skrider året i sin gång« og optaget i til
læget til Wa »Nya Psalmer« 645, hvorfra den
gik videre til Sv. 478.
Boye har senere bearbejdet salmen, udeladt
v. 1 og 7 og ændret de andre. Den findes med
begyndelsen »Lad Solen korte af sin Vei« i 2.
udg. af »Psalmer og Aandelige Digte«, III,
1854, s. 191. Boye har her mærket den som ny,
men den er ikke ny, og den er endnu mindre
bedre.
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4. Speise mich, den Hunger quålet,

Trånke mich, den Durst entseelet,
Rette mich, ich bin in Noth!
Sey mein Licht, ich bin betriibet,
Freund, den meine Seele liebet,
Sey mein Leben! ich bin todt.
5. Nun, ich werfe meine Glieder
Und mein Herz vor dir darnieder!
Ach, verwirf mich Armen nicht!
Rede nicht mit mir im Grimme,
Hore meiner Seufzer Stimme,
Wenn sie durch die Wolken bricht!
6. Heil’ger Leib, sey mir willkommen,
Der mein Kreuz auf sich genommen.
Sey gesegnet, heil’ges Blut!
Lebenswasser, Brod des Lebens,
Trånk’ mich, speis’ mich nicht vergebens!
Bleibe du mein hochstes Gut!
Salomon Franck:
»Geist- und Weltliche Poesien«, Jena 1711.
Her efter Skaar I, 168, som citerer Albert Knapp:
»Evangelischer Liederschatz«, 1837, nr. 947.

DYRE BORD, SOM JESUS DÆKKER.

Ifølge Severinsens meddelelse til Thuner skal
salmen være digtet o. 1692, men først offentlig
gjort i ovennævnte værk. Den er ejendommelig
ved en billedtrængsel, en opremsning, som dog
bliver gennemført i et jævnt sprog, og som til
sigter at finde udtryk for nadverbønnens energi.
Den synes ikke at være blevet særligt anerkendt
i sit hjemland. Til norsk er den blevet oversat
af M. B. Landstad:

1. Heil’ger Tisch, den Jesus decket,
Der mich trdstet, und erschrecket!
Was erreget sich in mir!
Ach ich sehe vor mir schweben
Fluch und Segen, Tod und Leben;
Holl’ und Himmel seh’ ich hier!

1. Dyre Bord, som Jesus dækker,
Hvor han Livets Brød mig rækker,
Hvor jeg hans Blods Bæger faar,
Mig til Frelse stor i Nøden,
Men til Ansvar, Dom og Døden,
Om jeg hen uværdig gaar.

2. Doch ich komme, Brunn der Gnaden,
Weil du selber mich geladen.
Labe deinen armen Gast!
Ziere mich mit weisser Seide
Mit dem schonen Ehrenkleide
Das du selbst erworben hast!

2. Se, jeg kommer, Naadens Kilde,
For dit Aasyn mig at stille,
Tag imod din arme Gjest!
Buden tager jeg her Sæde,
Før mig i dit Bryllupsklæde,
Pryd mig, som dig synes bedst!

3. Freund, von Tausenden erkoren,
Suche mich, ich bin verloren;
Leite mich, ich bin verirrt;
Lose mich, ich bin gebunden,
Heile mich, ich bin voll Wunden,
Weide mich, o treuer Hirt!

3. O du bedste Ven, som findes,
Herre Jesu, vil du mindes
Mig, dit Faar, paa vilden Sti;
Hent mig, tag min Syndebyrde,
Hjælp mig, hjælp mig, gode Hyrde,
Til din Hegning frelst og fri!
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4. Mæt min Sjæl, som hungrer ilde,
Sluk min Tørst, al Naadens Kilde!
Red mig, thi jeg er i Nød!
Vær mit Lys, jeg er bedrøvet,
Vær min Kraft, som bort er røvet,
Vær mit Liv, thi jeg er død!
5. Se, her for din Fod jeg ligger,
Synder arm, som Naade tigger,
Jesus, ak forskyd ei mig!
Naadig se til al min Smerte,
Hør det Suk, som fra mit Hjerte
Fuldt af Anger søger dig!
6. Vær velsignet Legem, saaret,
Som har Verdens Synder baaret,
Vær velsignet dyre Blod!
Livsens Brød og Livsens Bæger,
Som mig styrker, som mig læger,
Som gjør al min Vaande god!
M. B. Landstad:
Kirke-Salmebog. Et Udkast. Kristiania 1861. Nr. 64.
Her efter La 59, som er uændret.
I Sønderjylland har N 286 optaget denne salme
efter La med følgende ændringer, som blev
foreslaaet af pastor Prahl: 1,3: Hvor i Viin
hans Blod jeg faaer. 2,5: Giv mig selv dit. 3,5:
Hjælp mig, led mig. 3,6: Hen til Folden. 5,2:
Synder, som om.
Derefter er salmen optaget i KHT 826, dog
med udeladelse af v. 4. Det første vers er oversat
paany for at komme originalen nærmere:
1. Dyre Bord, som Jesus dækker,
Fuldt af Trøst, og dog det vækker
Hellig Banghed i min Hu!
Hvad er det, som gør mig svimmel ?
Ve og Hvile, Hel og Himmel,
Død og Liv jeg møder nu.
Ogsaa i det følgende er der enkelte ændringer i
Landstads tekst. Salmen har dog ikke kunnet
vinde rigtig indgang i Danmark. Den er udeladt
i D, mens den i Norge er gaaet videre til La
rev 700.
(Koch V, 420. Skaar I, 168. Thuner nr. 772).

DØDEN ER DEN SIDSTE FJENDE.

O, min Sjæl! gid kun du vidste
Tonen, som det Ord »den sidste«
Skal i Himlen synges paa!
2. Døden selv maa vist nok grue
For den sidste Banetue,
For sit eget Banesaar,
Det maa alt paa Dødens Side,
Som kun lystes ved at stride,
Synger kun om Banesaar;
3. Men vor Frelser, som os givet
Har sig selv, og dermed Livet,
Nu og i al Evighed,
Ham det fryder, at Døds-Striden
Er den sidste, saa vi siden
Fred har i al Evighed!
4. I Guds Engle, som kan Tonen
Paa den Sang, som er Livskronen:
Evigheds Halleluja!
Hjelper os til at begynde
Paa den sidste Sang at nynne:
Evigheds Halleluja.
N. F. S. Grundtvig.
»Dansk Kirketidende«, 1851, nr. 36.
Denne salme blev først offentliggjort i »Dansk
Kirketidende« 7. sep. 1851. Uden ændringer
optog Grundtvig den i 1868 i 9. udg. af Festsal
merne, nr. 918. Rørdam optog den i ETR 990.
Med RT 1,804 kom den ind i de officielle salme
bøger, gik videre til KH 627, SS 665 og D 637.
De grundtvigske salmebøger har alle optaget
den: F 313, FK 281, FA 463, FN 484, FV 429
og S 516.
Det bibelske udgangspunkt er 1. Kor. 15,26.
Formelt er salmen ejendommelig ved, at lin.
3 og 6, som skulde rime, i alle vers slutter med
samme ord. Det er altsaa ikke tilfældigt; det
udtrykker en betaget dvælen ved tanken.
Salmen er optaget i Sangv. IV,223. Der
findes fra 1850 en kort salme med samme be
gyndelse: »Døden er den sidste Fiende, Vi skal
alle drages med«, Sangv. IV, 211. Indholdet er
dog væsentlig anderledes. Den er optaget i BT
784.
DØM MIG, O GUD, OG FØR MIN SAG.
Der xliij. Psalm Dauid.

Den sidste Fiende.
1. Døden er den sidste Fiende,
Vi med Gud skal overvinde,
Gud med os skal træde paa;

Judica me deus et discerne.
1. RIcht mich, Herr, vnd flir mir mein sach
widr die vnheylig schare,
Erredt mich von den falschen, ach!
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vnd bosen leiiten gare!
Du bist der got, die stercke mein:
warumb lest mich so trawrig sein,
wenn mich mein feinde drenget ?
2. Sende dein liecht vnd dein warheyt,
das sie mich layten ringe,
Zu deim heyligen berg bereyt,
zii deiner wonung bringe,
Das ich hynein gee zum altar,
zu dem got meiner freiiden gar
vnd jm danck auff der harpffen.
3. Was betriibest du dich, mein seel,
bist vnruwig in mire?
Harre auff got Emanuel,
dem werdt ich dancken schire
Vmb das hayl seines angesicht!
erlosung hat er zu gericht
durch Christum, vnsern herren.
Hans Sachs:
»Dreytzehen Psalmen«, 1526.
Her efter Wackernagel III, 94.
Denne gendigtning af Ps. 43 fremkom i Hans
Sachs: »Dreytzehen Psalmen zusingen, in den
vier hernach genotirten Thdnen etc.«, 1526,
blev samme aar optaget i en Zwikauer Enchiri
dion og aaret efter i en Niirnberger Enchiridion,
1534 i en plattysk Magdeburger salmebog og
1537 i Salmingers samling af Davidssalmer, det
sidste sted dog under navnet Jacob Dachser.
Derefter synes den ikke at være optaget i tyske
salmebøger. Paa dansk holdt den sig længere:
1. O Herre frels mig oc døm min sag/
mod den whellige skare/
Oc for det Menniske som er beslaget/
met suig oc ondskab saare/
Thi du est all min styrcke och raad
Hui lader du mig saa bedrøffuit gaa/
fortrengt aff mine wuenner.
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han kan dig vel husuale
Di ieg skal hannem met ære bistaa/
och for hans Ansictis salighed loffue/
Thi han er min Gud oc Herre.
4. Ere vere Gud Fader i euighed/
som alting monne styre oc raade/
Hans eniste Søn vere loffuit met/
Som oss haffuer frelst aff vaade/
Den Helligaand vor trøstermand/
Ske loff oc priss i alle Land/
Met tack oc verdighed Amen.
Ukendt oversætter, 1544.
Her efter Tv 1553, bl. Ixiii.
Den danske oversætter har tilføjet et slutnings
vers. Salmen fremkom i Hans Tavsens salme
bog 1544, hvorfra den gik videre til Th 216
med ganske smaa ændringer: 1,7: vdaff. 3,2:
sorge. 3,5: Thi ... bestaa. K optog den med
yderligere ændringer: 2,3: føør. 3,5: Thi jeg
skal dog med ære bestaae. 4,1: Ære være dig
Gud. 4,6: udi alle. Saaledes blev den ogsaa
optaget i P 461.
I Sønderjylland blev den endnu optaget i N
236 i en ny bearbejdelse ved pastor Prahl:
1. Døm mig, o Gud, og før min Sag
Imod en umild Skare,
For deres Ondskab, Svig og Nag
Du naadig mig bevare!
Du est den Gud, jeg stoler paa,
Hvi maa jeg saa bedrøvet gaae,
Mens Fjenden haardt mig trænger!
2. Med Lys og Sandhed til mig kom,
Den føre mig og lede
Til Zions Bjerg og Helligdom,
Din Bolig og dit Sæde,
Saa skal til Altret jeg indgaae
Og Frelse for dit Ansigt faae,
Min Gud, min Fryd og Glæde!

2. Vdsend dit Liuss och din sandhed/
som mig kan Liuse oc lede/
och føre mig til dit hellige Bierg/
oc til din Bolig oc sæde/
Saa skal ieg indgaa til Gudz Altar/
til Gud som frøyder mig [min] vngdom oc
glæder/
oc tacke hannem met stor glæde.

3. Hvis est bedrøvet du, min Sjæl,
Hvi klager du og støier!
Haab paa din Gud, Immanuel,
Hans Vælde dig ophøier;
Thi komme skal forvist engang
Den Dag, da du med Harpeklang
Skal takke ham, din Herre!

3. Hui est du saa bedrøffuit min Siæl/
hui gør du mig wro oc sorg/
du haabe til Gud Emanuel/

4. Gud Fader, som i Evighed
Alt styre mon og raade,
Guds Søn, som kom paa Jorden ned
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Og frelste os af Vaade,
Gud Helligaand, vor Trøster sand,
Dig, Gud, skee Lov i alle Land
Med Tak og Ære. Amen!
N 236, ved H. S. Prahl.
Nutzhorn mener, at det er melodien, som er af
dansk oprindelse, der er skyld i, at salmen i
Danmark har holdt sig saa længe, skønt den
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gamle oversættelse er ret mangelfuld. Det er
dog næppe melodien, som har bevirket den nye
og bedre bearbejdelse i N, da der anføres andre
melodier til salmen. Men heller ikke den bedre
tekst har længere kunnet holde salmen oppe;
den blev udeladt i SS og ikke optaget i D. KHT
882 har optaget en ny bearbejdelse af de op
rindelige tre vers, men heller ikke den er slaaet
an.
(Nutzhorn I, 322-324. Niels Moller SS II, 134).

E
EEN ALENE HAR VORT HJERTE.
Kraft in Schwachheit.
i. Einer ist’s, an dem wir hangen,
Der fiir uns in den Tod gegangen
Und uns erkauft mit Seinem Blut;
Unsre Leiber, unsre Herzen
Gehoren dir, o Mann der Schmerzen,
In deiner Liebe ruht sich’s gut.
Nimm uns zum Eigenthum;
Bereite dir zum Ruhm
Deine Kinder;
Verbirg uns nicht
Das Gnadenlicht
Von deinem heil’gen Angesicht!
5. Nicht wir haben dich erwåhlet,
Du selbst hast unsre Zahl gezåhlet
Nach deinem ew’gen Gnadenrath;
Unsre Kraft ist schwach und nichtig,
Und Keiner ist zum Werke tiichtig,
Der nicht von dir die Stårke hat.
D’rum brich den eig’nen Sinn,
Denn Armuth ist Gewinn
Fiir den Himmel;
Wer in sich schwach,
Folgt, Herr, dir nach
Und tragt mit Ehren deine Schmach.
3. O Herr Jesu, Ehrenkonig,
Die Erndt’ ist gross, der Schnitter wenig,
D’rum sende treue Zeugen aus!
Send’ auch uns hinaus in Gnaden,
Viel arme Gåste dir zu laden1
Zum Mahl in deines Vaters Haus;
Wohl dem, wen2 deine Wahl
Beruft zum Abendmahl
Im Reich Gottes!
Da ruht der Streit,
Da wåhrt die Freud’
Heut’, gestern und in Ewigkeit.
I. Albert Knapp: »Evangelischer Liederschatz« 1850:
Viel frohe Gaste einzuladen. 2. den.

4. Sieh’1 auf deine Millionen,
Die noch im Todesschatten wohnen,
Von deinem Himmelreiche fern!
Seit Jahrtausenden ist ihnen
Kein Evangelium erschienen,
Kein gnadenreicher Morgenstern.
Glanz der Gerechtigkeit,
Geh’ auf, denn es ist Zeit!
Komm, Herr Jesu,
Zeuch uns voran,
Und mach uns Bahn,
Gib deine Thiiren aufgethan!
5. Deine Liebe, deine Wunden,
Die uns ein ew’ges Heil erfunden,
Dein treues Herz, das fiir uns fleht,
Wollen wir den Seelen preisen,
Und auf dein Kreuz so lange weisen,
Bis es durch ihre Herzen geht;
Denn kraftig ist dein Wort,
Es richtet und durchbohrt
Geist und Seele;
Dein Joch ist siiss,
Dein Geist gewiss,
Und offen steht dein Paradies.
6. Heiland! deine grossten Dinge
Beginnest du still und geringe;
Was sind wir Arme, Herr, vor dir?
Aber du wirst fiir uns streiten,
Und uns mit deinen Augen leiten;
Auf deine Kraft vertrauen wir.
Dein Senfkorn, arm und klein,
Wåchst endlich ohne Schein
Doch zum Baume,
Weil du, Herr Christ,
Sein Hiiter bist,
Dem es von Gott vertrauet ist.
Albert Knapp.
Basl. Miss.-Mag. 1824, Heft 4.
Her efter Albert Knapp: »Christliche Gedichte«,
Basel 1829, Zweiter Band, 4te Abth.
Ifølge Koch blev denne missionssalme allerede
offentliggjort i Baseler Missions-Magazin 1824.
1. Schau’.
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Forfatteren optog den blandt de »MissionsLieder«, som udfylder fjerde afdeling i andet
bind af hans »Christliche Gedichte« 1829. Se
nere optog han den i det store værk »Evangelischer Liederschatz flir Kirche,. Schule und
Haus«, efter hvis 2. udg. 1850 der i den anførte
tekst er tilføjet et par fodnoter, da det er øjen
synligt, at oversætteren har haft den lidt ændrede
tekst for øje. Salmen fandt hurtigt vej til tyske
salmebøger og missionssangbøger, undertiden
forkortet ved udeladelse af de to første vers,
undertiden ogsaa ved udeladelse af de to sidste,
saaledes i den schlesw.-holst.: »O Herr Jesu,
Ehrenkonig«.
Holms »Harpen, en Psalme-Bog« blev i
Fjerde Oplag, Stavanger 1863, forøget med 334
salmer, blandt hvilke ogsaa en oversættelse af
foranstaaende. Den er næppe foretaget af Holm,
som døde 1845, og som i reglen ogsaa kunde
gøre det bedre. Den anonyme oversætter i den
norske Brødremenighed skrev saaledes:

Mel. Helligste Jesu, Helligh. etc.
1. Een for Alle har vort Hjerte,
Han, som for os leed Dødens Smerte
Og haver kjøbt os med sit Blod.
Vi dig offre vore Hjerter,
Det Lønnen er for dine Smerter,
Hvormed for os du gjorde Bod!
Tag os til Eiendom,
Du som til Verden kom,
Og bragte ned din Himmelfred!
Ak, os bered!
At prise dig, som for os leed.
2. Ikke vi dig valgte Herre!
Du valgte os, din Brud at være,
Du som for os i Døden gik.
Ved os selv vi ingenlunde
En Gjerning god udrette kunde,
Naar vi af dig ei Styrke fik.
O fattige os gjør,
Os Himlen da tilhør;
Og følger os end Nød og Spot
Til Himlens Slot,
Har vi kun dig, da Alt er godt!
3. Overalt fra Nord til Syden
Høstfolkets Skare kun er liden,
Hvor stor end Arbejdsmarken er.
Derfor Vidner du udsende.
For Hjerterne til dig at vende,
Den Løn, som er dit Hjerte kjær.
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Hvor glad og lykkelig
Er Hver, som kjender dig,
Han nyder Fred og Hvilested
For trætte Fjed
I Tiden her og Evighed.
4. Sku paa dine Millioner,
Som ikke kjende dig, Forsoner!
Og hvad der tjener dem til Fred.
Djævlen dem i Snaren drager,
At gjøre det, som ham behager,
Indtil han faaer dem til sig ned.
O Sol! oprind med Magt,
Tænk paa din Naadepagt.
Lys for hver Fod i Hedningland,
Gak selv foran
Til Canaan, vort Fædreland!
5. Dine Qyaler, dine Vunder,
Hvorpaa vor Salighed sig grunder,
Din Bøn for os til Fader vor,
Vil for Sjælene vi prise,
Og dem til dig saa længe vise,
Til det dem gjennem Hjertet gaaer.
Dit Ord er Liv og Aand,
Det løser Syndens Baand,
Og smelter op vort Hjertes lis,
Samt gjør os viis
Til Himmerigets Paradis.
6. Naar du noget Stort vil bringe,
Begynder du det ganske ringe,
Men fører det med Seier ud.
Vi slet Intet kunne gjøre,
Men du vil Alt ved os udføre,
Vi slaae vor Lid til dig, vor Gud.
Et Frø i Jordens Skjød
Opvoxer ved sin Død
Til kraftigt Træ, Hvor Fugle boe
I stille Ro,
Og synge glad for dig i Tro.
»Harpen«, 4. opl. 1863, nr. 639.
Umiddelbart foran i »Harpen« staar et enkelt
vers i samme versemaal, som senere i Sønder
jylland blev sat sammen med foranstaaende
salme. Det vides ikke, om det er originalt eller
har et tysk forlæg:
Mel. Helligste Jesu, Helligh. etc.
Jesu, store Seierherre!
Giv snart, at Alle maatte være
Nedlagte for din Herskerstol!
See til dine Bud i Naade,
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Lad dine Øines Lys dem raade;
Og Mørket sprede for din Sol.
Bønhør os, Herre Gud!
For dine Sendebud,
Og for hver Sjæl, fjern eller nær,
Som du frembær
I Bønnen for din Fader kjær.
»Harpen«, 4. opl. 1863, nr. 638.

Strofen er her bygget som i den forrige, hvor den
i slutningen er ændret i forhold til den tyske
original. Noget af dette blev efterhaanden rettet,
da disse to salmer gennem Brødremenigheden
kom til Sønderjylland og fik indpas i missions
kredse. I de ældste udgaver af »Missionsharpe.
En Psalmebog til Brug ved Missionsfester og
kirkelige Møder. Udgivet af Nordslesvigs evangelisk-lutherske Missions-Forening« Sønderborg
1876, er optaget de første fem vers af den først
nævnte nr. 639, derefter er som sjette vers til
føjet nr. 638 »Jesu, store Seierherre«, og endelig
er der tilføjet et nyt syvende vers, som formentlig
er tildigtet i Nordslesvig. Det lyder:
Der kan dog ei blive Hvile,
Før alle Sjæle til Dig ile
Og alle Folk tilbede Dig.
Dit Kors maa dog Seier vinde,
Din Kjærlighed dog Veien finde
Til alle Land og hvert et Rig?
Indtil de knæle ned
Og søge deres Fred
I Jesu Navn
Hver Tunge saa
Ham synge maa
Hosanna og Halleluja.
Maaske er denne sammensætning og tildigtning
foretaget af »Missionsharpe«s udgiver, forman
den for den nordslesvigske missionsforening,
Dybbølpræsten Emil Claussen, der senere var
medlem af den nordslesvigske salmebogskom
mission.
Herefter har PVal delt salmen i to, nemlig
»Een for alle har vort Hjerte«, nr. 48, bestaaende
af v. 1, 3, 4, 5, og »Jesu, store Seierherre«, nr.
49, bestaaende af det indføjede vers fra Harpen
638 og det nu tildigtede v. 7: »Der dog ei kan
blive Hvile.« (Da PVal og 1. udg. af Missions
harpe udkom samme aar 1876, er der dog ogsaa
den mulighed, at det tildigtede vers først er
fremkommet i PVal, hvorefter Missionsharpe
har foretaget sammensætningen).
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I tredie og senere udgaver af Missionsharpe
er salmen blevet forkortet til v. 1, 2, 3, 4 samt
det nye vers. Endvidere er der (af forhenværende
degn Kæstel) foretaget følgende ændringer i de
foran anførte tekster: 1,1: Een alene. 1,4: Dig
vi ofre. 1,9-10: Med Din Gave, Din Himmelfred.
2,1: Vi ei valgte Dig, o Herre. 2,7 flg.: Gjør
Du os fattig her, O Jesu, Frelser kjær, Saa vi
ile, Trods Spot og Spee, Trods Sorg og Vee Til
Himlen, hvor vi Dig skal see. 3,9-12: Han har
Freden, Ja, Hjemmets Fred, Og Hvilested I Dig,
i Tid og Evighed. 4,1: See paa alle Millioner.
4,7: Bryd frem, Guds Søn, med Magt. 4,9-10:
Og tænd Lyset i Hedningland. 5,1: Der kan
ikke blive Hvile. 5,4: Korset Dit maa. 5,6:
Til alle Folk paa Jorderig’. 5,9-11: I Din Frelse,
Hver Tunge da Dig synge(r) glad.
Dermed var tekst og rytme bragt saavidt i
orden, at salmen uden yderligere ændringer
kunde optages i N 250. Den blev dog forkastet
i første omgang og blev ikke optaget i Forslaget
af 1888, men den kom med i den endelige salme
bog, da der udefra blev anket over dens ude
ladelse, et vidnesbyrd om, at den i løbet af en
halv snes aar havde sunget sig frem. Den beva
rede ogsaa senere en stor plads i de sønderjydske
menigheder og blev derfor optaget i D 321, dog
forkortet til v. 1, 4, 5. Til det sidste vers har
man laant slutningen af v. 3 og i 1,3 foretaget en
lille modernisering.
(Koch VII, 225).
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1. Elns ist noht! ach HErr! diess Eine
lehre mich erkennen doch!
alles and’re, wie’s auch scheine
ist ja nur ein schweres joch,
darunter das hertze sich naget und plaget,
und dennoch kein wahres vergniigen erjaget.
Erlang’ ich diess eine, das alles ersetz’t,
so werd ich mit Einem in allen ergetzt.
2. Seele! wilt du dieses finden
such’s bey keiner creatur:
lass’, was irrdisch ist, dahinden,
schwing’ dich viber die natur,
wo GOtt und die menschheit in einem
vereinet,
wo alle vollkommene fulle erscheinet,
da, da ist das beste, nohtwendigste theil,
mein Ein und mein Alles, mein seeligstes
heyl.

3*6
3. Wie Maria war beflissen
auf des Einigen geniess,
da sie sich zu JEsu fussen
voller andacht niederliess.
Ihr hertze entbrannte, diess eintzig zu horen,
was JEsus, ihr heyland, sie wolte belehren;
ihr alles war gantzlich in JEsum versenckt,
und wurde ihr alles in einem geschenckt.1
4. Also ist auch mein verlangen,
liebster JEsu, nur nach dir,
lass’ mich treulich an dir hangen,
schencke dich zu eigen mir;
ob viel auch umkehrten zum grossesten
hauffen,
so will ich dir dennoch in liebe nachlauffen:
denn dein wort, o JEsu! ist leben und geist,
was ist wohl, das man nicht in JEsu
geneuss’t.
5. Aller weissheit hochste fiille
in dir ja verborgen liegt.
Gieb mir2, dass sich auch mein wille
fein in solche schrancken fiigt,
worinne die demuht und einfalt regieret,
und mich zu der weissheit, die himmlisch
ist, ftihret.
Ach! wenn ich nur JEsum recht kenne und
weiss,
so hab’ ich der weisheit vollkommenen
preiss.
6. Nichts kan ich vor GOtt ja bringen,
als nur dich, mein hbchstes guht,
JEsu! es muss mir gelingen
durch dein rosinfarbes blut.
Die hochste gerechtigkeit ist mir erworben,
da du bist am stamme des creutzes
gestorben:
die kleider des heyls ich da håbe erlangt,
worinne mein glaube in ewigkeit prangt.
7. Nun, so gieb, dass meine seele,
auch nach deinem bild’ erwacht,
du bist ja, den ich erwåhle,
mir zur heiligung gemacht.
Was dienet zum gottlichen wandel und
leben,
ist in dir, mein Heyland! mir alles gegeben:
entreisse mich aller3 vergånglichen lust,
dein leben sey, JEsu, mir eintzig bewust!
1. den sidste linie i v. 3 er faldet ud hos Freylinghausen.
a. Freylinghausen: nur. 3. Den store udgave af Schra
der har »aber«, den lille har »aller«.
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8. Ja, was soli ich mehr verlangen?
mich beschwemmt die gnaden-fluht,
du bist einmahl eingegangen
in das heil’ge durch dein blut;
da hast du die ew’ge erlosung erfunden,
dass ich nun der hollischen herrschafft
entbunden;
dein eingang die vollige freyheit mir bri.igt,
im kindlichen geiste das Abba nun klingt.
9. Voiles gniigen, fried’ und freude
jetzo meine seel’ ergetzt,
weil auf eine frische weyde,
mein hirt, JEsus, mich gesetzt.
Nichts susses kan also mein hertze erlaben,
als wenn, ich nur, JEsu! dich immer soli
haben;
nichts, nichts ist, dass also mich innig
erquickt,
als wenn ich dich, JEsu! im glauben
erblickt.
10. Drum, auch, JEsu, du alleine
solt mein Ein und Alles seyn.
Priif’, erfahre, wie ichs meine,
tilge allen heuchel-schein:
sieh’, ob ich auf bosem, betruglichem stege,
und leite mich, hochster, auf ewigem wege:
gieb, dass ich hier alles nur achte fur koht,
und JEsum gewinne. Diess Eine ist noht.
Johann Heinrich Schroder.
»Hasselsches Gesangbuch«, 1695.
Her efter Schrader: »Vollst. Ges.-Buch«, 1731,
Nr. 726.
Da Johann Heinrich Schroder digtede denne
salme, var han forlovet med Tranquilla Sophie
Wolf. De var begge paavirkede af A. H. Francke
og dybt grebne af aanden fra Halle. De brændte
af iver for Herrens sag; de længtes utaalmodigt
efter Sions sejr og Babels fald; de havde aabenbart ogsaa begge gaaet lidt i skole hos Gottfried
Arnold.
De var begge salmedigtere, men den gamle
salmetones jamber og trochæer kunde ikke
rumme deres svulmende Jesuskærlighed og deres
hede længsler. Daktyler maatte der til, nye ryt
mer, nye versformer. De opildnede hinanden
og sang duetter for Herren.
Først digtede han denne salme, hvor rytmen
skifter saa ejendommeligt fra den første til den
anden halvdel af strofen. Ved dette rytmeskifte
kommer salmen i sig selv til at virke som en duet.
Hun blev saa betaget af denne nye form, at
hun digtede en salme paa samme versemaal:
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»Treuster Jesu, Ehrenkonig, Du mein Schatz
und Bråutigam«. Den slutter ned linjerne:
Vor allem hebt himmelauf heilige Hånd:
Gott stårk uns; o Jesu, hilf siegen ohn End!
Denne slutning greb ham, saa han svarede paa
hendes salme ved at digte: »Jesu, hilf siegen«,
se nærmere under »Jesus, giv sejer«.
Derefter forstærkede hun denne sejrstone i en
ny salme: »Jauchzet all mit Macht, ihr From
men«, der slutter:
Auf, ihr Klugen, steht und wachet,
schmiickt die Lampen, Babel krachet!
Fem af hans og to af hendes salmer blev optaget
hos Freylinghausen 1704; da var de begge døde,
hun i 1697 efter tre fjerdingaars ægteskab, han
1699, kun 33 aar gammel. Den heftige flamme
brændte tidligt ned.
Koch siger, at nærværende salme er digtet
1697 og samme aar optaget i »Geistreiches Ges.
B.«, Halle. Men baade Fr. Jehle og Kulp gør
opmærksom paa, at den allerede er trykt i
»Geistliche Lieder und Lobgesånge« 1695, den
Hassel’ske salmebog, saaledes kaldet, fordi hof
præst J. H. Hassel i Coburg har skrevet en
slutningsbøn deri. Ifølge Koch har den over
skriften: »Von der Verleugnung sein selbst und
der Welt. Luc. 10,42.« Det bibelske grundlag er
iøvrigt: Kun eet er fornødent til salighed, v. 1:
Luk. 10,42. Vers 2: Hvor dette ene er at søge,
nemlig hos Guds Søn, Kol. 2,9. Vers 3-4: Hvor
ledes det findes, Johs. 6,63 flg. Derefter hvilke
skatte man derved vinder, vers 5 visdom, vers
6 retfærdighed, jvf. Es. 1,18 og 61,10, vers 7
helliggørelse, vers 8 forløsning, 1. Kor. 1,30,
Vers 10: Ps. 139,23-24. Fil. 3,8-9.
I Tyskland har salmen været meget omstridt,
men ogsaa meget yndet, og mange af dens linjer
er blevet ordsproglige vendinger i forkyndelsen.
Den blev oversat til dansk af Brorson:
Paa sin egen Melodie.
1. Et er nødigt/ dette ene
Lær mig Gud at kiende ret/
Verden kand mig indtet tiene/
Skiønt hun synes fiin og slet/
Hun er kun en byrde/ som nager og plager
Hvor Sielen dog ingen ret liflighed smager
Men faaer jeg det ene for alting kun fat/
Da bliver mig een Ting for alting min
Skat.
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2. Vilt du dette ene tage/
Søg det ey paa denne Jord/
Lad/ hvad jordisk er/ tilbage
Søg det oppe/ søg det hvor/
At guddom og Manddom forenet sig finde/
Og hvor aid fuldkommenheds Fylde er inde/
Der/ der er det ene nødvendige ret/
Der/ der er min ene/ mit alting i et.
3. Som Mariæ Hierte-Rødder
Søgte denne ene Skat/
Da hun sig ved Jesu fødder
Fuld af lengsel hafde sat/
Hans Tale var livlig i hierte og øre/
Hun vilde saa gierne hans villie høre/
Hun smagte den Sødhed i Frelseren laae/
Han ene for hende var alting at faae.
4. Saadan lenges jeg med Smerte
Søde Jesu effter dig/
Lad dig finde i mit Hierte/
Overgiv dig dog til mig/
Og vilde end mange til verden sig vende/
Saa vil jeg dog effter dig løbe at1 rende/
Du haver det evige Saligheds ord/
I dig aid fornøyelses herlighed boer.
5. O! aid viisdoms Velde-Kilde/
Lad den tredske Slange ey
Mig forføre og forvilde
Fra den rene Sandheds vey/
At jeg i eenfoldig- og ydmygheds gange
Din viisdom kand søge og liflig undfange/
At kiende dig Jesu/ og have dig kiær/
Saa er jeg til Himlen og Evighed lærd.
6. Jeg for Gud kand intet bringe
Uden dig og dine Saar/
Under din forsonings Vinge
Jeg for Gud frimodig staaer/
En evig Retferdighed du os fortiente
Der Pinen og døden dit hierte bespendte/
Der har jeg de klæder/ der smycke mig ud
At prange for Thronen som deyligste
Brud.
7. Nu saa lad mig her opvekkes
Til et helligt Liv i dig/
At det onde daglig sveckes/
Ved din store Krafft i mig/
Thi hvad mig til gudelig vandring i livet
Kand tiene/ er i dig min Jesu mig givet/
Riv fra mig aid kiøddets forfengelig Lyst/
Saa lever jeg i dig/ min eniste Trøst.
I. Klenodiet: og
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8. Ja! hvad skal jeg mere sige/
Her er Naadens fulde flod/
Du gickst ind i Himmerige
For mig eengang med dit blod/
Du derved en evig forløsning har funden/
Hvorved jeg er hiulpen og reddet i grunden
Guds hierte er aabnet ved denne hin
gang1/
Thi siunger jeg Abba med frydelig Klang.
9. Sielen veed af ingen Byrde/
Har et frit og lystigt mod/
Hun er ført af hendes Hyrde
Ind i lifsens Eng og flod/
Ej nogen forfriskning mod denne kand veye/
At have sin Jesum/ ham evig at eye/
Slet intet mig glæder/ og demper min vee/
Foruden min Jesum i Troen at see.
10. Derfor Jesus/ hand mit ene
Og mit alting være skal/
Prøv/ om jeg det ret vil mene/
Eller er blant Hyklers Tal/
See/ om jeg mig vender i Sikkerheds leye/
Og føør mig paa lifsens de evige veye/
At agte for Skade aid vellystens Flock/
Og Jesum at vinde/ hand ene er nock.
»Nogle Psalmer om Troens Frugt forferdigede af
H.A.B.«, 1734, Tunder.
Den blev optaget i P 355 med følgende æn
dringer: 1,4 og 5: den. 1,8: en skat. 4,1-2:
Ligeledes jeg med smerte Længes, JEsu, efter
dig. 8,7: din gang. 10,3: ey vil mene.
Gb 317 har yderligere ændret: 1,4: For en
Siel den findes slet. 2,5: Aid Guddom. 3,1:
Troes Rødder. 3,2: Heftede til denne Skat.
4,6: Saa skal du dog blive mit Maal og min
Ende. 5,6: og Naade erlange. 9,3: Den er ført
udaf sin Hyrde. 9,4: Ind til. 10,8: som eene er
nok.
Derefter gled salmen ud af de kongerigske
salmebøger, men blev bevaret i Sønderjylland,
hvor den blev optaget i MB 525 og senere i N
403, det sidste sted med følgende ændringer i
forhold til originalen: 1,1: Eet fornødent er,
det ene. 1,4: Tynger kun og gjør mig træt. 1,5:
Den. 1,7-8: som stiller hvert Savn, Saa er ved
det Ene mig Alting til Gavn. 2,5: Sig Guddom
og Manddom forenede finde. 2,8: der er min
Rigdom, mit Alting i Eet. 3,5: for Hjerte. 3,6:
Hans Villie alene hun lysted at høre. 4,7-8: Du
har jo det sande, det evige Ord, I dig, kun i dig
1. Klenodiet: hengang. Senere udgaver: din gang.
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al min Salighed boer. 5,1: Du al Viisdoms Dyb
og Kilde. 5,5-8: Eenfoldigt og ydmygt mit
Hjerte lad være, See, da skal den himmelske
Viisdom jeg lære! Paa dig, o min Jesu, da Øiet
kun seer, Og Hjertet, som tørster, ei trænger til
meer. 6,6: omspændte. 6,7-8: Der har jeg den
Klædning saa fiin og saa prud, Hvormed jeg
skal prange for Thronen som Brud. 7,4: Naades
Kraft. 7,6-8: Kan tjene, det alt jo i dig er mig
givet; Saa neddæmp da Kjødets den daarlige
Lyst, Saa lever jeg dig, du min eneste Trøst.
8,1: Hvad skal meer jeg efterhige? 8,5-6: For
mig, som af Synden og Satan var bunden, Du
derved en evig Forløsning har funden. 8,7:
din Gang. 8,8: synger. 9,3-5: Thi den føres af
sin Hyrde Hen til ... Og op mod den Glæde
ei Noget kan veie. 9,6: for evig i Eie. 10,1: Jesu,
du mit Ene. 10,5: end slumrer paa Sikkerheds
Leie. 10,6: Livets. 10,7: Vellysters.
Da man i Sønderborg gik over til KH og
dertil dannede et tillæg af salmer fra N, blev
denne optaget (nr. 743) med v. 1, 5, 6, 7, 8.
SF 751 har optaget de fem første vers, og SF
752 »Jesus, Herre, du mit ene« omfatter de
øvrige: 10, 6, 7, 8, 9.
D 591 har optaget v. 1-5.
I Norge er den optaget i La 534 og Hauge
528 med alle vers, mens La rev 568 og Nynorsk
839 har forkortet den til 6 vers.
Vi har ikke paa dansk ret mange salmer, der
som denne taler mystikkens længselsfulde sprog.
Paa grund af rytmeskiftet føles det, naar salmen
synges, som om de fire første linjer synges solo
af den enkelte sjæl, mens de fire sidste linjer
synges af en forenet menighed.
Carl Koch siger: Brorson var altid bestemt
ved sine Forbilleders Versform, men han me
strede den, som om den var valgt af ham selv.
(Koch IV, 382. VIII, 426-429. Kulp 171. Skaar II,
382. BSS II, s. 102. Carl Koch: Hans Adolf Brorson,
s. 37-38. Monatschrift, 35. Jahrg. 1930, II, 38).

EET JEG ØNSKER FREM FOR ALT
HERNEDE.
Mein Wunsch.
1. Eines wunsch’ ich mir vor allem Andern,
Eine Speise friih’ und spåt; —
Selig låsst’s im Thrånenthal sich wandern,
Wenn diess Eine mit uns geht:
Unverriickt auf Einen Mann zu schauen,
Der mit blut’gem Schweiss und Todesgrauen
Auf sein Antlitz niedersank,
Und den Kelch des Vaters trank.
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2. Ewig soli Er mir vor Augen stehen,
Wie Er, als ein stilles Lamm,
Dort so blutig und so bleich zu sehen,
Hångend an des Kreuzes Stamm;
Wie Er diirstend rang um meine Seele,
Dass sie Ihm zu seinem Lohn nicht fehle,
Und dann auch an mich gedacht,
Als Er rief: Es ist vollbracht!
3. Ja, mein Jesu, lass mich nie vergessen,
Meine Schuld und deine Huld!
Da ich in der Finsterniss gesessen,
Trugest du mit mir Gcduld,
Hattest långst nach deinem Schaf getrachtet,
Eh’ es auf des Hirten Ruf geachtet,
Und mit theurem Losegeld
Mich erkauft von dieser Welt.
4. Ich bin dein! - sprich du darauf ein Amen!
Treuster Jesu, du bist mein!
Driicke deinen siissen Jesusnamen
Brennend in mein Herz hinein!
Mit Dir Alles thun und Alles lassen,
In dir leben, und in dir erblassen,
Das sey bis zur letzten Stund’
Unser Wandel, unser Bund.
Albert Knapp, 1823.
Her efter »Christliche Gedichte«, Basel 1829,
Erster Band, Zweyte Abtheilung, s. 151.
Denne salme blev digtet af Albert Knapp, mens
han var vikar i Gaisburg, paa opfordring af hans
ven kleinsmedesvend Wilhelm Gruner, som gerne
vilde have en salme eller sang i anledning af, at
hans mester i Stuttgart havde en datter, som
skulde konfirmeres. Det var sandsynligvis 23.
april 1823. Den unge præst og smedesvenden
var blevet venner og bad ofte sammen, men
det var smeden, som hjalp præsten. Knapp
havde den ide, at han ikke vilde prædike et
eneste ord, som ikke var undfanget i Helligaandens glæde. Det bragte ham ofte i den yderste
fortvivlelse, saa han i dagevis ikke kunde sætte
tre linjer sammen trods al bøn og anstrengelse.
En Morgen, da han næsten havde grædt sig
gennem natten og endnu ikke havde noget tema
for den prædiken, som han snart skulde holde,
havde han i den yderste sjæleangst lagt sig paa
gulvet, saa lang han var; da kom Gruner ind,
bad med ham og fulgte ham til kirke, hvor han
i dødsangst maatte improvisere sin prædiken.
I en saadan trængselstid blev ovenstaaende salme
til. »Er der noget godt ved den«, siger forfatteren,
»er det sandelig ikke min fortjeneste; thi jeg ud
taler ikke deri noget, som jeg ejede eller nød i
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min følelse, men kun noget, som jeg i den yderste
forladthed ønskede mig af Gud.« Den blev
meget hurtigt optaget i mangfoldige tyske salme
bøger, og 1876 blev den optaget i PVal 557.
Oversætteren er unævnt; er det maaske C. A.
Valen tiner selv?
1. Een Ting kun jeg ønsker fremfor andre,
Her i Livet at opnaae,
Saligt kan i Taarens Dal vi vandre,
Naar det Ene kun vi faae:
Ufravendt at fæste Troens Øie
Paa den Mand, der under Angst og Møie
Mig forløste, da hans Sved
Faldt som Blod paa Jorden ned.
2. Aldrig jeg om anden Trøst vil vide,
Anden Grund til Salighed,
End min Jesu Død og bittre Qyide,
Da han hang paa Korsets Træ,
Og som Brudgom til mit Hjerte beilte,
At det i hans Smertens Løn ei feilte;
Da han og for mig har sagt
Døende: »det er fuldbragt!«
3. O, min Jesu! lad mig aldrig glemme
Min Skyld og din Kjærlighed:
Da jeg endnu var i Mørkets Gjemme
Havde du Langmodighed,
Kaldte tidt paa mig med Hyrde-Stemme,
Dog jeg vilde ei dit Kald fornemme,
Omendskjøndt saa dyrebar
Ved dit Blod gjenløst jeg var.
4. Jeg er din! Siig du dertil dit Amen,
Søde Jesu, du er min!
Lad os allevegne blive sammen,
Hold du mig ved Haanden din;
Dybt indprentet lad dit Navn nu være
I mit Hjerte, dig til Priis og Ære,
At jeg tro til sidste Stund
Tjener dig af Hjertens Grund.
PVal 557.
Da kommissionen, som udarbejdede N, kom til
denne salme, besluttede man at udskyde for
handlingen om den. Man har formentlig været
utilfreds med oversættelsen og har ønsket en
bedre, men man har ikke været til sinds at kassere
salmen. Senere fandt man en udvej. Under et
besøg hos Nic. C. Nielsen i Højrup, som var
medlem af kommissionen, fik Vilh. Gregersen
af sin vært opfordring til at skrive en ny og
bedre oversættelse. Det skete under selve besøget

320

i foraaret 1888, saa oversættelsen i sidste øj'eblik
kunde vedtages og komme med i prøvesalme
bogen. Gregersen har ikke selv optaget den i
nogen af sine digtsamlinger. Hensynet til Søn
derjylland kan forklare, at han oversætter en
salme, der ligger saa langt fra hans egen tone:

1. Eet jeg ønsker fremfor Alt hernede
Som mit Hjertes daglig Brød,
Har jeg det, gaaer jeg med salig Glæde
Selv blandt Torne til min Død:
Det er ham, den Eneste, at skue,
Som i blodig Sved har maattet grue,
Da han i Gethsemane
Tømte Kalken fuld af Vee.
2. Evig skal han lyse for mit Øie,
Han, der stille som et Lam
Bleg og blodig maatte Nakken bøie
Paa et Kors med Spot og Skam,
Han, som brændende af Tørst og Smerte
Ikke glemte selv mit arme Hjerte,
Men holdt ud mod Mørkets Magt,
Til det lød: »Det er fuldbragt!«
3. Ja, min Frelser! lad mig aldrig glemme
Al min Brøde, al din Trøst;
Da jeg laa i Mørkets Baand og Gjemme,
Bar du over med min Brøst,
Havde søgt dit Lam saa tidt, saa saare,
Skjøndt jeg ændsed ei dit Kald, din Taare,
Havde kjøbt mig med din Død
Fri fra Verdens Skyld og Nød!
4. Jeg er din, o siig dertil dit Amen,
Frelser tro — nu er du min!
Brænd dit Jesusnavn med Himmelflammen
Dybt og varigt i mit Sind!
Vær mit Eet og Alt, ja allevegne.
Vær mit Liv, til mine Kinder blegne,
Vær min Glæde, vær min Vagt
Og bevar mig i din Pagt!
N in. Vilh. Gregersen.

Med denne tekst blev salmen meget elsket i
Sønderjylland; det sidste vers brugtes under
tiden efter trosbekendelsen: »bevar mig i din
pagt«. Kommissionens flertal var nærmest stemt
for at udelade den, men paa provst WestergaardJacobsens indstændige opfordring blev den dog
optaget i D 158.
(Koch VII, 225; VIII, 59-61. N-ark.).
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EJA, MIN SJÆL RET INDERLIG SIG
FRYDER.
En skiøn Aandelig Vijse/ om alle
troendis GVds Børns Glæde/ vdi det
ævige Lijff. Siungis som: Der
var eengang en riger
Mand/ etc.
1. Eya mit Hierte ret inderlig
jubilerer/
Met Lyst oc Fryd saa glædelig
Triumpherer/
Naar jeg betæncker/ at Dødsens Lencker
Sønderbrut er/ oc Liffuet mig skienckis
Aff Naade.
2. Liflig mit Hierte med stor Andact/
sig glæder/
At JEsus min Salighed haffuer i Act/
bereder/
I Himmelens Throne/ mig Ærens Krone/
Huor jeg fra Elende bliffuer forskonit
Med Glæde.
3. Ligesom Fuglen ved liusen Dag/
sig fryder/
Saa giør min Siæl vden Aflad/
oc liuder:
Loff/ Prijs oc Ære/ O JEsu kiere/
Som Kronen for alle Konger mon bære/
Med ære.
4. Eya mit Hierte met Glæden stor/
forlyster/
Den Fryd som er vdi Engle-Chor/
oc trøster/
Ja giør det saa/ at jeg pass ey paa/
Den Ælende jeg skalt i Verden vdstaa
med Møde.
5. All Haab derfor til JEsum Christ
hensette/
Forhaabendis vist vden Argelist/
med rette/
At dette Elende skal faa en god Ende/
GVd skal min Graad til Glæde omvende/
Ret snarlig.
6. Naade oc Barmhiertighed
dem skiencker/
Som angrer Synden med Bitterhed/
oc tæncker/
Paa Guds Godhed/ ja Naade oc Fred/
Som været haffuer aff Evighed/
Til Syndre.

EJA, MIN SJÆL RET INDERLIG SIG FRYDER

321

7. Dersom dit Hiert’ met Sorg bespent
mon være/
Dig snarlig til JEsum Christ omvent/
begære/
Met Tolderen sijg: GVD vær mig naadig/
Omvent mit Hierte vdlede mig/
Aff Snaren.

14. Eya lad skinne den frydefuld Dag
med fromme/
Paa huilcken Alting saa vel i Lag
mon komme/
Omvend vor Elend/ O JEsu fra spend/
Vor bangheds Aag til Glæd omvend/
Saa frydelig.

8. En huer Christen med frydefuld Mod
begrunde/
At den allermindste draabe Blod
vdrunde/
AffJEsu Side/ med Smerte oc Quijde/
All Synder affvasker/ giør dem Sneehuide/
Oc reene.

15. Redebon jeg er O JEsu Christ/
allerede/
Din yderste Tilkomst forløs mig vist
med1 Glæde/
Kom mæctig/ kom præetig/ lad icke
vansmæetis/
Min Siæl i Døden/ men hende betecke/
I2 Glæde.

9. Retferdigheds Krone saa yndelig
met ære/
Haffuer JEsus Christus forhuerfuet dig
at bære/
I Himmerigs Rige/ med Guds Børn tillige1/
For huilcken all Sorg maa gandske vndvige/
Tillige.

Ukendt dansk forfatter 1639.
Her efter: »Vdkaarne Psalmer«, 1642.

13. Trøst oc Ro vden Argelist
med Prydels/
Erlanger du vist/ naar JEsus Christ
dig indbiuder/
I Himmelens Throne/ huor Ærens Krone/
Skal giffuis dig/ for Lammens Throne/
Aff Naade.

Denne sang, som blev berømt over hele Norden,
fremkom først i et lille skillingstryk hos bog
handler Jørgen Holst i København 1639:
»Tuende aandelige Vjser. Den Første: Eya mit
Hierte ret inderlig jubilerer...«. Dette hefte
er kun bevaret i eet eksemplar, som er indbundet
i et samlebind, der findes i Karen Brahes biblio
tek i Odense (nr. 1739, s. 236 flg.). Men desværre
er heftet defekt, og det er netop denne første
vise, der mangler. Man er dog ret sikker paa
teksten, fordi en adelsdame Vibeke Bild har
skrevet den af 1646 i sin da paabegyndte visesamling, og denne afskrift stemmer godt med
den her anførte tekst fra »Vdkaarne Psalmer«
1642, der ogsaa udkom paa Jørgen Holst’s for
lag. Endvidere optog Holst den 1645 i en ny
udgave af Hans Rauffns »Aandelige Vandkilde«.
Den deri optagne salmesamling hedder hos BH
»Hoist’s Psalmebog«.
Sangen blev altsaa hurtigt udbredt og kom i
stor yndest. Den blev optaget ogsaa i Cassubes
og Moltkes salmebøger og tilsidst i K, hvor der
er følgende ændringer: 3,1: klaren. 8,6: Giør os.
11,3-4: Af JEsu Christo skal hans bruud Da
prydes. 11,6-7: Ingen skal den glæde fra os
rykke Evindelig. 12,6: tiden den. 15,1: er jeg.
15,3: forløser. 15,4: I glæde.
F. Ohrt mener, at originalteksten vil være en
skuffelse for den, som kun kender salmen fra
Hammerichs bearbejdelse, der er optaget i vore
nyere salmebøger. Der er verstekniske mangler,
der er slette rim, og det værste er, at digteren
ikke synes grebet af sit emne, han gør sig bred
og slaar stort paa uden at faa givet os en inderlig
klang af den glade forlængsel, bortset fra et par

1. Holst’s sbg. 1645: dislige. 2. Trykfejl: Evinderlig.

1. 1645: I. 2. 1645: Med.

10. Stor Ære fører med sig den Dag/
oc Glæde/
Paa huilcken wi skal vden all Klag
indledis/
Med Ære oc Prijss i Paradiss/
Der skue GVds Ansict/ som er all Vijs
oc Naadig.
11. Der skal wi herlig stafferis vd
oc frydis/
Som JEsus Christus vor Brudgom prud/
oc prydis/
Med zijred Smycke/ oc Gyldenstycke/
Ingen den Glæde skal fra os ryeke/
Ey inderlig.2
12. All Mure oc Gader aff lutter Guld
mon være/
Grundvold aff ædel Steene fuld
med Ære/
En liflig Klang af Engle-Sang/
Skal høris/ at tijden dem blifur ey lang
For Glæde.
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smukke tilløb. Hans forestilling om Himlens
glæder er ganske udvendig. Jeg kan ikke under
skrive denne dom. Sætter man sig tilbage i tiden
- 50 aar før Kingo - maa man tværtimod sige,
at visen i formel henseende er fremragende. Den
har en let dansende rytme og en yndefuld
strofeform og mange søde rim. At det under
tiden kan slaa klik, at digteren kan gribe til et
upassende »uden argelist« som rim paa »Christ«
(5>3 °g I3>1) bør slet ikke kunne forundre, naar
man tager datidens versteknik i betragtning.
Man vil maaske i vore dage finde, at en saadan
leg med rim og rytme, og med navnet »Elle
Andersdater« indskrevet i versenes begyndelses
bogstaver, ikke ganske svarer til emnets karakter.
Men saadan følte man ikke dengang. Jo større
»kunst«, des mere hædrede man sit emne og det
navn, der var indskrevet i sangen. I hvert fald:
som lyrik betragtet er den fremragende for sin
tid.
Men den er ikke uden forudsætninger eller
forbilleder. V. 10-11 har hentet stof fra konge
salmen Ps. 45, og v. 12 fra Aab. 21,19-21. Af
litterære forbilleder kunde man nævne Ph.
Nicolais »Wie schon leuchtet der Morgenstern«
(se: »Af højheden oprunden er«) og maaske
»Naar jeg betænker tid og stund« (se denne),
som ogsaa har et akrostikon, men maaske især
den gamle danske »Om Himmerigs rige vi tales
ved«, se denne! Desuden maa i denne forbindelse
nævnes en anden sang med samme begyndelse
»Eya mit Hierte ret inderlig Met Lengsel hart
betvingis«. Den er paa 16 vers, hvis begyndelses
bogstaver siger Else Pedersdaater. Versene er
her firlinjede, ganske enkle og regelmæssige, alle
holdt i jeg-form, men iøvrigt med samme ind
hold, længslen efter Paradis og det himmelske
bryllup. Den er anført hos BH 1,567. Da den
først fremkom i Cassubes salmebog 1661, er
det vel mest sandsynligt, at den er yngre, og
det er da den, »EP«, som har laant af »EA«.
Naar den alligevel nævnes her, er det fordi den
har faaet indflydelse paa senere bearbejdelser,
f. eks. Hammerichs.
Et endnu mere spændende problem er spørgsmaalet om forfatteren, eller forfatterinden! Man
har fra gammel tid peget paa Ellen Marsvin til
Lundegaard og Ellensborg (nu Holckenhavn),
ejer af mange godser, Kristian IVs svigermoder,
idet Kirstine Munk var datter af hendes første
ægteskab. Da hendes far imidlertid ikke hed
Anders, men Jørgen Marsvin, har man villet
finde hendes initialer gemt i sangens første ord
»Eya Mit« eller i de to første langlinjer »EyaMet«.
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I forfatterregistret i R, altsaa i forbindelse
med Hammerichs bearbejdelse, staar, at Ellen
Andersdatter »var formodentlig en Borgers, H.
Hansens, Hustru i Maribo, død 1643«. I den
følgende tid bliver det næsten til vished, og
folkelige sagn begynder at samle sig om Ellens
navn. Saaledes skriver Vilh. Bang: »Jeg har hørt
det Sagn, at hun for en eller anden Forbrydelse
var dømt til Døden, og at hun til Trøst for sig
havde digtet denne Salme, medens hun sad i
Fængslet; naar man læser den, især saaledes som
den oprindelig lød i de sexten Vers, hvoraf den
fra først af bestod, vil dette kunne forekomme
meget sandsynligt. Den, der har meddelt mig
denne Efterretning, havde desværre glemt, hvor
han havde hørt det fortælle.« Hertil maa man
bemærke, at originalen, som ikke har 16, men
15 vers, ikke nævner ordet »fængsel« og paa
ingen maade er præget af nogen fængselsstem
ning. Severinsen har maaske ret, naar han
mener, at dette sagn snarest er en fortolkning til
ordet »fængsel«, der er kommet ind hos Hammerich.
Severinsen har endvidere meddelt Ohrt et
andet sagn, som han havde hørt af sin nabo i
Tim, gaardejer Kr. Iversen, der atter havde
det fra sin moder, som var fra Ulfborg: »Ved
kommende Kvinde laa Lig i 15 Dage, og hver
Dag sang Liget da et Vers. De 15 Vers danner
Sangen«. Sangen skulde saaledes være en hin
sidesvision, en aabenbaring til en sjæl, der har
staaet ved Himmeriges port og kigget ind, mens
kroppen endnu laa i den aabne kiste. De 15
vers, som skal lægges sammen, peger aabenbart
paa sangens akrostikon. Om syngende lig har
man vandresagn, saaledes f. eks. fra Finland i
Køllekrigens dage: »Julenat 1599 sang de hen
rettede officerers hoveder, der var spigrede paa
Viborg stadport, sidste vers af »Vor Gud han
er saa fast en borg«.
Hvorledes har man nu fundet ud af, at »Elle
Andersdater« var gift med den gode borger
Hans Hansen i Maribo? Det giver Ohrt en
rimelig forklaring paa. Det nu defekte hefte,
hvori sangen først fremkom, findes som nævnt
i et samlebind i Karen Brahes bibliotek. I dette
bind er indbundet mange forskellige ting, bl.a.
et hefte med titlen: »Gloria mundi [osv.] offuer
erlig, dydig, gudfryctig oc salige Quinde Elline
Anders Daatter, som vaar erlig, viis, velact oc
nu salig Mand Hans Hanssøn, fordom Borger
og Indvaaner i Mariæboe, hans effterlatte kiere
Hustru hindis salige Legommis Nedsettelse i
Mariæboe Kircke, den 30te Junij Anno 1643.
Korteligen sangviis sammenskreffuen af Thomas
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Nielszøn Merck...«. Situationen, som fremgaar af dette hefte, er følgende. En forholdsvis
ung enke, Elline, som efterlader sig to børn,
bliver af sin svoger Jacob Hansen stedt til hvile
i familiegravstedet i Maribo kirke. Til denne
lejlighed har den nu ukendte Thomas Nielsen
Mørck, maaske en degn eller en pebling, skrevet
et par sange, som Jacob Hansen maaske har
betalt ham for. Familien var velstillet. Den
første sang er paa 19 danske vers, hvis begyndel
sesbogstaver siger »Elline Andersdaatter«, den
anden er paa latin og giver det samme navn i
latiniseret form: »Helena Andreæ«. I den første
sang indføres den formentlig unge og livsglade
Maribokone som talende: »Der jeg helst vilde
leflfue/ er døden kommen med stoer list«. Der
er ingen lighed i stemning eller ydre forhold
mellem denne ligtale og »Eya-visen«. Men
dette tilfældige sammentræf mellem to omtrent
samtidige hefter med omtrent det samme akro
stikon har givet anledning til, at man har iden
tificeret den unge enke i Maribo med visens
digter. Hvis man i lighed med »rimnød« kunde
danne ordet »forfatternød«, saa er det sket af
forfatternød.
Det er forklarligt, at man gerne vil finde en
forfatter til en berømt sang, og man kan jo ved
dette sammentræf have fundet det rigtige, men
meget taler derimod. Elline, Eline, Ellen og
Elle er vel det samme navn, men man brugte
vel i reglen kun en af formerne. Anders er heller
ikke noget usædvanligt navn. Skulde den unge
borgerkone i Maribo have digtet denne vise,
havde man nok hørt i hendes eftermæle, at hun
var poet. Og en poet, der kan digte en saadan
vise, vilde man formodentlig høre mere om.
Endelig kan man slet ikke gaa ud fra, at det er
forfatternavnet, man læser ud af begyndelses
bogstaverne. Det er lige saa ofte den, som man
vil hædre med sin sang. Saaledes er det jo netop
med Mørcks to gravsange. Det var mere logisk
at gætte saaledes, at den som skrev om E. A.,
da hun var død, havde skrevet den første vise
til hende, mens hun levede, men hvorfor saa
»Elle« den ene gang og »Elline« den anden?
Og hvorfor hører man saa ikke mere om Mørck?
Vil man endelig slutte, at Elle og Elline er sam
me person, fordi de to hefter findes indbundet
i samme bind, kan man lige saa godt slutte, at
det ikke er samme person, da de to hefter ikke
er anbragt ved siden af hinanden i bindet.
Resultatet af disse overvejelser bliver det dob
belte: Det er ikke sikkert, at Elle Andersdater
var borger Hans Hansens hustru i Maribo.
Og det er ikke sikkert, at navnet Elle Anders
21*
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dater betegner forfatteren. Det betegner snarere
den, som den ukendte forfatter med sit digt vil
hylde.
Det er vel i det hele tvivlsomt, at forfatteren
er en kvinde. Digtet har ikke noget kvindeligt
præg. Der er meget mere kvindeligt præg over
Else Pedersdaaters sang. Men den leg med rim
og rytme, man finder i »EA«, synes at være
mænd forbeholdt. Saadan leger Sthen, Brorson,
Ambrosius Stub og Bellmann. Man maa søge
digteren blandt folk, som var vant til at tumle
en pen, rimeligvis blandt folk, som man kender
fra andre værker.
Et forsøg herpaa er fornylig gjort af den sven
ske teol. dr. Allan Arvastson, der gaar ud fra,
at denne aandelige vise maa have en vis for
bindelse med samtidens andagtslitteratur. En
af de bøger, der bliver tale om, er Kegels
»Zwdlff geistliche Andachten«, som blev over
sat til dansk 1625 af Niels Mikkelsen Aalborg,
som dengang var præst ved Bremerholms kirke.
Arvastson finder, at der er en tydelig forbindelse
mellem det 11. kap. hos Kegel og visens skildring
af det nye Jerusalem. Endvidere sammenligner
han Kegels udtalelse om, at Kristi blod er saa
dyrebart og kraftigt, at en eneste draabe deraf
kan gøre hele verden salig, med visens v. 8.
Et andet skrift, som kan have nogen forbindelse
med visen, er Niels Mikkelsen Aalborgs fortolk
ning af Johannes Aabenbaring 1627. Det er en
ny og rettet udgave af et tidligere skrift, som
havde voldt sin forfatter mange ubehagelighe
der, fordi han havde udtalt en formodning om,
at fromme hedninger kunde blive salige. Han
blev afsat fra sit embede som sognepræst og
provst i Hålsingborg, maatte taale et par aars
nød og fattigdom, og først efter en eksamination
af biskop H. P. Resen blev han taget til naade
og fik embede i København. Arvastson finder
ogsaa her ligheder mellem fortolkningens og
visens skildringer af det nye Jerusalem. Endelig
ved man, at Aalborg arbejdede med Davids
psalmer allerede 1610, jvf. visens paavirkning
fra Ps. 45, men hans værk derom saa aldrig
lyset. Rørdam mener, at det er undertrykt af
professorcensuren. Derimod skrev N. M. Aal
borg fortalen til den prægtige udgave af »Konning Davids Psalter«, som blev bekostet af Ellen
Marsvin 1632. Arvastson finder det derfor rime
ligt, at visen er blevet digtet af N. M. Aalborg
eller dog af en, som er paavirket af hans religiøse
forfatterskab. At Ellen Marsvin har været nævnt
som dens digter, kunde da rumme det sandheds
moment, at den var blevet til i en kreds, hvori
hun var hovedpersonen.
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Mærkeligt nok fremfører Arvastson ikke til
fordel for denne hypotese, at Niels Mikkelsen
ikke blot var en frodig og alsidig oversætter og
forfatter, men ogsaa salmedigter. BH anfører
tre salmer af ham; de to første er oversættelser,
hvor han har været bundet af den tyske original,
men den tredie, BH 1,329, »En Morgenbøn«,
som synes frit formet, udviser et arbejde med
rim og inderrim, som har visse ligheder med
Eya-visen. Denne morgenbøn, »Jeg tacker dig
ret hiertelig« blev optaget i K, P og Gb.
Da den svenske oversættelse fik betydning
for salmens senere historie i Norden, skal den
anføres her. Man har tidligere ment, at den først
fremkom 1673 i »Manuale, Eller Een Ny
Handbook«, hvorefter den nedenfor aftrykkes
med Beckman som mellemled. Men Arvastson
gør opmærksom paa, at det allerede skete i en
tidligere udgave 1668, og at salmen der til
underskrift har initialerne »O. F.«, som for
mentlig betegner oversætteren.
Om Guds Barns hierteliga Hugnat aff thet
ewiga Lijffzens Betrachtande.
1. EYa, mitt Hierta rått innerligh
Jubilerar,
Medh Lust och Glådie så hierteligh
Triumpherar,
Når iagh betåncker, At Dodzens Låneker,
År sonderbruten, och Lijfwet skånekes
Aff Nåde.
2. Lustigt mitt Hierta med stoor Andacht
Sigh glåder,
At JEsus min Saligheet hafwer i Acht,
Bereda
Migh Åhrones Crona, I Himmelens Throne,
Ther iag for Ålende blifwer forskonat,
I Frogden.
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5. Ty når iagh Werldenes Uselheet
Besinner,
Och at hennes Fåfångeligheet
Forswinner;
Fast innerligh Påminner iagh migh,
Then Frogd iagh wåntar ewinnerligh,
I Hogden.
6. Min Lijt therfore til JEsum Christ
Iagh såtter,
Med Trdst i Troona forhoppandes wist
Med råtta.
At thetta Ålende Skal få en godh Ånde,
Gudh skal mijn Sorg til Glådie omwånda,
Rått snarligh.
7. Een sådan Glådie och Saligheet
Gud skåneker,
Then Synden ångrar medh Bitterhed,
Och tåneker
På Gudz Godhed, Sampt Nåde och Freedh,
Som warit hafwer aff Ewigheet,
Och altijdh.
8. Når Synden gor migh ett sorgfult Modh,
Och kråneker,
I Troone på JEsu dyrbara Blodh
Iagh tåneker.
Som gor allena Mijn’ Synder reena,
Mijn hiertans Qwijda kan thet formehna,
Så kraftigt.
9. Ey kan migh Doden och Satans Macht
Bedrofwa,
Min JEsus hafwer them all sijn krafft
Berofwat:
Når iagh insompnar, Han migh omfampnar,
Och fodr migh til then trygga Hampnen,
I Glådien.

3. Såsom en Fogel widh liusan Dagh
Sigh glåder,
Så gdr mijn Siål medh hogsta Behagh,
Och såger:
Tigh ware åhra, O JEsu kåre,
Som Cronan for alla Kongar mon båre,
Med Åhra.

10. På sidste Dag som Silfwer och Gull,
Som Solen,
Min Kropp skal skijna fast åhrefull,
For Stolen:
Så gifwer migh Gudh Then hårliga Skrudh,
Som han haar lofwat sijn kåre Brud,
Med Åhra.

4. Eya, mitt Hierta medh Glådie stoor
Forlustar,
Then Frogd som år vthi Ångla Chor,
Och trostar:
Ja, styreker migh så, At iagh pass ey på,
Then Ålend iagh skal hår i Werlden vthstå,
Medh Moda.

11. Then blifwer skijnande Sikke klaar
Til Klåder,
Som JEsus min Brudgum wårfwat haar,
Til Heder;
Med hårlig’ Smycken Och gyllen Stycke,
Then Frogd skal ingen ifrå migh rykia,
Thet weet iagh.
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12. Murar och Gator aff ijdel Gull
Skal wara,
Grundwalen aff adle Steenar full,
Så klara:
En liufligh Klang Vthaff Ångla Sång
Skal horas, at Tijden ey blifwer lång,
For Glådie.
13. Een ewigh Roo, ewinnerligh Frogd,
Ther blifwer,
Som Fredsfbrsten i Himmelens Hogd
Ther gifwer.
Med Palm i Hånder, Skola Gudz Wånner,
Loffsiunga Lambet forvtan ånde,
Ja ewigt.
14. Eya, Gud gifwe then salige Dagh
Med Fromma,
På hvilken all Ting så wål vthi Lagh
Mon komma!
Min JEsus wånde Mitt stora Ålende!
Han wille then onskade Dagh vptånda,
Rått snarligh.
15. Beredder hålt migh O JEsu Christ,
At wånta
Tijn Uppenbarelse, når tu sidst
wil håmpta
Til Frogdesalen, Uhr Jåmmerdalen
Tijn Brudh, then tu haar lofwat Hugswalan,
Ja Amen.
»Manuale...« 1668.
Her efter Beckman, s. 946.
Den svenske oversætter har i de fleste vers fulgt
den danske original ret nøje, men han har tabt
det danske akrostikon undtagen fornavnet, som
dog er ændret fra Elle til Else. Han har endvidere
af EA udeladt v. 7, 9 og 10. Han har i stedet til
digtet tre nye, v. 5, 9 og 10. Desuden har han
ændret v. 13-15. De tildigtede vers har et
stærkere drag af verdensforsagelse, mere alvor i
holdningen. Til de nye vers har oversætteren
maaske hentet stof og stemning fra EP, som
Ohrt mener, at han har kendt. Baade Ohrt
og Arvastson synes, at den svenske oversættelse
er bedre end den danske original, Ohrt endda
langt bedre. Men han gaar ogsaa her for vidt
i sin ringeagt for EA. Han citerer Liedgren:
»Hår har Danmark ånnu engång skånkt Sverige
en utomordentlig poesifylld andelig visa i folk
ton, hos oss fullståndigt råknad såsom en infoding.« Og saa siger han, at Liedgren »vel nok,
trods Ordene« har den gammelsvenske form in
mente! Han peger paa, at daarlige rim og daar-
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ligt valgte ord i den danske tekst er forsvundet
i oversættelsen, men han nævner ikke, at den
svenske tekst flere steder har daarligere rim end
den danske paa grund af den ordrette overførelse.
Naar undtages det klodsede v. 7 er de udeladte
vers heller ikke ringere end de tildigtede.
Med nogle ændringer blev oversættelsen op
taget i Swedbergs salmebog 1695 (1694), bl.a.
1,1-2: innerlig sig frbgdar«. Swedberg skrev
under salmen: »Elsa Anders Dotter«, et vidnes
byrd om, at man ikke havde glemt sangens op
rindelige akrostikon, selv om det nu var for
svundet, og om at man mente, at det røbede
forfatterindens navn. Men hvem var hun?
Idet man nu over hundrede aar sang den efter
Sveriges elskede hovedsalmebog, ofte i den
tanke, at den var svensk, begyndte man ogsaa
her at knytte en sagnkreds til den. Det begyndte
med, at den i folkemunde fik navnet »nåvervisen«, idet man mente, at den oprindelig var
skrevet paa stykker af birkebark, »nåver«.
Senere mente man, at dette navn ikke saa meget
gjaldt ordene, men melodien, som man plejede
at blæse paa en »nåverlur«, og tilsidst var den
folkelige fantasi klar over, at sangen var »forfattad av vallpigan Elsa Andersdotter«, altsaa
en svensk bondepige.
Men det var ikke blot det jævne folk, der var
optaget af den. Provst Brag omarbejdede den
fuldstændigt 1767: »I Gud jag frogdas, min ånde
och sjål Sig glåder«, som blev optaget i salme
bogsforslaget af 1814 nr. 411. Derefter bearbej
dede Wallin den 1816 og 1819, og i den sidste
form blev den optaget i Wa 487: »I hoppet sig
min frålsta sjål Fornojer«. Saavidt har sangens
svenske historie indflydelse paa Hammerichs
bearbejdelse i Danmark.
Den gamle form blev dog ikke glemt i Sverige,
selv om den i 100 aar var blevet erstattet med
Wallins omdigtning. Den blev bearbejdet af
salmedigteren A. Fr. Runstedt og med 14 vers
optaget 1921 i tillæget til Wallin, og derefter
gik salmen endelig ind i den nye Sv. Psbk. af
1937 i to skikkelser, nemlig nr. 599 Wallins
bearbejdelse, og nr. 598 væsentlig i Runstedts
bearbejdelse af den gamle: »Eja, mit hjårta,
hur innerlig År frojden«. I den sidste er det
gamle versemaal bevaret.
I Danmark nød den knap saa stor ære gennem
tiderne. Den gik fra K videre til P 498, men blev
derefter udeladt af Gb og E. 1850 tog Fr. Hammerich, som flere gange antydet, sagen op paany. Baade med hensyn til ordvalget og versfor
men tog han hensyn til den gamle svenske over
sættelse og til Wallins bearbejdelse; han søgte
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ikke nænsomt at restaurere den gamle danske
tekst, men at gøre et udvalg af dens stof og deraf
danne en kort moderne salme. Den fremtraadte
først i følgende skikkelse:
1. Eia, min Sjæl ret inderlig
Sig fryder,
Med Lov og Friis jeg gladelig
Udbryder,
Naar jeg betænker,
At Jesus skjenker
Mig Livet, han, der knuste Dødens Lænker!
2. Som Fugl, der venter Morgenskjær
Med Længsel,
Saa sidder jeg i Natten her,
I Fængsel;
Min Jesus vende
Snart min Elende
Til Liv og Salighed foruden Ende!
3. Straal frem, du frydefulde Dag
Med Fromme,
Paa hvilken Alt saa vel i Lag
Skal komme;
Naar Englesangen
Og Harpeklangen
Skal hilse Livets Sol, som er opgangen!
4. Men du, bered mig. Herre Christ,
At vente
Den store Morgen, naar du vist
Vil hente
Fra Taaredalen
Og Jordekvalen
Mig hjem til Himmerig, til Frydesalen!
Fr. Hammerich RF 1850, nr. 529.
Versformen her er Wallins. Hvad Hammerich
iøvrigt har hentet herfra eller derfra, har Ohrt
givet et udførligt skema over, saa at sige ord for
ord.
Mens der over den anførte tekst staar »egen
melodi«, staar der i RF1852, nr. 536 »Alt
opreist Maanen staaer«. Man har ønsket at til
lempe Hammerichs første forslag til en populær
dansk melodi. Der er da i foranstaaende tekst
foretaget følgende ændringer: 1,6-7: Hvad mig
Jesus skjenker. Da han i Naade knuste Dødens
Lænker. 2,6: Snart al min Elende. 3,6: Og naar.
4,6: Og fra.
Det blev den i Danmark fastslaaede form.
Saaledes blev salmen optaget i R 553, KH 638,
N 565, desuden i de grundtvigske salmebøger,
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og endelig i D 651, nu forsynet med Rings melodi.
Vi har faaet en lille god salme, men meget er
gaaet tabt, og vi har fjernet os langt fra udgangs
punktet.
I Norge nød salmen længe en lignende yndest
som i Danmark og Sverige. Derefter blev den
bearbejdet af W. A. Wexels i hans »Christelige
Psalmer« 1840 og paany i 3. udg. af samme
1859. Han forholdt sig frit til den gamle tekst,
og i den sidste bearbejdelse er han afhængig af
Hammerich. Landstad beholdt den gamle be
gyndelse og den gamle versform og søgte, kon
servativ som han var, at tillempe den gamle
tekst, hvoraf han beholdt 10 vers. La 241: »Eja,
mit Hjerte inderlig Jubilerer«. Hauge 124:
»Eia, min Sjæl ret inderlig, Sig fryder« har 7
vers i en strofeform, der minder noget om
Wallins og Hammerichs oprindelige, og en
kelte vers minder ogsaa i teksten om Hamme
richs. Det lader dog ikke til, at nogen af disse
bearbejdelser slog an; hverken La rev eller
Nynorsk har optaget salmen, saa Norge nu er
det eneste nordiske land, hvor den er helt
udeladt.
I Finland blev den gamle svenske form oversat
til finsk o. 1700 og er siden bevaret i de finske
salmebøger. Hammerichs bearbejdelse blev over
sat til islandsk af Stefån Thorarensen og optaget
i salmebogen af 1886, nr. 462: »Af innstu rot
min ond og sål sig gledur«. H. Ostermann har
oversat den til grønlandsk, »Tipaitsungårit,
tarniga, pilerna«; den blev optaget i salme
bogen 1907.
(Beckman 946. Skaar I, 569. Thuner 117. Vilh. Bang:
»Biografiske Oplysninger«, Kjøb. 1886, s. 9. Emil
Liedgren: »Svensk psalm och andlig visa«, Stockh.
1926, s. 273. F. Ohrt: »Eja mit Hjærte« i Danske
Studier 1934, hft. 1-2, s. 43-69. Allan Arvastson:
»Psalmen »Eja mitt hjarta« i dess åldsta danska och
svenska form«, i Svensk teol. kvartalskrift, 32. årg.,
1956, s. 1-11. Kirkehist. Saml. 2,1,547 og 2,VI,588603. Ehrencron-Miiller I, 14-18).

EN DALENDE DAG, EN STAKKET
STUND.
Imalio, Vest for Isalofjeldene, Mandag Aften,
16. juli 1906. Følg. Sang til Fru Hodnefjeld,
som ligger og skal dø oppe paa Masdrani.
(»Til vor syge trætte Søster fra en Vandrings
mand: Bud fra Sjælens Ven og Trøster bringer
han« med Tegning af en høi Dray-Palme,
Isalofjeldenes karakteristiske Træ ved siden af
Tapiaen)

EN DALENDE DAG, EN STAKKET STUND

Mel: Den signede Dag.
1. En dalende Dag, en stakket Stund
Har Legemets Liv vi i Gave
Og Slægterne skifter som Løv i Lund
i Jordens frodige Have
Saa synker vi stilt, saa har vi vort Sted
Blandt tusinde glemte Grave.
2. Og dog mit Hjerte forfærdes ei
Min Sjæl er freidig og rolig
I Liv og i Død jeg ved min Vei
Med begge er jeg fortrolig
Thi Kristus Guds Søn har lovet mig
I Faderens Hus en Bolig.
3. Selv foran han gik at berede Sted,
et Hus ikke gjort med Hænder,
en Bolig bygget for Evighed
med Rum for alle Guds Venner;
der skal vi ham se efter Krigens Aar
om tro vi vort Løb fuldender
4. Vel intet Øie fra Jordens Egn
har skimtet dets skinnende Sale,
vel aner vi kun, i Billed og Tegn,
dets Glans her i Tangernes Dale;
men Veien, Veien, den eier vi klar
i Jesus hans Gjerning og Tale1
5. Ja Du er Veien, o Frelsermand2
til alle Elendige givet
det Ord, som aldrig bedrage kan,
det Sandheden er og Livet;
og alt jeg synded min Livsens Dag,
for din Skyld saa er det tilgivet
6. Saa sovner jeg trygt i dit hellige Navn,
du vaager til Natten ender;
naar Morgenen stiger, saa er jeg i Havn
og Fædrenelandet gjenkjender;
saa kysser jeg med usigelig Fryd
de naglemerkede Hænder.
Johannes Johnson.
Her efter hans dagbog, 16. juli 1906.
(I familiens eje).
Johannes Johnson, den kendte norske missions
præst paa Madagaskar skrev denne salme paa
hesteryggen under en rejse til Imalio, da han
undervejs havde hørt, at missionspræst Hodnefjelds hustru laa for døden. Formentlig har
han da om aftenen renskrevet den paa et blad
1. Overstreget: i Mesterens mægtige Tale. 2. Over
streget: Redningsmand.
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i sin skitsebog, tegnet den ovennævnte palme
paa bladet og forsynet dette med den anførte
overskrift og sendt dette blad til fru Hodnefjeld.
Samtidig har han indført den i sin dagbog med
den ovenfor anførte forklarende indledning.
Dagbogsindførslen bærer ved sin mangelfulde
tegnsætning præg af noget rent foreløbigt, men
i selve teksten har han dog foretaget et par ret
telser. Fru Anna Hodnefjeld, som laa syg af
lungetuberkulose, døde dog først 5. dec. 1908.
I Norge blev denne salme, saa vidt vides,
sunget første gang ved den varmhjertede kristne
læge Johannes Heimbecks begravelse paa »Ve
stre Gravlund« en foraarsdag 1910. Siden er
den blevet mange kær i hele Norden.
Den blev ifølge Rynnings salmeleksikon først
optaget i Missionssangbog 19J4. Her er følgende
ændringer i den anførte tekst: 1,2: til gave.
3,5: stridens aar. 6,4: fædrelandet. De samme
ændringer findes i Jobs. Johnsons »Den hellige
Ild«, s. 238, saa det maa formodes, at de stam
mer fra forfatteren selv.
Derimod foretog Gustav Jensen i sit »Forslag
til en revideret salmebok«, 1915, nr. 393, en
række yderligere ændringer, som staar for hans
regning, og som, skønt de ikke er forbedringer,
gik videre ikke blot til La rev, men til adskillige
andre salmebøger og tillæg, ogsaa danske: 1,6:
tusen forglemte. 2,4: jeg er. 2,5: mig lovet har.
3,3: En evig bolig med liv og fred. 5,1: vor
Frelser sand. 5,3: Dit ord. 5,6: skyld er det.
6,i: glad i hans hellige. 6,2: Han vaaker. 6,3:
stiger, jeg er i havn. 6,5: Da ... unævnelig
fryd.
La rev 386 fulgte de fleste af disse ændrings
forslag, men nærmede sig dog originalen i 6,1:
glad i ditt. 6,2: Du. Nynorsk 298 »Ein dalande
dag, ei stokkut stund« bringer en oversættelse,
der er sammenstykket af flere.
I Danmark lagde man ganske naturligt tek
sten i La rev til grund. Ved optagelsen i SS 666
blev der ændret følgende heri: 1,3: vor Lund.
2,2: saa frejdig. 2,4: er jeg. 6,1: Saa slumrer
jeg ind i hans hellige Navn, Han.
Desuden fandt den optagelse i sangbøger og
tillæg, f.eks. DT 945, Jessen 687, Sønderborg
751, Annekset 184.
D 622 vender i 1,3, 2,2, 2,4 tilbage til La rev,
og lemper sig efter samme tekst i 6,1-2: dit, du.
Men uden at kende originalen har man ogsaa
i 6,5 ændret »unævnelig« til »usigelig«, hvilket
fik digterens søn, pastor Jon Johnson, til at ud
bryde: »Det kan man kalde en fin intuition!«
Han var meget utilfreds med Gustav Jensens
ændringer.
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Salmen bygger paa Jesu egen trøst i Jobs.
14,1-6.
6,1-4 staar anført paa Christian Jessens minde
sten paa Grønbæk kirkegaard, rejst 1918.
Til svensk er salmen oversat af O. R. Hallberg og C. O. Mannstrom i 1920 og optaget i
den sv. sbg. 575: »En dalande dag, en flyktig
stund«.
(E. Berggrav: »Norske kirkeprofiler«, Oslo 1946, s.
215. Ivar Holsvik: »Salmediktere i våre salmebøker«,
Oslo 1950, s. 170. Olav Jessen: »Fra Grønbæk Præstegaard«, Aarhus 1921, s. 169. Rynnings salmeleksikon,
manuskript paa Oslo universitet).

ENHVER, SOM TROR OG BLIVER DØBT.
Eller og disse tvende Vers, under dend Melodie:
Hvo som troer og bliver døbt, Hand skal etc.
1. ENhver som troer og bliver døbt,
Hand skal vist salig blive,
Thi band ved JEsu Blood er kiøbt,
Som vil sig ham indlive,
Og blant Guds Børns det hellig Tall,
Til Himmeriges Æres Vall,
Med Rosen-Blood indskrive.
2. Vi sukke alle hjertelig,
Og udi Troen sige
Med Hiertens Bøn enhver for sig:
O JEsu, lad os stige
Ved Daabens Krafft i Dyder frem,
Og føer os saa ved Troen hiem
Til Ærens ævig Rige!
Thomas Kingo:
Vinter-Parten, 1689.
Her efter KSS. IV, 18.
Kingo opfører denne salme i Vinterparten under
1. sønd. i advent, fordi han ved den første søn
dag i kirkeaaret gennemgaar den normale guds
tjeneste. Den har ikke med adventsteksterne at
gøre, men bygger paa Mark. 16,16, Gal. 3,27
og Ps. 87,6. Overskriften hentyder til, at der
har været anført andre daabssalmer, første vers
af »Christus kom selv til Jordans Flood« og
»Helligste Trefoldighed« (s.d.!). Melodiangivel
sen røber, at der ogsaa for Kingo har foreligget
et poetisk motiv, nemlig Jørgen Jensen Sadolins
gennemgang af den kristne børnelærdom, Tv.
28 og Th 51, som begynder »Englen indgangen
til jomfru Marie«, og hvor det sidste afsnit om
daaben og nadveren lyder:

EN DALENDE DAO, EN STAKKET STUND

Daabens oc Alterens Sacramente.
Huo der Troer oc bliffuer døbt/
Hand skal vist salig bliffue/
Men huo met andet vil være igenkiøbt/
Til pine vil Christ hannem driffue/
Der paa giffuer hand besegling god/
Sit Legeme oc sit hellige Blod/
Det vnde oss Gud allesammen/
At wi saa Tro/ det wi maa bo
Met Jesu Christo/ Amen.
Jørgen Jensen Sadolin. Th. 51.
Kingos daabssalme blev optaget uændret i K
og i P 195, og blev langt senere genoptaget i
den oprindelige form af ETF 767, hvorfra den
gik videre til RT2,9i7, FK 23 og FN 57.
Gb 22 ændrede 1,3: med. 1,7: Med Korsets
Blod.
Den blev udeladt i E, men genoptaget i ET
607 med følgende ændringer: 1,2: vist skal.
1,4-7: Som ham sit Liv vil give, Og blandt Guds
Børn til evig Fred Og Himmeriges Herlighed
Hans Navn med Ære skrive. 2,3: ydmyg Bøn.
2,7: Herlighedens Rige. Saaledes gik salmen
videre til R 323, KH 343 og FA 44.
I Sønderjylland blev den optaget i MB 247
og N 11. Det sidste sted er ændringerne følgende:
1,2: vist skal. 1,5-6: Og blandt Guds Børn til
evig Fred Og Himmeriges Herlighed. 2,7: Her
lighedens.
D 397 har ikke benyttet nogen af disse tekster,
men har paa forslag af MF 38 søgt at moderni
sere samtidig med, at man kom Kingos tanke
saa nær som mulig. Ændringen i 1,5-7 og 2,7
stammer dog fra Grundtvig.
Han har dels skrevet en salme med samme be
gyndelse, Sangv. 1,49, hvor indholdet er et an
det, dels i 1843 bearbejdet Kingos salme, se
Sangv. 111,224. Med en lille ændring blev den
1845 optaget i Prøveheftet nr. 1 og gik videre
til F 385, FV 28 og S 48.
I Norge er den optaget i La 34, Hauge 22,
La rev 662 og Nynorsk 862 (Rigsmaaltillæget).

ENHVER SOM ÆDER DETTE BRØD.
Die Einsetzung vnd brauch des heyligen
Abentmals Jesu Christi vnsers Herrn.
1. ALs Jesus Christus vnser Herr
west das sein zeit nu kommen wer,
das er von hynn solt scheyden,
Zu tisch er mit sein Jungern sass,
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mit jn das Osterlemblein ass
zu letzt vor seinem leyden.
Er sprach »mich hat hertzlich begert,
mit euch, ehe ich getodtet werdt,
essen diss Osteriamme,
Dann ich sag euch, das ich hinfiir
von disem nicht mehr essen wiir,
biss das Reych Gottes komme.«
2. Als er nun also mit jhn ass,
er sonderlich betrachtet, das
jhr hertz vnd Glaub nicht zaget,
Setzt darumb ein das Sacrament,
nam dz brot mit danck in sein hendt,
brachs, Gab jhn das, vnd saget
»Nembt hin, esst, dz ist mein leychnam,
der fiir euch an des Creutzes stam
sol dargegeben werden:
Solchs thut, dz jr mein denckt dabey,
das ich ewer Herr vnd Heyland sey,
all die jr glaubt auff erden.«
3. Desselben gleychen, als nun gar
solchs Abentmal volendet war,
sterckt er sein Jiingern schwache,
Vnd machet gantz diss Sacrament,
nam auch den Kelch inn seine hendt,
danckt, gab jn den vnd sprache
»Nembt hin, trinckt all, dz ist mein blut
des Newen Testamentes gut,
welchs ich, ans Creutz gehencket,
Vergiessen wirdt fiir ewre Sund:
solchs thut, so offt jr dauon trinckt,
das jr mein darbey dencket.«
4. Gleich wie Gott in Egypten thet,
do er all Erst Geburt ertodt
im Land inn einer nachte,
Den Konig Pharaon ertrenckt
im Roten Meer, zu grund versenckt
mit aller seiner machte,
Do setzt er ein das Osterfest,
das sein volck dabey dåcht vnd west
sein grosse wunderthaten,
Durch welche sie gefiihret auss
mit starcker hand auss dem dinsthauss,
durchs Rot Meer trucken tratten:
5. Also auch, da Christus der Herr
durch sein blut inn der Tauffe mehr
all vnser Siind versencket,
Den Todt gewiirgt, die Hell zerstort,
die handtschrifft die dz gwissen mort
mit sich ans Creutz gehencket.
Das sein kirch solchs alzeyt betracht,
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er selb zum Osterlamb sich macht
im Testament, vnd schaffte
Sein Leyb zu essen inn dem Brodt,
im Weyn zu trincken sein Blut rot
durch seines wortes kraffte.
6. Wer nu diss brodt nach dem befelch
isst, vnd trinckt von des Herren kelch,
der sol sein Todt verkiinden,
Nemlich das Christus Gottes Son
am creutz bezalt vnd gnug hat thon
fiir vnser aller Sunden,
Vnd das vns Got nun gnedig sey:
so wir solchs glauben vnd dabey
vns an die Tauff starck hal ten,
so solln wir Gottes Kinder sein
vnd das hymmlisch Erb nemen ein,
das wil Got ewig walten.
7. So prtiff nu d’ mensch sich selb recht,
ehe er diss Sacrament empfecht,
das er sein hertz erkenne,
Ob er inn rechtem Glauben steh
vnd inn warer lieb hin zu geh,
das jn kein vnbuss brenne,
Das er jm nicht ess das Gericht,
drumb das er vnterscheydet nicht
den Leyb Christi des Herren,
Das er der Siinden Sawerteyg
durch hiilff des heilgen geists aussfeg,
Christo dem Lamb zu ehren.
8. Darumb so last vns alle gleych
Got den Vater im Himelreych
von gantzem hertzen bitten
Durch Jesum Christum seinen Son,
weyl der fiir vns all gnug hat thon,
den Todt fiir vns gelitten,
Das er vns durch den heylgen geyst
sein gnad zu starckem glauben leist,
nach seinem wort zu leben
Inn rechter lieb vnd eynigkeyt,
vnd das er vns nach diser zeyt
die ewig frewd geb, AMEN.
Sebald Heyden 1545.
Her efter Wackernagel III, 606.
Man mærker pædagogen i denne salme.
Sebald Heyden, som var lærer og kantor i
Niirnberg, fortæller og udlægger og formaner
paa samme tid om den hellige nadver, idet han
gør sig umage for at faa alt med, saavel fra
evangelierne som fra 1. Kor. 11. Han griber
ogsaa tilbage til det gamle Testamente og for
tæller om paaskens indstiftelse, den højtid, som
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gennem nadveren og Kristi død har faaet et
nyt indhold. Saaledes prædikede de første luthe
ranere. Salmen er gennemvævet af bibelord og
bibelske hentydninger.
Den skal først være offentliggjort i Veit
Dietrichs Agend-Biichlein 1545. Wackernagel
gengiver den efter et enkelttryk fra Nurnberg
1553. Hvor stor en rolle den har spillet i Tysk
land skal være usagt; den synes ikke at have
været meget optaget i de tyske salmebøger.
Maaske har den i sin tid spillet en større rolle i
Danmark, hvor den blev optaget i Th:
1. DEr lesus Christus vor Herre
Viste sin tid kommen at være/
At hand skulde tagis aff dage/
Til Bords met sine Discipler sad/
Det Paaskelam hand met dem aad/
Der hand nu Døden vilde smage.
Sagde/ ieg begærede hiertelig/
Førend ieg døer/ nu endelig
Met eder æde Paaskelammit/
Jeg siger eder at her effter
Aff dette æder ieg icke meer/
Førend Guds Rige kommer.
2. Da vilde hand dem til hiertens trøst/
(At de skulde icke aff syndsens brøst
I Mishaabs banghed falde)
Indsette sit hellige Sacrament/
Tog Brødit met tacksigelss i hend/
Brød det/ gaff dem/ oc talede.
Tager hen/ æder/ mit Legem det er/
Paa Kaarssens træ alt for eder
Skal det bortgiffuit vorde.
Det giører til hukommelse min
At ieg eder frelser met min pine/
Alle som tro her paa lorden.
3. Der Naderen vaar da vel fuldendt/
Fuldkommede hand sit Sacrament/
Styrckte sine Discipler suage/
Tog Kalcken lige maade i sin haand/
Tackit oc gaff dem saa paa stand/
Oc venlig til dem sagde.
Tager hen/ dricker alle/ denne Kalck god
Er det ny Testamentis Blod/
Som ieg paa Kaarssit ophengder
Vdgiffue vorder for eders Synd/
Saa offte i Dricke sammelund
Det giøre ati paa mig tencker.
4. Huem nu vil æde aff dette Brød/
Oc dricke aff Herrens Kalck/ som hand bød/
Den skal hans død forkynde/
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At lesus Christus Guds Søn god
Paa Kaarssit giorde fuld plict oc bod
For alles vore Synder/
Oc at Gud nu er oss naadig/
Om wi aff Hiertens grund tro sligt/
Oc det til enden fast holde/
Saa skulle wi Guds børn bliffue da/
Oc Himmerigs Arffdeel visselig faa/
Det kand Guds naade volde.
5. Saa skal huert Menniske prøffue sig vel/
Før hand til Guds bord gaar met skel/
At hand sit hierte ret kiender
Om hand rettelig i Troen staar/
Oc wdi sand Kierlighed fremgaar/
Oc hiertelig staar aff Synden/
At hand ey æder den euige dom/
Der hand ey paa Christi Legem
Ret forskel monne giøre/
Saa skal mand oc Syndsens surdey
Ved den hellig Aand ret vdfeye/
Christo Guds lam til ære.
6. Der for lader oss alle tillige
Gud Fader vdi Himmerige
Aff gantske hierte bede/
Ved lesum Christ hans enbaarne Søn/
Som frelste oss ved sin pine oc Bøn/
Oc Døden for oss lidde/
At hand oss met den hellig Aand
Styreker/ til en fast tro oc sand/
Effter hans ord at leffue
I kierlighed oc enighed/
At hand oss effter denne tid
Den euige glæde vil giffue.
Ukendt oversætter, Th 130.
Den ukendte oversætter har af originalen ude
ladt v. 4 og 5. I den messeordning, som findes i
slutningen af Th, nævner Hans Thomissøn denne
salme blandt dem, der af degnen kan synges,
mens nadveren uddeles. Den blev flittigt op
taget i de fuldkomne salmebøger i det næste
aarhundrede og derefter i K med følgende
ændringer: 2,12: boe her. 3,1: da fuldendt.
3,9-10: Det, naar jeg paa Korset hænger. Jeg
give vil. 3,11: drikke den. 3,12: Da giører, at j.
4,6: alle vore. 5,5: i. 5,8: Om hand. - Saaledes
gik den videre til P 203, der yderligere ændrede
3,1: da var fuldendt. 6,9: at blive.
Derefter blev den ikke mere optaget i de
danske salmebøger, men lige op til vore dage
har man paa Færøerne brugt v. 5 »Saa skal
hvert menneske prøve sig vel« som skriftemaalssalme.

EN HYRDE GLEMMER FAARET EJ

Et nyt kapitel af salmens historie begyndte i
Norge. W. A. Wexels omdigtede de tre sidste
vers af den gamle danske tekst og optog dem
1840 i »Christelige Psalmer« med begyndelsen:
»Enhver, der gaaer til Herrens Bord«. Denne
gendigtning gik videre til Christiania-tillæget
615 og kunde for saa vidt godt have været beva
ret. Landstad fandt imidlertid, at teksten fjer
nede sig vel meget fra den gamle, og den gamle
strofe paa 12 linjer krævede sin særlige melodi.
Han foretog derfor en ny bearbejdelse af de
samme vers, men delte hvert vers i to, og saaledes
blev den optaget i La 313, »Enhver, som æder
dette Brød«. Den blev ikke optaget i La rev,
men Blix har oversat Landstads bearbejdelse til
Nynorsk 233: »Kvar den som et av Herrens
braud«. Hauge har ikke optaget nogen af tek
sterne.
Landstads bearbejdelse naaede til Sønder
jylland, hvor den blev optaget i N 287, ganske
vist efter en ny grundig bearbejdelse, som ikke
ubetinget var til gavn. Her lyder den:

1. Enhver, som æder dette Brød
Og drikker Kalken, som han bød,
Han Herrens Død forkynder,
At Christus haver med sit Blod
Paa Korset gjort fuldgyldig Bod
For alle vore Synder.
2. De, som i Troen gange did
Og deres ganske Levnets Tid
I den bestandig blive,
Guds Børn med Christo blive maae
Og Arv i Himmerige faae,
Det kan Guds Naade give.
3. Thi prøve sig nu paa Guds Ord
Enhver, som ganger til Guds Bord,
At han sit Hjerte kjender.
Om han og ret i Troen staaer
Og frem i Kjærligheden gaaer
Og sig fra Synden vender.
4. Da ei, for han kom uden Bod,
I Jesu Legeme og Blod
Skal her han skyldig være;
Men ved den Kraft, han faaer fra Gud,
Den gamle Suurdei renses ud.
Guds Lam til Priis og Ære.
5. Thi lader os Enhver for sig
Gud Fader udi Himmerig
Af ganske Hjerte bede
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Ved Jesum Christ, hans kjære Søn,
At vi med Tro, med Bod og Bøn
Guds Maaltid værdig æde!
6. Den Helligaand os styrke saa,
At i den sande Tro vi staae
Og hart ved Ordet blive
Med Kjærlighed og hellig Id,
At Gud os efter denne Tid
Kan evig Glæde give!
N 287.
Men salmen kom næppe til at betyde meget for
sønderjyderne, som udelod den i SS, hvor dens
nummer staar blankt. I D er den heller ikke op
taget.
(Koch I, 327. Skaar I, 718-23. Niels Møller SS II,
55. Widding II, 110).
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1. IHr armen sunder kommt zu hauff’
kommt eilig, kommt und macht euch auf,
miihseelig und beladen,
hier bfnet sich das JEsus hertz
fiir alle die in reu und schmertz
erkennen ihren schaden.
2. Es heisst: er nimmt die sunder an:
drum komm’ dein JEsus will und kan
dich retten und umarmen,
komm’ weinend, komm’ in wahrer buss’,
und fall’ im glauben ihm zu fuss’,
er wird sich dein erbarmen.
3. Ein hirt verlåss’t sein schåflein nicht,
dems in der irr’ an hiilff ’ gebricht,
er sucht es mit verlangen:
er låsset neun und neuntzig steh’n,
und sie gar in der wiisten geh’n,
das eine zu umfangen.
4. Es sucht der liebe JEsus Christ
das schåflein, das verlohren ist,
biss dass ers hat gefunden:
so lass’ dich finden liebe seel’!
und flieh’ in JEsu wunden hol’,
noch sind die gnaden-stunden.
5. O JEsu, deine lieb’ ist gross!
ich komm muhseelig nackt und bloss,
ach! lass mich gnade finden!
ich bin ein schaaf das sich verirrt,
ach! nimm mich auf, weil ich verwirr’t
im strick und netz der siinden.

332

EN HYRDE GLEMMER FAARET EJ

6. Ach! wehe mir, dass ich von dir
gewichen bin zum abgrund schier,
ach! lass’ mich widerkehren
zu deinem schaafstall, nimm mich an,
und mach’ mich frey vom fluch und bann,
diess ist mein hertz-begehren.

i. I Arme synder/ kommer hid/
Ach! kommer snart i naadsens tid/
I ere i stor vaade/
See! JEsu hierte aabner sig
For alle dem/ som smertelig
Bekiende deris skade.

7. Lass’ mich dein schåflein ewig seyn,
und du mein treuer hirt’ allein,
im leben und im sterben!
lass’ mich vom eitlen weltgesind
ausgehn, und mich als GOttes kind
um dich, mein schatz, bewerben.

2. See! syndere annammer hand/
Kom/ JEsus frelse vil og kand/
Ja tage dig i arme/
Kom med din hiertens graad og bod/
I troen hannem fald til fod/
Hand vil sig vist forbarme.

8. Ich will von nun an sagen ab
der siinden-lust bis in mein grab,
und in dem neuen leben,
in heilig- und gerechtigkeit
dir dienen noch die kurtze zeit,
die mir zum heyl gegeben.

3. Sit faar forlader hyrden ej/
Naar det gaar paa dend vrange vej/
Med hiertens flid hand leder/
De andre faar hand lader staa/
ja fra sig hen i ørken gaa/
At hand det eene redder.

9. Ach! nimm dein armes tåublein ein,
und lass’ es sicher bey dir seyn
in deinen wunden-holen:
bewahre mich fiir siinden-werck’,
und gieb mir deines geistes stårck’
am leib’ und an der seelen.
Laurentius Laurenti.
»Evangelia melodica«, Bremen 1700.
Her efter Schraders »Vollståndiges Gesang-Buch«,
Tondern 1731, Nr. 573.

Salmen fremkom i forfatterens »Evangelia Me
lodica, das ist: Geistliche Lieder und Lobgesånge nach dem Sinn der ordentlichen Sonnund Festtags-Evangelien zur Uebung und Beforderung der Gottseligkeit nach bekannten
Melodien mit Fleiss eingerichtet; auch daneben
zu einigen Musicalischen Jahrgången nach
neuern Melodien gewidmet, aufgesetzet und
herausgegeben von Laurentio Laurenti, Directore der Music an der Kdnigl. Dom- und Hauptkirchen in Bremen. Bremen 1700«. Den er
beregnet til 3. sønd. e. trin. og er bygget over
denne dags evangelium, især Luk. 15,4. Dog er
der i sidste vers en hentydning til t. Mos. 8,9.
Den bedømmes noget forskelligt i Tyskland.
Stier kalder den en fortræffelig hovedsalme til
brug ved skriftemaal, mens I. P. Lange synes, at
den er digtet for et teologisk forum; den lyriske
kraft mangler. - Til dansk er salmen først over
sat af Ægidius:

4. Saa søger CHrist/ vor HErre kier/
Det faar/ som slet fortabet er/
Indtil hand det kand finde;
Lad finde dig du arme faar/
Og flye hen ind i JEsu saar/
Din naadis tid vel kiende.
5. Stor/JESU/ er din miskundhed/
For dig i nød jeg falder ned/
Ach! lad mig finde naade/
Jeg er et faar/ som farer vild/
Besværet med min syndsens skyld/
Ach! hielp mig snart af vaade.
6. Ach! vee/ at jeg var viget bort
Fra dig til helveds aabne port/
Giv/ at jeg det begræder/
Før mig ind i din faare-sti/
Giør mig fra synd og straffen fri/
Af hiertet jeg det beder.
7. Lad være mig dit faar altid/
Vær du min GUd og Hyrde blid
I liv og dødsens fare/
Lad mig fra synders hob og skarn
Afvige/ og som et GUds barn
Paa dit bud tage vare.
8. Fra denne Stund jeg siger af
Aid syndsens lyst indtil min graf/
Jeg vil mig dig forskrive/
I hellighed med største flid
At tiene dig i naadsens tid/
Dend du mig vilde give.
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9. Ach! JEsu Christ/ annamme mig/
Lad sikker være mig hos dig
I dine vunders huule/
Bevar mig vel fra syndsens baand/
Og styrk mig med din hellig Aand/
Til liv og siæl mig skiule.
»En Nye Psalme-Bog etc., Flensborg 1717«, Æ 221.
I denne oversættelse blev salmen optaget i P
273, men med følgende ændringer: i,i: syndre.
2,3: tager. 2,4: hiertegraad. 4,6: besinde. 5,5:
synde-skyld. 7,1-2: Gid j'eg maa være al min
tiid Dit faar, og du min Hyrde bliid. 7,4: syn
ders skum. 9,2: Og lad mig finde lye hos dig.
9,6: at skiule. Omtrent uændret gik den fra P
til Gb. 268, hvorefter den gled ud afsalmebøgerne
i Kongeriget. I Sønderjylland optog MB 343
den med følgende ændringer: 3,4-5: Forlader
selv de andre Faar, Ja bort i vilden Ørk han
gaar. 9,3: Saar og Vunder. 9,6: Til jeg i Døden
blunder. PV 273 optog derimod salmen som P,
hvorefter den ogsaa gled ud i Sønderjylland. I
Norge blev den imidlertid optaget af Landstad
og delt i to salmer, noget ændrede: 467: »I
arme Synd’re kommer hid« (Vers 1, 2, 3, 4,
7, 8) og 468: »Stor, Jesu, er din Miskundhed«
(vers 5, 6, 9). Derefter er det sidste vers: »Ak,
Jesu Krist, modtag du mig«, optaget i KHT
959 °S dermed atter indført i Kongeriget i
Landstads bearbejdelse. Den første af Land
stads salmer fandt i Norge optagelse i La rev.
478 i videre norsk bearbejdelse: I arme syndere,
å kom. Den anden gled ud. Hauge 273 optog
alle vers. Nynorsk har den ikke.
Men ogsaa Brorson har oversat salmen:
Mel: Kommer til mig sagde etc.
1. I arme Syndre, op i Flok,
Til JEsum snart alt længe nok
Er slæbt paa Syndsens Byrde,
See hver, som hart besværet gaaer,
Hvor aabner hand sin Sides Saar
Den milde Siæle-Hyrde.
2. GUds Søn annammer Syndre, kom!
Hand skal dig favne mild og from
I sine Naades Arme,
Kom! kast dig for hans Fødder ned,
Grib til i Troen, græd og beed,
Hand skal sig snart forbarme.
3. En Hyrde glemmer Faaret ej,
Som løber paa den vilde Vej,
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Hvor Ulven er at vente,
Ni og Halffemtsinds tive maae
Det, som det kand, i Ørken gaae,
Det Tabte vil hand hente.
4. Vor JEsus ligeledes gaaer,
Og søger det fortabte Faar,
Indtil hand det har funden,
Saa lad dig finde Siæl, og flye
Henind i JEsu Vunders Lye,
Saa har I begge vunden.
5. Jeg kommer da, min Frelsermand,
Saadan jeg er, saadan jeg kand,
Bespendt i Dødsens Fare,
Jeg er det Faar, som rendte hen,
Ach! hielp mig, redd mig ud igien
Af Satans stærke Snare.
6. O! vee mig! at jeg fra dig gik,
Jeg kunde i et Øjeblik
Fordømt til Pinen været,
Ach! giør mig fra GUds Vrede fri,
Og før mig til din Faare-Stie,
Jeg er saa hart besværet.
7. O! tag mig i dit Naades Skiød,
Og lad mig saa i Liv og Død
Mig gandske dig hengive,
Foragte Verdens Sælskabs Roe,
Og dig af Hiertet huld og troe
Til sidste Ende blive.
8. Saa siger jeg aid Verden af,
Og alle Lyster til min Grav,
Den Tiid jeg har tilbage
Skal bruges til, at jeg kun kand
Allene dig, min Frelsermand,
Til sidste Stund behage.
9. Ach tag din arme Due ind,
For Vredens svare Sluud og Vind,
I dine Vunders Hvile,
Bevar mig fra den Ondes Verk,
Og giør mig Daglig viis og sterk
Til Himlen hiem at ile.
»Nogle Psalmer Om Troens Grund. (Den anden
Deel.) Udgivne af H.A.B. Tønder 1735.« S. 36.

Salmen findes i afsnittet »Om Omvendelsen«.
Denne oversættelse kom først i brug i salme
bøgerne, efter at Ægidius’ tekst var gledet ud.
Den blev optaget i RT 1,754, forkortet til 4
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vers (i, 3, 5, 7) og ændret saaledes: 1,4: haardt.
1,5: Nu aabner. 4(7),!: Jesus, i dit Skjød.
4 (7) ,4: falske Ro.
KHF 1885,386 udelod heraf det første vers og
begyndte salmen saaledes: »Du Hyrde glemmer
faaret ej«, hvoraf ogsaa fulgte »du« i lin. 6.
KHF 1888,401 forsøgte i stedet at bruge v. 2.
som begyndelsesvers: »Guds Søn annammer
Syndre, kom.« Men KH 498 vendte tilbage
til første vers og søgte blot at forbedre det ved
at erstatte 1,4-5 med 2,1-2, saa verset slutter:
Se, han annammer Syndre; kom, Han skal dig
favne mild og from Den gode Sjælehyrde.
D 475 har igen udeladt begyndelsesverset og
optager kun v. 3, 5, 7.
(Skaar II, 223-226. BSS I, s. 332).

EN HØJTID ER UDI GUDS STAD.
Jeg lever, og I skulle leve Joh. 14,19.
Paaskedag 1823.
Mel. Af Høiheden oprunden er
1. En Høitid er udi Guds Stad,
Den Skare for Guds Stoel er glad
Og os til Fryd indbyder,
Benaadet Hjertes stærke Slag
Forkynder Herrens Seiersdag
Og Paaskesangen lyder:
Jesu! Christel
Du, som døde for vor Brøde, dig til Ære
Sjunge vi med Himlens Hære.
2. Du for os døde og opstod,
Du Seier vandt, og ved dit Blod
Vi skulle Seier vinde.1
Du ind i Helligdommen gik,
For os en fuld Forløsning fik,2
O saligt Paaskeminde!
Jesu! Christel
Du, som døde for vor Brøde, dig til Ære
Sjunge vi med Himlens Hære.
3. O Jesu! lad os døe med dig,3
Lad ingen længer leve sig,
_ Men dig, som dyrt os kjøbte!4
Ved din Opstandelse os giv
Det nye, det skjulte Aandens Liv,
Hvortil vi ere døbte!5
Jesu! Christel
Du, som døde for vor Brøde, bind vort Hjerte
Fast til dit, som brast i Smerte.

4. Det har med os slet ingen Nød,
Vi see os frelste ved din Død,
Hallelujah og Amen!
Kun hjælp os, at vi finde maae
Den ny-e Fødsel foregaae
Udi os alle sammen!
Jesu! Dræb du
Alt, hvad ikke sig vil skikke til dit Rige,
Lad os her dig vorde lige!
Niels Johannes Holm:
»Tanker paa Hjemveien«, Christiania 1823.

Under sit arbejde som agent for Brødremenig
heden i Christiania var N. J. Holm kommet paa
den tanke hver lørdag at lave en sang over
temaet i sin prædiken, og den blev om søndagen
sunget efter talen, formentlig af et kor. Hans
tilhørere vilde gerne synge med og bad om
afskrifter, men det var der ikke tid til, og Holm
fulgte da mange venners opfordring til at lade
sangene trykke. De 32, som var blevet til fra
julen 1822 til pinsen 1823, blev da trykt i et lille
hefte: »Tanker paa Hjemveien i korte Sange
over adskillige Sprog af den hellige Skrivt«,
Christiania 1823. Her findes ovenstaaende som
nr. 16. Den blev 1829 optaget i »Harpen« nr.
94, hvor den blev forsynet med skrifthenvisnin
ger, som her er tilføjet foranstaaende tekst:
1. Aab. 12,11. 2. Ebr. 9,12. 3. Rom. 6,8.
4. 2. Cor. 5,15. 5. Rom. 6,3-4. Desuden blev
sidste vers ændret saaledes: 4,1: En salig Ende
fik vor Nød. 4,4-5: Kun giv, at vi med dig opstaae, Dit Liv lad daglig Fremgang faae.
Den ændrede tekst i »Harpen« blev i Sønder
jylland optaget i MB 117 og N 139, men slog
dog ikke saadan an, at det kunde berettige den
til optagelse i D.
(Jens Holdt: »Niels Johannes Holm«. Bibi. Norvegiæ
Sacræ XIV. Kjøb. og Bergen, 1937, s. 180).

EN LIDEN STUND.
1.

En liden Stund
I Rosens Lund
Vi rødme kun og blegne,
Af Blomstens Art,
Og med en Fart
Nedsunket snart.
Er Alt i disse Egne!
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2.

En liden Stund
Skal Dødens Blund
Dog kun for Christne vare,
Saae-Kornets Art,
Af Muldet snart
Op med en Fart,
Skal i vort Kiød sig klare!

3.

En liden Stund
I Verden kun
Og evig hos sin Fader,
Det er hans Art,
Som kommer snart,
Med Lynets Fart,
Og Himlen os oplader!

4.

En liden Stund
I Rosens Lund
Og evig i Guds-Haven,
Saa Høsten her
Og Vaaren der
Er dog nok værd
En Vinternat 1 Graven!

5.

En liden Stund,
Et stille Blund
En liflig Morgenrøde,
Dermed til Ro
Os synge fro
De Engle to,
Som sang, da Jesus døde

6.

En liden Stund
Sov du nu kun!
Vi fra din Seng ei vige,
I Morgengry
Foruden Sky
Guds Soel den ny
Dig hilser i Hans Rige
N. F. S. Grundtvig, i846(?)
Her efter Sangv. IV, 167.

Denne salme om døden og opstandelsen blev
antagelig skrevet o. 1846 i slutningen af en
periode, der for Grundtvig havde været rigt
opfyldt af salmedigtning. Dens bibelske udgangs
punkt er Johs. 16,16, men han drager tanker
med ind fra 1. Kor. 15,42 ff. og Johs. 12,24.
Salmen blev først offentliggjort i Sangv. gi.
udg. IV, 268 og optaget uændret i F 402, FK
283, FN 486 og FV 431.
I KHF 1885,305 er v. 5 og 6 blevet sammen
arbejdet saaledes, sandsynligvis af Brandt: En
liden Stund, Et stille Blund, Da skal alt Mørke
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vige; I Morgengry Foruden Sky Guds Sol den
ny Os hilser i Guds Rige.
Saaledes blev den optaget i RT 2,985, mens
KH 633 ændrede 5,3: Mørket. Fra KH gik den
uændret til SS 667 og D 625.
Lidt fortolkning:
1: Grundtvig siger, at vi lever vort menneske
liv i »rosens lund«, ikke i »jammerdalen«, men
vel uden at tænke over modsætningen, f. eks. til
Brorson. Men vi er af blomstens »art«, af samme
dødelige væsen som alt andet i denne verden.
2: Kristendommen giver mennesket en ny »art«,
nemlig den samme som saakornet, hvis natur
det er at spire frem paany; ogsaa vort menne
skevæsen skal opleve opstandelsen. 3: Det kan vi
takke ham for, hvis art (væsen) udfoldede sig
deri, at han blev menneske, at han atter gik til
Faderen, og at han kommer igen og henter sine
hjem. 4: Verset er ordsprogligt baade ved sin
skønhed og sin fynd. »Høsten her« er det kristne
menneskeliv, »vaaren der« er det evige liv; de
to goder er nok værd den vinternat i graven,
som ingen kan slippe for. 5: Denne nat skal
ogsaa kun vare en liden stund og være et stille
blund; dermed trøster de to engle os, som viste
sig ved Jesu opstandelse. Grundtvig tænker sig,
at de ogsaa har været hos ham i hans dødsstund.
6: De synger for os i vor dødstime, som de sang
for Jesus, og trøster os med opstandelseshaabet.
(Uffe Hansen II, 294-6).

EN ROSE SAA JEG SKYDE.
1. ES ist ein Reis [Ros] entsprungen
auss einer wurtzel zart,
Als vns die alten sungen,
auss Jesse kam die art,
Vnd hat ein blumlein bracht,
mitten in kaltem winter,
wol zu der halben nacht.
2. Das Reislein [Roselein] das ich meine,
daruon Isaias sagt,
1st Maria die reine,
die vns das blumlein hat bracht:
Auss Gottes ewigem raht
hat sie ein Kindlein gboren
vnd blieben ein reine Magdt.
3. Die gschicht hat vns beschrieben
Lucas mit trewer handt,
Wie Gabriel der Engel
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vom Himmel herab gesandt
Zu einer Jungfraw fein,
die Gott hat ausserwehlet,
sein werthe Mutter zu seyn.
4. Der Engel vnuerdrossen
macht sich zum Judischen landt
Gen Nazareth, verschlossen
da er Mariam fandt
In jhrem kåmmerlein:
freundtlich er sie anredet
»gegrixsset seistu, Jungfraw rein!
5. Du hist voller gnaden,
der Herr wil bey dir seyn,
Hoch vber alle Frawen
bistu gesegnet allein.«
Die Edle Jungfraw zart
ab des Ertzengels griissen
von hertzen erschrocken wart.
6. »Du solt dich nit entsetzen«,
sprach er, »O Jungfraw schon:
Mein red soli dich ergetzen,
ich kom auss Himels Thron,
Bring frdlich bottschafft dir:
du hast gnad gefunden
bey Gott, das glaub du mir.
7. Ein Kindlein wirstu tragen
in deinem keuschen leib,
Daruon die Schrifft thut sagen,
o Edel vnd seligs Weib:
Sein nam ist Jesus Christ,
der Herr Gott wirdt jhm geben
Dauids seins Vatters sitz.«

10. Lass dich nit wunder haben:
das alt vnfruchtbar Weib,
Elisabeth dein Basen,
geht auch mit schwerem Leib:
Gott all ding moglich ist,
sie wirdt ein Sohn gebåren
nach dreyer Monat frist.«
11. Maria, mit frewd vnd wonnen,
die edel Jungfraw zart,
Da sie nun hatt vernommen
vom Engel Gottes raht,
Sprach willig vnd wolbedacht
»ich bin des Herrn dienerin,
mir gschehe, wie du gesagt.«
12. Auss heilgen Geistes kråfften
Maria bald empfieng
Gotts Sohn, den Himmel fiirsten:
schaw wunder vnd newe ding:
Neun Monat er bey jhr war,
Sie ward ein Mutter Gottes,
bleib Jungfraw rein wie vor.
13. Darnach in kurtzer weilen
macht sie sich auff die fahrt
Geschwind mit schnellem eylen
zu jhrer Basen zart,
In Zacharias Hauss,
die wolte sie begriissen
vnd warten jhrer auss.
14. Elisabeth die alte
schrie laut mit heller stimm
»Gesegnet vber alle
bistu, O Jungfraw rein,
Vnd deines leibes frucht!
wo her meines Herrn Mutter,
das sie mich heim gesucht?«

8. Maria die Jngfraw reine
fragt ziichtig mit verstandt
»Wie sol doch das geschehen ?
kein Mann ich nie erkandt.«
Der Engel sprach zu jhr
»diss wunder wirdt verschaffen
der heilig Geist in dir.

15. Da die edel keusche Maget
drey Mondt gwesen bey jhr,
Gieng sie wider vnuerzaget
mit grosser frewd von jhr
Gen Nazareth gar still,
sie wolt der zeit erwarten,
biss das gschehe Gottes will.

9. Es wirdt dich vberschatten
des allerhdchsten krafft,
Vnd vnuerletzt verwahren
die reine Jungfrawschafft:
Dann eben das Kindlein schon
das von dir wird geboren
ist der ewig Gottes Sohn.

16. Wol zu denselben zeiten
der starck vnd friedsam heldt
Augustus, Romisch Keyser,
beschreib die gantze Welt,
Den Zinss von allen nam,
da Joseph vnd Maria
gen Bethlehem auch kam.
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17. Die Herberg waren thewer,
sie funden kein auffhalt,
Sie kamen in ein Schewer,
da war der Lufft auch kaldt:
Wol in derselben Nacht
Maria gebahr den Fiirsten
der vns den fried hat bracht.

337
drin wdllen wir dich loben,
o Gott, vns das verleich.
»Das alt Catholisch Trierisch Christliedlein.«
15. aarh.
Her efter Wackernagel II, 1153.

22. Wir bitten dich von hertzen,
du edle Konigin,
Durch deines Sohnes schmertzen,
wann wir fahren dahin
Aus diesem Jamerthal,
du wollest vns beleyten
biss in der Engel Saal.

Wackernagel anfører teksten efter »Alte Catholische Geistliche Kirchengesång. Colin M. D. C«,
ogsaa kaldet »Speierisches Gesangbuch von
1600«. Han har imidlertid forbedret teksten og
bl. a. ændret 1,1 »Ros« til »Reis« og 2,1 »Roselein« til »Reislein«. De ældste trykte tekster har
alle »Ros« og »Roselein«. Ændringen til »Reis«
fremkom først i en katolsk salmebog 1658. Den
støtter sig naturligvis paa Es. 11,1, men kvisten
af Isai stub var jomfru Maria, hvilket ogsaa
var antydet gennem ligheden mellem det la
tinske »virga« (rod) og »virgo« (jomfru). Denne
teologiske spekulation, som faktisk tager duften
af den fine poesi og bryder det bærende billede,
blev overtaget ogsaa af protestantiske teologer
under hensyn til Es. 53,2, hvor der dog utvety
digt er tale om Kristus.
Det er Maria, som staar i forgrunden i san
gen. Hun er rosen, dvs. rosenstokken eller rosen
busken. Roden er hendes moder sancta Anna,
og blomsten er Jesus. Det stemmer ganske med
de mangfoldige middelalderlige billeder af »St.
Anna selvtredie«.
Den anførte tekst stemmer (undtagen altsaa
»reis«) med Mainzer manualet fra 1605, hvori
sangen kaldes »das alt Catholisch Trierisch
Christliedlein«, hvoraf man kan slutte, at den
allerede 1605 var gammel, og hvoraf man har
sluttet, at den oprindelig har hørt hjemme i
bispedømmet Trier i Vesttyskland; men den
har sandsynligvis gennem hele det 16. aarh.
været kendt ogsaa i bispedømmerne Speier og
Mainz. Den har været udbredt i afskrifter, og da
salmebøgerne begyndte at blive trykt o. 1600,
dukkede den op mange steder i mangfoldige
varianter, ofte naturligvis med udvalgte vers.
Den var ogsaa tidligt kendt og anerkendt paa
protestantisk grund. Det skyldes især M. Prætorius, som optog to vers, det sidste let bearbej
det, i »Musæ Sioniæ« 1609, et værk som blev et
skatkammer for den senere kirkesang. Her lyder
den:

23. So singen wir all Amen,
das heist, nun werd es war
Das wir begern allsamen;
o Jesu, hilff vns dar
In deines Vatters reich,

1. ES ist ein Roess entsprungen
Aus einer Wurtzel zart,
Als vns die alten sungen,
Aus Jesse kam die art,

18. Den Hirten auff dem feide
verkiindigt das Englisch heer,
Wie zur selbigen stunde
Christus geboren wer
Zu Bethlehem in der stadt,
da sie das Kindlein funden,
wie jhn der Engel gesagt.
19. Das Kindlein ward beschnitten
acht tag nach seiner gburt,
Nach den Mosaischen sitten,
vergoss sein reines Blut
Mit schmertzen, marter vnd pein;
Jesus wardt es genennet,
wolt vnser Heylandt seyn.
20. Ein stern mit hellem scheine
drey Kiinig fiihrt geschwindt
Auss Morgenland mit eyle
zum Newgebornen Kindt,
Dem brachten sie reichen solt,
vnd schenckten jhm mit frewden
Myrr, Weyrauch vnd kostlich Goldt.
21. Lob, Ehr sey Gott dem Vatter,
dem Sohn vnd heiligen Geist.
Maria, Gottes Mutter,
dein hiilff an vns beweiss,
Vnd bitt dein liebes Kindt,
das er vns wdll behiiten
vnd verzeihen vnser svind.

I
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Vnd hat ein bliimlein bracht
Mitten im kalten Winter
Wol zu der halben Nacht.
2. Das Roesslein, das ich meine,
Darvon Esaias sagt,
Hat vns gebracht alleine
Mary, die reine Magd:
Aus Gottes ewgen raht
Hat sie ein Kind gebohren
Wol zu der halben Nacht.
Michael Prætorius: »Mvsae Sioniae«, 6. del, 1609.
Her efter Tiimpel I, 256.
Til denne tekst har man saa senere føjet et nyt
vers 3, samt v. 21 og v. 23 noget omdigtede.
Det var Prætorius’ tekst, som forelaa for
Thomas Laub, da han i 1920 i »Musik og Kirke«
fremdrog salmen og gav den første danske over
sættelse :
1. En rose så jeg skyde
op af den sorte jord,
alt som os fordum spåde
profetens trøsteord;
den rose spired frem
midt i den kolde vinter
om nat ved Bethlehem.
2. For rosen nu jeg kvæder
om kap med himlens hær.
En jomfru var hans moder,
Maria ren og skær.
I ham brød lyset frem
midt i den mørke vinter
om nat ved Bethlehem.
Th. Laub: »Musik og kirke« 1920, s. 75.
Laub er ikke digter, men hans vers har bevaret
ikke saa lidt af den gamle ynde, selv om et par
rim er gaaet tabt. I denne skikkelse vandt san
gen hurtigt frem i Danmark, især som korsang
ved julekoncerter. Men der fremkom efterhaanden adskillige andre oversættelser, blandt
hvilke især maa nævnes Harald Vilstrups, som
1934 blev optaget i TT 686:
1. En Rose er oprunden
alt paa den øde Vang,
nu er den Glæde funden,
hvorom de gamle sang.
Dens Knop sprang ud saa brat
midt i den kolde Vinter
og i den dybe Nat.

EN ROSE SAA JEG SKYDE

2. Den Rose uden Lige,
saa har Jesaja sagt,
en ren, uskyldig Pige
til Jordens Trøst har bragt.
Maria, Jomfru blid,
hun fødte, Gud til Ære,
et Barn ved Midnatstid.
Harald Vilstrup.
Denne oversættelse gik fra TT til SF 239, hvor
tillige Aage Dahl optog sin oversættelse: »En
Rose er udsprunget«. Vilstrups oversættelse
havde fortjent at slaa igennem, men Laubs
havde allerede faaet et betydeligt forspring.
Da man under forarbejdet til »Salmer« drøf
tede at optage denne sang, blev det indvendt,
at der manglede noget væsentligt i de to smaa
kønne vers. Selve juleevangeliet var for svagt
antydet. Uffe Hansen søgte da at oversætte
endnu to vers, som fandtes i en schweizisk sal
mebog, en protestantisk tekst med ialt fire vers,
hvoraf de to sidste lyder:
3. Das Bliimelein so kleine,
das duftet uns so siiss;
mit seinem hellen Scheine
vertreibt’s die Finsternis;
wahr’r Mensch und wahrer Gott
hilft uns aus alien Leiden,
rettet von Svind und Not.
4. O Jesu, bis zum Scheiden
aus diesem Jammerthai
lass dein Hilf uns geleiten
hin in den Freudensaal,
in deines Vaters Reich,
da wir dich ewig loben.
O Gott, uns das verleih!
Uffe Hansen oversatte disse to vers saaledes:
3. Den Rose fin og lille
har dejlig Duft og Skær;
Den lyse for os vilde
og sprede Mørket her;
i Sandhed Mand og Gud
af Syndens Nød og Pine
han naadig hjalp os ud.
4. O Jesus! naar vi drage
fra denne Jammerdal,
du hjælpe og ledsage
os til hin Frydesal,
hvor uden Frygt og Sorg
vi evig dig skal prise
højt i din Faders Borg!
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Det første af disse vers blev hængt efter Laubs
tekst i S 128, og i denne form blev sangen op
taget i Højskolesangbogen og i GF 182, hvorfra
den gik videre til D 106.
Ogsaa til de andre nordiske salmebøger har
den gamle yndefulde sang fundet vej, saaledes
Sv. Psbk. 51 »Det år en ros utsprungen«, der
omfatter de samme fire vers som Uffe Hansens
forlæg. Oversættelsen er foretaget allerede 1867
af forfatterinden Thekla Knos. I Norge har
Jørgen Brochmann ladet sig inspirere til en
meget fri omdigtning, La rev 134: »En rose er
utsprungen«. Versemaalet er her ændret til:
»Med straalekrans om tinde«, saa den gamle
melodi er ikke bevaret. Derimod har Hognestad
gendigtet den paa nynorsk med bevarelse af det
gamle versemaal: »Det hev ei rosa sprunge«,
Nynorsk 102.
(Koch I, 211, 247, 250, 254, II, 454. Petrich I, s. 27-29.
Fischer I, 182. Kulp. s. 336. Thuner 682. Uffe Hansen
i »Nationaltidende« 23. dec. 1951).

EN SÆDEMAND GIK UD AT SAA.
1. En Sæde-Mand gik ud at saae,
Og strøede rundt med begge Hænder,
For overalt det skulde naae,
Imellem begge Ager-Ender!
2. Der faldt Endeel paa Alfar-Vei,
Hvor ingen Sæd kan fæste Rødder,
Hvad Luftens Fugle raned ei,
Det traadtes under Heste-Fødder!
3. Der faldt Endeel i Jord-Lag tyndt,
Som Solen alt i Blad forbrændte,
Saa Vexten, pludselig begyndt,
Med Visning hovedkuls sig endte!
4. Der faldt Endeel i Tjørne-Krat,
Kom op, men havde Kaar fuldtrange,
Thi i sin Vext blev Straa forsat,
Og Axene blev hartad svange!
5. Men Resten faldt i Venne-Vold,
I Muld-Jord god, den favnedybe,
Den Ypperste gav hundred Fold,
Den Voveste gav ti og tyve!1
1. ti og tyve er tredive, jvf. Math. 13,8.
22*

6. Den samme Skæbne og Guds Ord
Har under alle Himmel-Egne,
Saamange Slags, som der er Jord,
Er der og Hjerter allevegne!
7. Hvor Hjertet er som Alfarvei,
Saa steenhaardt og saa ligegyldigt,
Der Troen sig indfinder ei,
Men Ordet er deri uskyldigt.
8. Hvor Hjertet vel som Vox er blødt.
Men dog til Verden solgt i Grunden,
Naar Verden truer, flux er dødt
Det Haab, der leved kun i Munden!
9. Hvor Hjertet vel er halweis godt.
Men deelt foroven og forneden.
Der tornekrones Ærens Drot,
Thi halte kan ei Kiærligheden!
10. Hvor Hjertets Lyst er Liv og Fred,
Som Perlen, der for Alt maa kiøbes,
I Tro og Haab og Kiærlighed
Det Maal opnaaes, hvortil der løbes!
11. Med Grad-Forskel i Herlighed,
Vor Faders Huus har Sale mange,
Men overalt er Liv og Fred,
Og evigsøde Fryde-Sange!
N. F. S. Grundtvig:
»Sang-Værk«, 1837, nr. 146.

Denne salme er ret typisk for Grundtvig, dels
ved sin jævne fortælling af evangeliet om sæde
manden, Math. 13,3-23, dog lokaliseret til det
danske landskab, dels ved udlægningen, hvor
Grundtvig som saa ofte faar puttet »tro, haab
og kærlighed« ind, og det ender med »liv og
fred«.
Salmen blev optaget uændret i 3. opl. af
Festsalmer 1851, nr. 682, og samtidig i Rørdams
Mern-Festsalmer 687. Ligeledes i ETR 663 og
ETF 760.
I 8. opl. af Festsalmer ændrede Grundtvig
3,4: Visnen. 11,1: Trin-Forskel. Saaledes blev
den ogsaa 1872 optaget i forslaget til RTi,
men den blev dog først optaget i RT2,877,
hvor man kun havde ændret 5,4: ringeste. Saa
ledes gik den videre til KH 170, SS 668 og
D 134.
(StJ 11,56).
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IN DULCI JUBILO.
1. IN dulci iubilo
singet vnd sit vro!
Aller vnser wonne
layt in presepio,
Sy leuchtit vor dy sonne
matris in gremio.
Qui alpha est et o,
qui alpha est et o.
2. O ihesu paruule,
noch dir ist mir so we:
Trosta mir myn gemute,
o puer optime,
Durch allir iuncfrauwen gute,
princeps glorie.
Trahe me post te,
trahe me post te!
3. Vbi sunt gaudia?
nyndert me wen da,
Do dy vogelin singen
noua cantica,
Vnd do dy schelchen klingen
in regis curia.
Eya qualia,
eya qualia!
4. Mater et filia
ist iuncfraw maria.
Wir woren gar vortorben
per nostra crimina,
Nv hot sy vns irworben
celorum gaudia.
O quanta gracia,
o quanta gracia!
5. Sit allir frouden vol,
est natus verus sol
De matre castissima

her tut allen luten wol
Als her von rechte sal,
als her von rechte sal.
6. O svmma trinitas,
dich solle wir loben bas,
Du machist mit dyner gute
vnser selen nas,
1. De manglende linjer lyder saaledes i et haandskrift
i Miinchen:
an aller sunde mail
Wå mater pijssima
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Yn paradises blute
wechst vns der selden gras.
O quanta largitas,
o quanta largitas!
o. 1400.
Papir-Codex nr. 1305, Universitetsbibi., Leipzig.
Her efter Wackemagel II, 640.

Som forfatter til denne julesang har man tid
ligere nævnt Peter Faulfisch, ogsaa kaldet Petrus
Dresdensis, en af Johannes Hus’s tilhængere,
der døde som rektor i Zwickau 1440. Endvidere
har Zach. Theobald i sin beskrivelse af Husitterkrigen II, 148 angivet Peter Mlatanowicz som
forfatter. Nogle har ment, at det var den samme
person, andre at det er to forskellige. Imidlertid
er sangen meget ældre.
I mystikeren Heinrich Susos levnedsbeskrivelse,
som er nedskrevet af hans discipelinde Elsbeth
Stagel og derefter bearbejdet af ham selv, finder
man i 7. kapitel følgende beretning: Engang
ved festen for englene (altsaa Mikkelsdag) havde
han i løbet af natten haft flere syner, som trøstede
ham meget i hans lidelser (som han dog paaførte
sig selv ved askese, bl.a. havde han et bælte med
pigge paa indersiden). Da dagen begyndte at
gry, kom en prægtig yngling, der førte sig, som
om han var en himmelsk spillemand, der var
sendt til ham fra Gud. Sammen med ham kom
jeg ved ikke hvormange andre prægtige unge
mænd paa samme maade, men den første var
fornemmere end de andre, som om han var en
fyrsteengel. Han kom nu saa glad hen til Suso
og sagde, at de var sendt af Gud for at lade ham
opleve en himmelsk glæde midt i hans lidelser;
dem skulde han glemme. I stedet skulde han gøre
dem selskab i en himmelsk dans. Saa tog de ham
ved haanden og førte ham ind i dansen, idet
ynglingen begyndte at synge en liflig sang om
det lille Jesusbarn; den lød saadan: In dulci
jubilo. Da Suso hørte det elskede Jesusnavn
klinge saa sødt i sangen, blev han saa glad, som
om han aldrig havde haft nogen lidelser. Han
saa nu med glæde, hvordan de frit kunde gøre
de allerhøjeste spring. Forsangeren forstod rig
tig at sætte det hele i bevægelse, han sang for,
og de sang med, de sang og dansede med jub
lende hjerter. Forsangeren gentog tre gange:
Ergo merito etc. Det var ikke saadan en dans,
som man danser i verden. Det var, jeg ved ikke
hvordan, en himmelsk udstrømning og tilbage
strømning i den skjulte guddoms ubegribelige
afgrund.
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Dette er, saa vidt man ved, første gang sangen
nævnes, og da Suso døde i Ulm 1366, mener
Petrich at kunne slutte, at den maa være opstaaet
paa den tid i den egn.
Spitta mener, at sangen oprindelig kun har
haft eet vers, det første, som maa have sluttet
saaledes: »Matris in gremio. Ergo merito«,
hvorefter man paany begyndte »In dulci jubilo«,
og saadan videre utallige gange, indtil man var
træt af at synge og danse.
Senere digtere har tilføjet nye strofer, hvorved
»ergo merito« mistede sin betydning som op
fordring til gentagelse af den første strofe, og
derefter er disse ord blevet erstattet med »qui
alpha est et o«.
Endelig ser det ud til, at sangen ikke oprinde
lig er en julesang, men har hørt hjemme ved
Michaelisfesten. Der synges ikke om krybben i
det jordiske Bethlehem, hvor der kun sad en
fattig kone og vuggede barnet i sit skød, nej,
krybben staar i Himlen, og det er Himmeldron
ningen, der har barnet paa skødet, og barnet
straaler som en sol. Rundt omkring staar eng
lene og synger nye sange; det er jo englefest.
Sangen er en blanding af latin og tysk. Om
saadanne »macaroniske« sange, der har faaet
navn efter benediktineren Teofilo Folengo, der
i stor stil benyttede denne form i sit værk »Maccaronea« 1517, fortæller et sagn, at Peter fra
Dresden oprindelig var besluttet paa helt at
indføre tyske salmer ved gudstjenesten. Da en
saadan radikal ændring vakte megen modstand,
skal han have forelagt sagen for paven, der paa
hans bøn lod sig bevæge saa vidt, at han tillod
sange, hvor der var tysk sammen med latinen.
Valerius Herberger har udtalt den formodning,
at forfatteren ved en saadan sprogblanding vilde
antyde, at kirken i sin undren over Guds uud
sigelige gave ikke vidste, hvad eller hvorledes
den talte.
Sandheden er, at en saadan sprogblanding
kan føres helt tilbage til det 10. aarhundrede i
gravskrifter, og den blev siden meget alminde
ligt brugt, især i spøgefulde eller spottende digte,
hvortil den i høj grad er egnet. Paa det kirke
lige omraade, har man ment, er det salmesan
gen paa modersmaalet, som her begynder at
stikke hovedet frem som en kylling, der er ved
at bryde ud af æggeskallen. P. Lange har udført
dette billede videre: »Som en nyfødt kylling
kan løbe om med stykker af den gennembrudte
æggeskal paa benene, saaledes gør ogsaa her
folkesangen med resterne af den kirkelige latin,
som den har gennembrudt.«

34*
Maaske er der dog ingen grund til dybsindig
heder her. Mon det ikke var ganske naturligt
for tyske munke, der var vel hjemme i latinen,
at synge saaledes, naar de var glade ?
Man har ment, at »schelchen« (3,5) henty
dede til bjælderne paa ypperstepræstens dragt,
2. Mos. 39,25-26, men da han havde sin gang
i helligdommen og ikke »in regis curia«, konge
borgen, har andre her set en hentydning til,
at fornemme dragter paa sangens tilblivelsestid
var forsynet med bjælder. Det er den festlige
forsamling i kongesalen, der er tale om.
Den anførte tekst er næppe originalen, men
kun en variant blandt mange. Wackernagel
anfører otte. Sangen har været meget udbredt
og meget elsket. Man har husket fejl og skrevet
fejl; man har ogsaa digtet til og trukket fra.
Citeret er den blevet mange gange; brudstykker
er brugt saavel i jubelraab som i den længsels
fulde bøn paa dødslejet. »Eja, var vi der« suk
kede Ludæmilie Elisabeth paa dødslejet. Og
Philip Nicolai slutter sin mægtige salme »Wachet
auf, ruft uns die Stimme« (se: Sions vægter hæ
ver røsten«) med et lignende citat: »Dess sind
wir froh, jo, jo! ewig in dulci iubilo.«
Det var Luther, som bragte nogen fasthed ind
i tekstoverleveringen. Hans haand spores i den
tekst, som blev optaget i Valentin Babst’s salme
bog fra 1545:

1. IN dulci iubilo
nu singet vnd seid fro!
Vnsers hertzen wonne
leit in præsepio
Vnd leuchtet als die sonne
matris in gremio.
Alpha es et o,
Alpha es et o.
2. O Ihesu paruule,
nach dir ist mir so weh!
Trdst mir mein gemiite,
o puer optime,
Durch alle deine giite,
o princeps gloriæ!
Trahe me post te,
trahe me post te!
3. O Patris charitas,
o Nati lenitas!
Wir weren all verloren
per nostra crimina.
So hat er vns erworben
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cælorum gaudia.
Eya, wer wir da,
eya, wer wir da!

in Regis curia,
Eya vaare wi der/
Eya vaare wi der.
Th, bl. 15-16.

4. Vbi sunt gaudia ?
nirgend mehr denn da,
Da die Engel singen
noua cantica
Vnd die schellen klingen
in Regis curia.
Eya, wer wir da,
eya, wer wir da!
Her efter Wackernagel II, 646.

I Joseph Klugs salmebog fra 1529 og 1535
mangler det 3. vers, som Luther først senere
fik givet en antagelig form. Luthers bearbej
delse blev oversat til dansk og optaget i Th 15.
Oversætteren er ukendt.
1. In dulci iubilo,
siunge wi oc ere fro/
den vor hierte trøster/
ligger in præsepio,
oc klar som Solen skinner/
matris in gremio,
Alpha es & O,
Alpha es & 0.
2. 0 lesu paruule,
For dig er mig saa vee/
Trøst mig i min sinde/
O puer optime.
Lad mig din godhed finde/
O princeps gloria,
Trahe me post te,
trahe me post te.
3. O patris charitas,
O nati lenitas,
Wi vaare plat fordærffuit/
per nostra crimina.
Hand haffuer oss forhuærffuit/
cælorum gaudia,
Eya vaare wi der/
Eya vaare wi der.
4. Vbi sunt gaudia,
Der som wi høre maa/
At Guds Engle siunge/
noua cantica,
Oc Basunerne klinge/

Fra Th gik denne oversættelse videre til Cassubes salmebøger, men blev ikke optaget i K eller
de følgende. Dette var derimod tilfældet med
en anden.
Den gamle salme blev nemlig ikke blot bear
bejdet af Luther, men ogsaa af Johann Horn,
hvis bearbejdelse paa 7 vers, »Lob Got, du
Christenheit«, findes i »Ein Gesangbuch der
Briider in Behemen vnd Merherrn« 1544
(Wachernagel 111,423). Her er latinen helt
udeladt. Denne bearbejdelse blev oversat til
dansk af Hans Thomissøn selv, »Loff Gud du
Christenhed«, Th 16, blev ligeledes optaget hos
Cassube, men gik videre til K og P 48. Den er
næppe blevet meget brugt.
Endelig kan det nævnes, at Ægidius 1717 har
foretaget en ny oversættelse, »Af søde frydens
lyst« efter en anden tysk bearbejdelse »Aus
siissen Freuden-Thon«.
Efter at disse oversættelser er gaaet ud af
brug, er mange i nyere tid vendt tilbage til den
gamle lutherske tekst og den første danske oversætteke og har der ud fra foretaget nye bear
bejdelser.
Først har Grundtvig i Sangv. 1,167 omdigtet
den saaledes:
1. En sød og liflig Klang
Er i vor Jule-Sang,
Vor Trøst og Hjelp i Nøden,
Vor Gud med Frelser-Navn,
Med Glands som Morgen-Røden,
Er i vor Moders Favn,
Os Smaa til evigt Gavn! :/:
2. O lille Jesus min!
Saa faver og saa fiin!
Om Dig Guds Engle kvæde
I Himlen Dag og Nat,
Vær Du min Lyst og Glæde!
Vær Du mit Hjertes Skat!
Saa faaer jeg Kronen fat! :/:
3. O store Kiærlighed,
At Du kom til os ned!
Vi var jo reent fortabte,
Ved Fald og slem Udyd,
Nu bringer Den os skabde
Dog Fred med Engle-Lyd!
O det er Hjertens-Fryd! :/:

EN SØD OG LIFLIG KLANG

4. O hvor er Glæden sand ?
I Jesu Fædreland,
Hvor Engle-Skarer mange
Ophøie Gud især,
Med glade Takke-Sange,
For Han de Smaa har kiær!
O, var vi Alle der! :/:
N. F. S. Grundtvig i Sang-Værk I, 167.

Denne tekst blev i 2. udg. af Sangv. ændret i
3,5-6: Nu sender han, os skabte. Os Fred. Saaledes blev den optaget i S 123, ST 716 og D 95.
I DKT 23 begynder den: »En sød og salig
Klang«. Med Grundtvigs tekst har den gamle
sang faaet nyt liv paa den danske tunge. »Vor
moder« (1,6) er her at forstaa om kirken.
I Sønderjylland foretog grev Schack under
arbejdet med N en ny bearbejdelse, der sigtede
paa at komme originalen nærmere:

1. Med liflig Jubelklang
Bryd ud i Bøn og Sang!
Thi han, som Hjertet fryder,
Blev født paa Jordens Vang,
Som Sol et Lys frembryder
Fra Krybben smal og trang;
:/: Jesus er vor Sang! :/:
2. Barnlille, efter dig
Jeg længes hjertelig;
I al min Nød og Vaade
Skal du husvale mig
Med al din rige Naade,
Du Drot fra Himmerig;
:/: Drag os efter dig! :/:
3. O Faderens Kjærlighed,
O Sønnens Miskundhed!
Vi vare heelt fordærved’,
Af Synden bøiet ned,
Da har du os forhvervet
Al Himlens Herlighed;
:/: Ak os derhen led! :/:
4. Hvor findes Salighed?
Slet intet Sted jeg veed,
End hvor sig Engle svinge
Med Lovsang op og ned,
Og tusind Klokker klinge:
Der boer Guds Herlighed;
:/: Ak os derhen led! :/:
N 586, ved grev Schack.
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Med undtagelse af v. 3, som lige fra Luthers tid
har gjort knuder, og som heller ikke er heldigt
i Grundtvigs oversættelse, er den sønderjydske
tekst fin og god; men den er næppe blevet meget
brugt. Da det var i Kongeriget, salmen fik sin
fornyelse, blev det Grundtvigs tekst, som slog
igennem.
Det gjorde ingen ændring heri, at Widding
1911 gjorde et nyt forsøg med en mere moderne
gengivelse:
1. Nu ringes Julen ind,
Saa fryd dig da, mit Sind,
Søg hen til ham, der hviler
Paa Straa sin Barnekind
Og til sin Moder smiler
Saa klart som Solens Skin.
Bank og søg og find.
2. O Jesu, Konge stor,
Velkommen til vor Jord!
Velsignede Barnlille,
Som nu iblandt os bor,
Du Kærlighedens Kilde,
Du levende Guds Ord,
Drag os i dit Spor!
3. O Fader over Sky,
O Søn i Davids By!
For Syndens Sold vi sukked,
Den tynged os som Bly,
Da har du os oplukket
Din Stad med Glæden ny.
Eia, did vi ty.
4. Hvor kan hin Fryd vi faa ?
I ringe Krybbevraa,
Hvor Engle dybt sig bøje
For lidet Barn paa Straa,
Og Engle i det høje
De gyldne Harper slaa.
Eia, did vi naa.
S. Widding i KHT 737.

I Norge foretog M. B. Landstad en ny bearbej
delse, som først blev offentliggjort i »Jule-Sal
mer, saadanne som de agtes foreslaaede til kirke
ligt Brug«, Frederikshald 1856:
1. Jeg synger Frydekvad,
jeg er saa glad, saa glad!
min Hjertens Kjære hviler
i Stald og Krybbe trang,
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som Sol hiin klare smiler
han paa sin Moders Fang.
Han er Frelser min! :/:
2. O Jesu du Barnlil,
dig længes jeg saa til!
trøst mig i mine Sinde,
kom ind om her er Smaat,
lad mig dig see og finde,
da har jeg det saa godt;
drag mig efter dig!
3. Hvor er Gud Fader snil,
sin Søn os sende vil!
Vi vare plat fordærvet
i Synd og vor Udyd,
saa har han os forhvervet
al Himlens, Himlens Fryd.
Eia, var vi der!
4. Hvor er vel Glæde slig
som op i Himmerig!
hvor alle Engle kvæde
en ny og liflig Sang
for Herrens Stol og Sæde
til Guds Basuners Klang!
Eia, var vi der! :/:
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4. Es giengen drey Heylige Frawen
des morgens frue In Tawen.
5. Sie suchten den Herren Jesu Christ,
der von dem Todt erstanden ist.
6. Sie funden do zwen Engel schon,
die trosten die frawen lobesan.
Engel.
7. Erschrecket nit vnd seyd alle fro,
dann den jr sucht, der ist nit do.
Maria.
8. Engel, lieber Engel fein,
wo find ich dann den Herren mein?
Engel.
9. Er ist erstanden auss dem Grab
heut an dem heyligen Ostertag.
Maria.
10. Zeyg vns den Herren Jhesu Christ
der von dem Todt erstanden ist.
Engel.
11. So trett hertzu vnd sehet die stadt
do man jn hin geleget hat.

M. B. Landstad i »Jule-Salmer«, 1856.

Inden denne bearbejdelse blev optaget i La 150,
blev den noget ændret; 1,1: Jule-Kvad. 1,3:
Hjertens Jesus. 2,3: alle Sinde. 2,4: Træd ind.
2,6: O, da har jeg det godt. 3,1: mild. Derefter
gik den videre til La rev 117. Støylen har over
sat den i Nynorsk 104: »Eg synger jolekvad«,
tilsyneladende mest efter Landstad.
(Koch I, 198; VIII, 16. Fischer I, 410. Petrich I, s.
21-26. Kulp 350. Skaar I, 400. Nutzhorn II, 12-16.
Thuner 404).

Maria.
12. Der Herr ist hin, er ist nicht do,
wenn ich jn hett, so wer ich fro.
Engel.
13. Seht an das Tuch, darinn er lag
gewickelt biss an dritlen tag.
Maria.
14. Wir sehens wol zu dieser frist,
weyss vns den Herren Jesu Christ.
Engel.
15. Geht in das Gallileisch Landt,
do findt jr jn, sagt er zu handt.
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Ostergesang.
1. ERstanden ist der heylig Christ, Alleluia,
der aller welt ein trdster ist, Alleluia.
2. Vnd wer er nit erstanden,
so wer die welt zugangen.
3. Vnd seit das er erstanden ist,
lob wir den herren Jesu Christ.

Maria.
16. Habt danck, lieben Engel fein,
nun woll wir alle frolich sein.
Engel.
17. Geht hin, sagt dz Sanct Peter an
vnd seinen Jiingern lobesan.
Maria zum Volck.
18. Nun singet alle zu dieser frist
»erstanden ist der heylig Christ.«
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Gemein.
19. Dess sollen wir alle frolich sein,
vnd Christ sol vnser Troster sein.
15. aarh.
Her efter Wackemagel II, 962.
Wackernagel har gengivet denne tekst efter
»Zwey Geystliche Oster geseng, auss dem Ewangelio, beyde im thon, Erstanden ist der heylig
Christ. Niirnberg durch Ludewig Ringel 1544«,
men han regner med, at teksten er fra det 15.
aarh. Det er en udvidet oversættelse af den latin
ske paaskesang »Surrexit Christus hodie«, hvis
original kan efterses under »Opstanden er den
Herre Christ«. Denne latinske sang kan maaske
føre sin stamtavle tilbage til det gamle tyske
paaskevers »Christ ist erstanden«, se nærmere
under »Krist stod op af døde«.
De tilsyneladende ældste former af »Surrexit
Christus hodie« har 6 vers, men sangen er ofte
blevet udvidet med mange flere vers. Derefter
er disse forskellige tekster blevet oversat til tysk.
Wackernagel gengiver en række af dem i II,
952-962, hvor længden varierer fra 6 til ig vers;
ovenstaaende er altsaa den længste. I en senere
katolsk salmebog er den vokset til 38 vers,
Wackernagel V. 1442.
Den her anførte tekst synes at være den almin
deligste. Den er optaget i mange af de ældre
lutherske salmebøger, og indholdet er da ogsaa
ganske bibelsk, som det siges i overskriften.
Afhængigheden af »Christ ist erstanden« ses
af v. 2, 3 og 19, som er taget direkte fra den.
Den blev oversat af nordmanden Peder
Matthissøn Ofvid i hans salmesamling »Aandens
Glæde«, 1648:
1. OPstanden er Christus vor HERR’/
Halleluja/ Halleluja/
Til Verdens Frelser1 med stor Ær/ Hal. Hal.
2. Men hafd’ hand ey opstandet/ Hal. Hal.
Da hafde Verden forganget/ Haleluja/ Hal.
3. Men efter hand opstanden er/ Hal. Hal.
Lofve vi Christ vor HErre kier/
Hal. Haleluja.
4. En Sabbatz Morgen ginge Hal. Hal.
Til Grafv’ tre hellig’ Quinder/ Hal. Halel.
5. De lette efter JEsum Christ/ Hal. Hal.
Mennt’ hans Krop at vild’ salve vist/
Haleluja/Halleluja.
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6. Da funde de to Engle klar/ Hal. Halel.
Som trøstet dem der sorgfuld var/ Hal. Hal.
Engelen siger:

7. Forferdis ey/ men værer fro/ Hal. Hal.
Den I søge hand lefver nu/ Haleluja :/:
Maria.

8. Engel/ oc1 kiere Engel fijn/ Haleluja. :/:
Huor finder jeg nu HERren min? Hal. :/:
Engelen.

9. Hand er opstanden aff sin Graff/ Hal.
Nu paa den hellig Paaskedag. Hallel. :/:
Maria.

10. Vijs os Jesum vor HErre kier/ Hal. :/:
Som du siger opstand’n at vær’. Haleluja. :/:
Engelen.

11. Saa træder frem oc steden seer/ halel. :/:
Som HErren laa/ er nu ey her/ halel. halel.
Maria.

12. HErren er hen1 oc er ey her/ halel: hal.
Vist’ jeg hans Platz/ glad vild’ jeg vær/
hal. :/:
Engelen.

13. Seer her den Dug huor i hand laa/ hal :/:
Indsuøbt indtil paa tredi’ Dag. halel. halel.
Maria.

14. Vi seer det jo at det er vist/ haleluja/ :/:
Men vijs os HERren Jesum Christ/ Hal. :/:
Engelen.

15. Gaar i det Galilæiske Land/ halel. :/:
Der find’ I ham/ saa sagde hand/ halel. :/:
Maria.

16. Eya/ eya I Engle kier/ haleluja/ :/:
Nu maa vi igien glade vær’/ haleluja/ hal.
Engelen.

17. Gaar hen oc siger Peder det/ halel. :/:
Sampt andre hans1 Discipler med/ halel. :/:
Maria til Folcket.

18. Nu siunger all’ med glæd’lig Røst/ hal. :/:
Opstanden er den HERRE Christ/ hal. hal.
1. BH I, 411 har ikke blot normaliseret ortografien,
men ogsaa her foretaget ændringer i teksten.
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19. Eya vi maa vist glade vær’/ halel. :/:
Vi skal med ham opstaa en huer/ hal.
haleluja.
Peder Matthissøn OfFvid:
»Aandens Glæde«, Kiøb. 1648, s. 39-41.

Denne tekst blev ret yndet og optaget f.eks. hos
Cassube, og kom endelig ind i K, hvorfra den
gik videre til P 108, som ændrede 11,2 og 12,1:
ey nu. Derefter gled den atter ud af salme
bøgerne.
Brandt og Helwegs »Den Danske Psalmedigtning« udkom 1846, og her er Ofvids tekst
naturligvis straks kommet Grundtvig for øje.
Da han allerede mange gange havde arbejdet
med »Opstanden er den Herre Krist« (se nær
mere denne!), og atter skulde i gang med den
til Fengernes Paaskehefte, er det naturligt, at
han ogsaa tog søstersalmen under behandling.
Han forkortede og bearbejdede den, hvorefter
de to salmer fulgtes ad i Fengernes hefte.

1. En Søndagmorgen :/: Kvinder tre :/:
Til Herrens Grav saa ginge de
:/: Halleluja! :/:
2. De kom med Salve :/: dyr og fiin :/:
Hans Lig at salve under Lin :/: Halleluja! :/:
3. Det var en tung, dog :/: liflig Gang; :/:
De gik af Kiærlighedens Trang
:/: Halleluja! :/:
4. Den store Sten, de :/: anked paa, :/:
Bortvæltet alt ved Graven laae
:/: Halleluja! :/:
5. Der sad en Engel, :/: klædt i Lyn, :/:
Det var et herligt Morgensyn
:/: Halleluja! :/:
6. Han sagde: bort med :/: Frygt og Gru; :/:
Han, som var død, han lever nu
:/: Halleluja! :/:
7. Her seer I Stedet, :/: hvor han laae :/:
Ligklæderne han havde paa :/: Halleluja! :/:
Marie.
8. Men siig mig, kiære :/: Engel fiin! :/:
Hvor finder jeg nu Herren min ?
:/: Halleluja! :/:

EN SØNDAGMORGEN KVINDER TRE

Engelen.
9. Ei blandt de Døde, :/: det er vist, :/:
Opstanden er den Herre Christ!
:/: Halleluja! :/:
Marie.
10. Men er det sandt, at :/: han opstod :/:
Saa viis Du mig den Herre god!
:/: Halleluja! :/:
Engelen.
11. I Tro og Haab I :/: gaae dertil, :/:
Hvor han har sagt, han findes vil!
:/: Halleluja! :/:
12. Disiplerne I :/: melde brat, :/:
Fordrevet er nu Dødens Nat!
:/: Halleluja! :/:
13. En lys og hellig :/: Paaskedag :/:
Har klaret hele Jordens Sag!
:/: Halleluja! :/:
14. Nu byder frit kun :/: Døden Trods :/:
Og synger høit i Sky med os :/: Halleluja! :/:
N. F. S. Grundtvig.
»Psalmer til den stille Uge og Paasken«, samlede
af J. F. og R. Th. Fenger, 1846, nr. 29.
Her efter 3. udg. 1854.
Denne tekst blev af P. Rørdam først optaget i
Mern-Festsalmerne 644 og derefter i ETR 685.
Grundtvig selv optog den i 2. tillæg til 7. opl.
af Festsalmer, nr. 841, med udeladelse af sam
talen i v. 8-11, og med en ændring i 3,2: Tvang.
Fenger optog den i ETF 844, blot med udela
delse af v. 8-10.
Med de samme 11 vers og med Grundtvigs
ændring i 3,2 blev den optaget i KHF 1885,274
og dermed foreslaaet til optagelse i de officielle
salmebøger. Den kom dog ikke med i RT 2
eller KH, men opfordringen bar frugt i Sønder
jylland.
I Sønderjylland havde Ægidius 1717 givet
en oversættelse af en af de korte tyske oversæt
telser af »Surrexit Christus hodie«, »Opstanden
er dend hellig Christ«, Æ 89, seks vers. MB 122
optog Grundtvigs tekst fra Sangv. 1, 266. Men
N optog begge de grundtvigske tekster, baade
»Opstanden er den Herre Christ«, N 153, (se
denne!) og »En Søndag Morgen Kvinder tre«,
N 140, den sidste i følgende form:
V. 1-6 uændret, dog 3,2: Tvang.
7. Ei blandt de Døde er han vist, osv.
som 9.
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8. som 7.
9-12 som 11-14.
13. Gud Fader være Lov og Friis,
(Halleluja, Halleluja!)
Guds Søn og Aanden ligerviis!
Halleluja, Halleluja!

Teksten er indrettet til vekselsang. Naar Halle
luja i lin. 2 staar i parenthes, betyder dette sand
synligvis, at man kan vælge mellem at synge
dette eller gentage de tre sidste stavelser i første
linje. Sidste vers synges af begge parter. Den er
dog nok ikke slaaet rigtig an i Sønderjylland,
hverken som vekselsang eller uden; derfor blev
den efter genforeningen udeladt i SS, hvor dens
nummer kom til at staa blankt.
I D blev den heller ikke optaget.
I Norge blev Ofvids tekst behandlet og om
digtet temmelig grundigt af Landstad og op
taget i La 349 med begyndelsen »Opstanden
er den Herre Krist«. I de andre norske salme
bøger er denne tekst ikke optaget.
(Skaar II, 13. Tårup III, 120-22; 134-5. StJ 11,291).

EN VEJ ELLER ANDEN.
“The Lord will Provide.”
“My God shall supply all your need.”
Philippians iv. 19.
1. In some way or other the Lord will provide:
It may not be my way,
It may not be thy way;
And yet, in His own way, “the Lord will
provide.”
2. At some time or other the Lord will provide:
It may not be my time,
It may not be thy time;
And yet, in His own time, “the Lord will
provide.”
3. Despond then no longer; the Lord will
provide;
And this be the token No word He hath spoken
Was ever yet broken: “The Lord will
provide.”

4. March on then right boldly; the sea shall
divide;
The pathway made glorious,
With shoutings victorious,
We’ll join in the chorus, “The Lord will
provide.”
Martha Cook, ca. 1864.
Her efter Sankey: »Sacred Songs & Solos«, No. 19
(hvor forf. kaldes Mrs. M. W. Cooke).

Naar Sankey kalder forfatterinden Mrs. M. W.
Cooke, viser det, at han ikke er klogere end
andre med hensyn til den sang, som han har
bragt i omløb. Han har nok klippet den ud af
en avis, som han ofte gjorde, men det er ikke
sikkert, at det er det sted, hvor den først blev
trykt. Hvis det er rigtigt, som nogle forskere
mener, at Martha Cook, født Walker, har været
gift med præsten Parsons Cook, som udgav
»The Puritan Recorder« i Boston, er det muligt,
at sangen først er fremkommet i hans blad, nogle
siger 1864, Julian siger ca. 1864, mens andre
siger 1870. Alt dette er meget ubestemt, og san
gen har i hvert fald ikke spillet nogen rolle, før
Sankey gav sig til at synge den; alligevel er det
meget sjældent, at engelske eller amerikanske
hymnologer nævner den, eller den bliver optaget
i engelske sangbøger eller salmebøger. For saa
vidt har den haft en meget mere interessant
historie i dansk oversættelse end paa original
sproget.
Der fremkom i Danmark to oversættelser om
trent paa samme tid, og de har siden indgaaet
forskellige forbindelser med hinanden. Den første
var C. J. Brandts. I »Dansk Kirketidende« 1875,
No. 13, paaskenumret, har han oversat ikke
mindre end 10 af Sankeys sange under fælles
titlen: J. D. Sankeys »aandelige Sange«. Det er
Til Kamp! til Kamp for Jesus,
Vaabenbrødre! ser I, Mærket (Kristi stridsmænd osv.),
En Vej eller anden.
Kom arme Sjæl, af Synd trykt ned,
Kom hjem! kom hjem!
Der er en Port, paa Klem den staar,
Synderinden til Gjæstebudsalen gik nær,
Kimer Himmelklokker! der er Fryd i Dag,
Jeg véd ikke Timen, naar Herrens Bud,
Sig mig den gamle Sage (se: Fortæl det gamle
budskab).
De er alle gengivet med noder og fylder hele
paaskenumret.
Herren véd Raad.
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»Unge Løver hungre og smægte, men de, som
søge Herren, skal ikke mangle noget godt.«
(Salm. 34,11)
1. En Vej' eller anden vor Herre véd Raad;
maaske ikke min vej,
maaske ikke din vej,
Og dog ad sin egen
»Vor Herre véd Raad«.
2. En Tid eller anden vor Herre véd Raad,
Maaske ikke min Tid,
Maaske ikke din Tid,
Og dog til sin egen
»Vor Herre véd Raad«.
3. Forsag da ej længer! vor Herre véd Raad;
Og ej ved en Skygge
Sit Ord vil han rygge;
Derpaa kan du bygge:
»Vor Herre véd Raad.«
4. Skrid dristelig fremad! fluks Bølgen biir delt,
Og Gangstien lavet
Paa tværs gjennem Havet,
Vor Sorg der begravet;
Thi Herren ved Raad!
C. J. Brandt 1875.
Denne tekst blev antaget i grundtvigske kredse
og optaget uændret i FK 245 og FN 49.
Brandt selv ændrede den i KHF 1885,674
paa følgende punkter: 2,4: Men dog. 3,2-3:
Og han, til din Lykke, Sit Ord ej vil rygge.
4,3: Fuldtryg. Saaledes blev den optaget i F 417,
BT 763, FA 406, FV 367, KST 683 og HT 782.
I »Kirkelig Sangbog« (katolsk-apostolsk) nr.
362 skød denne tradition et sideskud, idet J.
Aarsbo benyttede de to første vers af Brandts
oversættelse med en ændring i 1,4 og 2,4: Men
vel ad . .. Men vel til. Derefter gav Aarsbo en
ny oversættelse af de to sidste vers:
3. Lad Haabet
Hans
Staar
Du kan ikke

ej fare, vor Herre ved Raad!
Ord uden Mage
fast alle Dage,
klage, vor Herre ved Raad.

4. Kun fremad - paa Havet gaar Vej uden
Baad,
Saa frit du kan træde
Paa Bølger og kvæde
Din Fryd og din Glæde: vor Herre ved Raad!
J. Aarsbo.

Her er billedet ændret i sidste vers. Mens Brandts
oversættelse ligesom originalen henter billedet
fra jødernes overgang over det røde hav, henter
Aarsbo sit billede fra Jesu (og Peters) vandring
paa søen. Denne sidste bearbejdelse blev optaget
i KHT 912.
Omtrent samtidig med denne grundtvigske
tradition opstod der en indremissionsk, idet
Martha Cooks sang blev oversat i »Psalmebog
for Søndagsskoler« 1876, hvorfra den blev op
taget uændret i N 596. Her lyder den:
1. Een Vei eller anden, vor Herre veed Raad,
Om end ei ad min Vei,
Om end ei ad din Vei,
Saa dog ad sin egen:
Vor Herre veed Raad.
2. Een Tid eller anden, vor Herre veed Raad,
Om end ei til min Tid,
Om end ei til din Tid,
Saa dog til sin egen:
Vor Herre veed Raad.
3. Hvi taber du Modet? Vor Herre veed Raad,
Med ham ved din Side
Du trøstig kan stride,
Derpaa kan du lide:
Vor Herre veed Raad.
4. Kun fremad - og Havet har Vei uden Baad,
Saa frit du kan træde
Blandt Bølger og kvæde
Med jublende Glæde:
Vor Herre veed Raad!
Ukendt oversætter 1876.
Denne oversættelse blev optaget i den gamle
Hjemlandstoner 426, IMS 10, Sønderborg 683,
DT 689.
Men paa grundlag af disse to traditioner
opstod der ogsaa blandingsformer, saaledes S
631, og navnlig med henblik paa en ny salme
bog, saaledes SF 34 og GF 841.
Der var saaledes mange muligheder at over
veje for salmebogskommissionen. Det skete først
paa et underudvalgsmøde i Brøns, og det huskes
ikke, hvilket resultat man var kommet til. Men
da gæsterne var gaaet til ro efter en anstrengende
dag, fortsatte dr. Niels Møller arbejdet med
denne salme paa sit værelse, idet han navnlig
havde manglet egentlig nytestamentlig kristen
dom i den. Han mødte næste morgen med
følgende forslag:

ER DU MODFALDEN, KÆRE VEN

1. En Vej eller anden, vor Herre véd Råd,
måske ikke min Vej,
måske ikke din Vej;
Men dog ad sin egen vor Herre véd Råd.
2. En Tid eller anden, vor Herre véd Råd,
måske ej til min Tid,
måske ej til din Tid;
men dog til sin egen vor Herre véd Råd.
3. Fortvivl da ej længer, vor Herre véd Råd!
og han til din Lykke
sit Ord ej vil rykke;
derpå kan du bygge: vor Herre véd Råd.
4. Da vi var fortabte, vor Gud vidste Råd:
Hans Søn kom iblandt os,
opledte og fandt os,
brød Døden, som bandt os. - Ja, Gud vidste Råd.
5. Så gå, hvor han kalder, og spar dig din Gråd.
Hvor Havet nu syder,
biir Vej, når han byder,
og Lovsangen lyder; thi Herren véd Råd.
Niels Møller. Febr. 1947.
Dette forslag blev vedtaget i plenarkommissionen, med smaa ændringer i 3,1 og 5,4. Saaledes
blev sangen optaget i D 20 og den nye Hjem
landstoner 35.
At den i det hele taget kom med i salmebogen
skyldtes først og fremmest, at den var meget ind
sunget i Sønderjylland, brugt i sorg og trængsels
tider, i frimenighederne i Brandts form, og i de
almindelige sognemenigheder med teksten i N,
- men dernæst ogsaa, at dr. Niels Møllers
tekst forelaa.
(Julian 1573. Thuner 778).
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Frederik Boyes saakaldte »Lille Skatkiste« ud
kom anonymt 1750 og rummede en samling
skriftsteder med tilhørende vers. I en ny udgave
fra 1753 blev antallet af disse forøget ved til
føjelsen af et tillæg. Derefter maa den tanke
være opstaaet, at samlingen burde rumme en
hel aargang, og forfatteren forberedte endnu
et tillæg med de 15 vers, som endnu manglede;
han naaede dog ikke at faa dette tillæg udgivet
inden sin død 1759, og det blev da besørget af
hans efterfølger som kateket ved Trinitatis kirke,
Jens Pedersen Juul, samme aar. Ovenstaaende
vers er altsaa slutningen paa bogen i dens ende
lige skikkelse, mens den oprindelige slutning paa
første udgave er verset »Amen! det samme skal
være min sang«, der siden kom til at danne slut
ningen af salmen »Brødre og søstre, vi skilles
nu ad«.
»Er der da saa stor en glæde« blev optaget i
RT 1,796 omskrevet i »vi-form«. KH 645 og
SS 669 vender derimod tilbage til den oprinde
lige tekst. I D er verset ikke optaget.

ER DU MODFALDEN, KÆRE VEN.
1. Est du modfalden, kiære Ven,
Som troer dog paa Guds Søn,
Og beder i hans Frelsernavn
Hans egen Barnebøn;
2. See du dig op til Himmerig,
Høit over Skyer graa
Hvor i vor Faders Høirehaand
Jo alting monne staae.
3. See ud saa overjorderig,
Som et Guds Barn, der veed,
At alt maa tjene dem til Gavn
Som har Guds Kiærlighed.

ER DER DA SAA STOR EN GLÆDE,
d. 31. December.
Og Gud skal aftørre al Graad etc. Aabenb. 21,4.
Er der da saa stor en Glæde
I det nye Jerusalem?
Hvi vil jeg da gaae og græde ?
Denne Stad er jo mit Hjem.
Kunde jeg kun bie, lide,
Tiden bliver dog ei lang,
Til jeg skal ved Lammets Side,
Synge Frydens Seierssang.
Friderich Bøye.
Lille Skatkiste, 2. Tillæg, 1759.
Her efter 6. opl.

4. Det er blandt Folk et gammelt Ord:
Hver Djævel har sin Tid,
Men vist er det, tabt har enhver,
Som gik med Gud i Strid.
5. Guds Engle er saamange Slags,
Som Dage i et Aar,
Og hvad Hans Bud, det sigter til
Det rammer paa et Haar.
6. Guds Ærende gaaer hver en Storm,
Om den er nok saa vild,
Og ihvor gal den bryder løs,
Ham tjener dog hver Ild!
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7. Og naar al Verden kaster Lodd
Om Ære, Liv og Gods,
Udfaldet staaer dog i Guds Haand,
Hans Engle staaer derhos.
8. Og troer du paa den Kiærlighed,
Han elsker Støvet med,
Da læg og reis dig i Hans Aand,
Vær ei for Trudsel rædd!
9. Vor Tro, det er vor faste Borg,
Dens Spir, det er vort Haab,
I den faaer vi Gud-Faders Aand
Med Jesu Barne-Daab!
N. F. S. Grundtvig, 1850/51.
Her efter Sangv. IV, 2to.

Den nye udgave af Sangværket, som her er
citeret, gengiver teksten efter Grundtvigs haandskrift, hvor tegnsætningen næppe er helt færdig;
men saa meget er i hvert fald klart, at der ikke
skal være spørgsmaaltegn efter det første vers,
som det stadig har været tilfældet i salmebøgerne.
Det er ikke noget spørgsmaal, men en betingel
sesbisætning.
Salmen blev ikke trykt i Grundtvigs levetid,
men først til hans jordefærd og derefter i Sangv.
(gi. udg.), 332, hvor der er ændret 1,4: Din.
I KHF 1888,690 blev spørgsmaalstegnet an
bragt efter første vers, og desuden ændrede man
4,3: enhver har tabt. 4,4: mod. Uffe Hansen
siger, at man i haandskriftet lige saa godt kan
læse »mod« som »med«. Saaledes blev salmen
optaget i RT2,835, KH 6oq, SS 671 og S 496.
D 511 har i begyndelsen ændret »Est« til
»Er«.
I Norge har La rev 564 optaget den med be
gyndelsen: »Er du mismodig, kjære venn«. Des
uden er v. 4, 5 og 9 udeladt. Mon v. 4 var blevet
udeladt, hvis salmebogen var blevet til efter be
sættelsen ? Det var ikke mindst det vers, der
under den tyske besættelse gjorde den aktuel i
Danmark og gav os den følelse, at hele salmen
var skrevet til trøst for det danske folk just i disse
tunge dage.
Det er Grundtvigs erfaringer fra Treaarskrigen, som taler gennem den. Ogsaa dengang
saa det for det meste broget ud, men det endte
godt. Grundtvig fandt sin tro paa Guds kær
lighed og almagt bekræftet.
(Uffe Hansen II, 331-2)

ER DU MODFALDEN, KÆRE VEN

ER GUD FOR MIG, SAA TRÆDE.
DEN GRUND, HVORPAA JEG BYGGER.
1. ISt GO« fiir mich, so trete
gleich alles wider mich,
so oft ich ruff’ und bete,
weicht alles hinter sich.
Hab’ ich das haupt zum freunde,
und bin geliebt bey GO«,
was kan mir thun der feinde
und widersacher ro«’?
2. Nur (Nun) weiss und glaub’ ich feste,
ich rtihm’ (riihms) auch ohne scheu,
dass GOTT der hochst’ und beste,
mir gåntzlich gunstig sey,
und dass in allen fallen,
er mir zur rechten steh’,
und dampfe sturm und wellen,
und was mir bringet weh’.
3. Der grund, drauf (da) ich mich grunde,
ist Christus und sein blut,
das machet, dass ich finde
das ew’ge wahre guht,
an mir und meinem leben,
ist nichts auf dieser erd’,
was Christus mir gegeben,
das ist der liebe wehrt.
4. Mein JEsus ist mein’ ehre,
mein glantz und schdnes licht,
wenn der nicht in mir ware,
so diirfft’ und konnt’ ich nicht
vor (fiir) GOttes augen stehen,
und vor (fiir) dem sternen sitz,
ich miiste stracks vergehen,
wie wachs in feuers-hitz.
5. Der, der hat ausgeloschet
was mit sich fiihrt der (den) tod,
der ists der mich rein wåschet,
macht schneeweis, was ist roht,
in ihm kan ich mich freuen,
hab’ einen helden-muht
darf kein gerichte scheuen,
wie sonst ein siinder thut.
6. Nichts, nichts kan mich verdammen,
nichts nimmet mir mein hertz,
die hdll’ und ihre flammen,
die sind mir nur ein schertz:
kein urtheil mich erschrecket,
kein unheil mich betriibt,
weil mich mit fliigeln decket,
mein Heyland der mich liebt.

ER GUD FOR MIG, SAA TRÆDE

7. Sein Geist wohnt mir im hertzen,
regiert mir meinen sinn,
vertreibet sorg’ und schmertzen,
nimmt allen kummer hin,
giebt seegen und gedeyen,
dem, was er in mir schafft,
hilfft mir das abba schreyen
aus aller meiner kraft.
8. Und wenn an meinem orte,
sich furcht und schrecken find’t,
so seufz’t und spricht er worte
die unaussprechlich sind,
mir zwar und meinem munde,
GOtt aber wohl bewust,
der an des hertzens-grunde
ersiehet seine lust.
9. Sein Geist spricht meinem geiste
manch susses trost-wort zu,
wie GOtt dem hiilffe leiste,
der bey ihm suchet ruh’
und wie er hab’ erbauet
ein edle neue stadt,
da aug’ und hertze schauet
was es geglåubet hat.
10. Da ist mein theil und erbe,
mir kraftig (pråchtig) zugericht’t
wenn ich gleich fall’ und sterbe
fåilt doch mein himmel nicht:
muss ich auch gleich hier feuchten
mit thrånen meine zeit,
mein JEsus und sein leuchten
durchsiisset alles leyd.
11. Wer sich mit dem verbindet,
den satan fleucht und hass’t
der wird verfolgt und findet
ein’ grosse (hohe) schwere last
zu leiden und zu tragen,
geråht in hohn und spott,
das creutz und alle plagen,
die sind sein tåglich brodt.
12. Das ist mir nicht verborgen,
doch bin ich unverzagt,
GOtt will ich lassen sorgen,
dem ich mich zugesagt:
es koste leib und leben
uns alles was ich hab’,
an dir will ich fest kleben
und nimmer lassen ab.
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13. Die welt die mag zerbrechen (zubrechen),
du steh’st mir ewiglich,
kein brennen, hauen, stechen,
soli trennen mich und dich,
kein hunger, und kein diirsten,
kein armuht, keine pein,
kein zorn des (der) grossen fursten
soli mir ein’ hind’rung seyn.
14. Kein engel, keine freuden,
kein thron, kein’ herrlichkeit,
kein lieben und kein leyden,
kein’ angst und fåhrlichkeit;
was man nur kan erdencken,
es sey klein oder gross,
der keines soli mir lencken,
aus deinem arm und schooss.
15. Mein hertze geht in springen,
und kan nicht traurig seyn
ist voller freud und singen,
sieht lauter sonnenschein:
die sonne, die mir lachet,
ist mein HErr JEsus Christ,
das, was mich singen (singend) machet,
ist, was im himmel ist.
Paulus Gerhardt.
Joh. Criiger: »Praxis pictatis melica«, 1653.
Her efter Schrader: »Vollståndiges Gesang-Buch«,
Tønder 1731. Nr. 338.
Schraders tekst indeholder en del ændringer i
forhold til originalteksten, som foranstaaende
er anført i parenthes. Hos Ebeling har salmen
overskriften »Christlisches Trost- und FreudenLied, Aus dem 8. Gap. an die Romer«. Dermed
er det bibelske grundlag, Rom. 8,31-39, anty
det. 5,4 hentyder til Es. 1,18. Langbecker siger
om denne Paul Gerhardt »heltesalme«, at den
er værdig til at staa ved siden af Luthers »Vor
Gud han er saa fast en Borg«, og Greiner karak
teriserer den paa lignende maade ved at sige,
at Gerhardt i denne salme staar som en helt,
der paa den sikre fæstning svinger sejrsfanen.
Otto Schultz, som 1842 udgav Paul Gerhardts
salmer med noter og med en historisk indled
ning, har allerede 1840 fremsat den tanke, at
salmen skulde være blevet til i Paul Gerhardts
trængselstid, ja at den ligefrem skulde være et
svar paa den store kurfyrstes edikt af 16. sept.
1664, i hvilket der blev truet med strenge straffe,
hvis lutheranere og reformerte stadig angreb
hinanden fra prædikestolen. Han saa i 13,7 »des
grossen fixrsten« en direkte hentydning til kur
fyrsten. Nu siger grundteksten »der« og ikke
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»des«, og det vil derfor være naturligere her at
se en hentydning til Rom. 8,38, jvf. Ef. 6,12,
altsaa de fjendtlige aandemagter. Men desuden
er salmen allerede digtet, mens Paul Gerhardt
sad som provst i Mittenwalde, mere end en halv
snes aar før denne konflikt. Den blev trykt i
Criigers »Praxis« 1653, maaske allerede i den
forsvundne udgave fra 1652.
Det er principielt galt at betragte den som en
»heltesang« i den gængse tyske betydning af
ordet. Det kunde man vel sige om Luthers »Vor
Gud han er saa fast en borg«, men ikke om
denne. Den handler om retfærdiggørelsen af troen,
og det, som forveksles med helteindstillingen, er
frelsesvisheden, som udspringer af denne tro.
Den nyere tyske forskning (Kulp, Biichner,
Fornacon) bringer den oplysning, at salmen er
digtet i anledning af præsten Johannes Berkows
død og begravelse. Han var en nær ven af Paul
Gerhardt, gift med en søster til den kendte
bogtrykker og salmebogsudgiver Christoph
Runge. Da deres lille søn Konstantin Andreas
døde 17. febr. 1650, digtede Paul Gerhardt
salmen »Du bist zwar mein und bleibest mein«,
som siden har trøstet mange sørgende forældre.
Johannes Berkow var den 26. febr. 1651 paa
vej hjem fra en begravelse og gik og talte livligt
med et par kolleger om teologiske spørgsmaal,
da han pludselig segnede om og døde med
ordene »Hilf, Gott!« I den anledning skrev
Gerhardt atter en trøstesalme »Erhebe dich,
betriibtes Herz« paa 22 vers. Den 4. sønd. i
fasten blev Johannes Berkow bisat i Mariekirken
i Berlin, hvor han havde været præst. Provst
Vehr holdt ligtalen over ham ud fra Rom.
8,31-39. Under indtryk af denne prædiken dig
tede Paul Gerhardt nærværende salme, hvori
man let genfinder teksten: Vers 31 i strofe 1-2,
vers 32 i strofe 3-4, vers 33 i strofe 5, vers 34 i
strofe 6. Men derefter finder Gerhardt sit forlæg
andetsteds i samme kapitel, f.eks. v. 15 og 26,
for saa atter i slutningen at vende tilbage til de
sidste vers i kapitlet.
Den nytestamentlige forskning er i nyere tid
blevet opmærksom paa, at der gemmer sig en
oldkristelig vekselsang i disse vers af Romer
brevet. Paulus gør bare nogle indskud deri:
Er Gud for os,
hvem kan da være imod os?
Hvem vil anklage
dem, som Gud udvalgte?
Det er Gud, som retfærdiggør,
hvem er den, som fordømmer ?
Osv.
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Uden at vide noget om, at dette skulde være
oldkristelige vers, sporer digteren poesien og
finder sin inspiration. Maaske har han ogsaa
faaet en inspiration, i hvert fald til slutnings
verset i Nicolaus Selneckers »Lied in sehr grossen
anfechtungen«, Wackernagel IV, 452, hvor v.
29 begynder: »Ich geh daher in sprungen, der
Himmel gantz ist mein, Mit frewden thu ich
singen: Gott wil mir gnedig sein.«
Allerede 1676 blev salmen oversat til dansk af
Jens Pedersen Bergendal i »Psalmer oc Aandelige Loffsange« med begyndelsen »Vil Herren
med mig være«, dog kun 12 vers, se BH I, 464.
Siden blev den oversat af Fr. Rostgaard i »Dansk
Oversættelse af Fire og Tredive Udvalde Tydske
Psalmer« 1738, hvor den begynder »Er Gud med
mig, saa pukke«. Samme aar fremkom en ano
nym oversættelse i »Gudelig Længsel«: »Er Gud
med mig, jeg haaber«. Men det er kun Brorsons
oversættelse, som har faaet betydning:

Mel. Hiertelig mig nu etc.
1. Er GUd for mig, saa træde
Mig hvad der vil imod,
Jeg kand i Bønnens Glæde
Det trine under Fod,
Vil GUd mig gierne høre.
Har Faderen mig kiær,
Hvad kand mig Satan giøre,
Med aid sin Helved-Hær?
2. Det kand jeg trøstig sige.
Det troer jeg fast, og veed,
At GUd i Himmerige
er ikke mere vred,
Hans Kierlighed mig følger,
Hvor jeg gaaer ud og ind,
Og demper alle Bølger,
Som bruse mod mit Sind.
3. Den Grund, hvorpaa jeg bygger
Er Christus og hans Død,
I JEsu Pines Skygger
Er Siælens Hvile sød,
Der har jeg funden Livet,
Selv er jeg intet værd,
Hvad JEsus mig har givet,
Giør mig for GUd saa kiær.
4. Min JEsus er min Ære,
Hand giør mig smuk og fiin,
Men vilde hand ej være,
Den milde Frelser, min,
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Da torde jeg og kunde
For Himlen ej bestaae.
Jeg sank med et til Grunde
I Vredens dybe Aae.
5. Hand, hand har reent udslettet
Alt hvad mig var imod.
Hand har mig toed og tvettet
Saa dejlig i sit Blod,
At jeg mig ret kand fryde,
Og frygter ingen Dom,
Lad Helved-Pølen syde,
Hvad skiøtter jeg derom.
6. Slet intet mig kand dømme,
Mig intet giør beklemt,
De grumme Svovle-Strømme,
De ere mig kun Skiemt,
Slet intet mig kand skrekke,
Thi JEsus vil min Siæl
Med Naadens Vinger dekke.
Jeg kiender ham saa vel.
7. Hans Aand er i mit Hierte,
Og styrer selv mit Sind,
Fordriver aid min Smerte,
Og bringer Lys der ind.
Befester der sit Rige,
Og Naadens stærke Pagt,
At jeg kand Abba skrige
Af gandske Siæle-Magt.
8. Naar Frygt og Fare pukke,
i Sorgens mørke Stand,
Da virker Aanden Sukke,
Som ej udsiges kand.
Som Munden ej kand finde.
Og ingen Sands forstaae,
Kand GUd dog overvinde;
Som seer sin Lyst derpaa,
9. Hans Aand min Siæl opretter
Med mangt et trøstigt Ord,
At GUd dem ej forgietter,
Som paa hans Naade troer,
Hvor sødt et Himmerige
GUd sine har bereed,
Hvor Got det er at stige
Nu snart derind i Fred.
10. Der er for GUds Udvalde
Den Rigdom, som bestaaer,
Lad mig kun døe og falde.
Min Himmel ej forgaaer,
Og skal jeg her da væde
23
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Min Gang med Øjne-Vand,
Min JEsu Trøst og Glæde
Det alt forsøde kand.
11. Hvo sig med ham forbinder,
Og flyer den Ondes Flok,
Hand spottes vist, og finder
Af Kaars og Trængsel nok
Den Sag vi faaer at lære
Og friste til vor Død
At Vee og Suk vil være
De Frommes daglig Brød.
12. Det veed jeg alt tilhaabe,
Dog er jeg uforsagt,
Og kand mig fast beraabe
Paa JEsu Naades Magt,
Det koste Liv og Lykke,
Lad gaae, slet ingen Ting
Fra JEsu mig skal rykke
Til Dødsens sidste Sting.
13. Lad hele Verden briste.
Min JEsus er ved Magt,
Hvem vil hans Haand opvriste
Og bryde Himlens Pagt,
Ej Hunger, Sverd og Lue,
Ej Pine, Vee og Verk
Fra JEsum mig skal true,
Det Baand er alt for sterk.
14. Ej Engle-Kraft og Evne
Ej Fyrstendømmes Magt,
Ej hvad mand veed at nevne
Af Skiendsel og Foragt,
Ej stort og ej det ringe.
Ej Skade eller Gavn,
Ej nogen Ting skal tvinge
Mig ud af JEsu Favn.
15. Mit Hierte lystig springer
I Salighedens Trin,
Og Fryde-Sange klinger
Ved Naadens blide Skin,
Den Soel, som Siælen fryder,
Er JEsus, angenem,
Og aid min Sang betyder
At Himlen er mit Hiem.
»Nogle Psalmer Om Troens Grund (Den anden
Deel.) Udgivne af H.A.B.« Tønder 1735.

Den blev optaget uændret i P 440. Derefter i
Gb 69 ændret saaledes: 4,2-4: Min Tilflugt og
min Trøst, Men skulde jeg ey være Ved Jesu
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Blod forløst. 5,3-8: Min Siel, af Synden plettet,
Er renset ved hans Blod. Nu kan min Siel sig
fryde, Og frygter ingen Dom, Thi hvo ham vil
adlyde, For Dommen aldrig kom. 6,1-4: Mig
intet kan fordømme. Forsagt mig intet giør.
For Helveds Svovel-Strømme Jeg ikke frygte
tør. 6,7: Naade-Vinger. 8,7-8: Kan dog Guds
Naade vinde, Som seer med Lyst derpaa. 11,2:
den onde. 13,3: Hvo.
I Sønderjylland blev salmen stadig optaget
med alle vers i MB 581 og N 335, det sidste sted
med følgende ændringer: 3,3: Korses Skygger.
3,8: Det gjør for Gud mig kjær. 4,2: Min Til
flugt og min Lid. 4,4: Min Frelser mild og blid.
4,6: Ei for Guds Aasyn staae. 5,7: Helvede kun.
6,2-4: Jeg Intet frygte tør, Mig Jesu Naadestrømme For Gud retfærdiggjør. 8: Naar Farer
vil udslukke Hvert Haab i Sorgens Stand, Guds
Aand da virker Sukke, Som ei udsiges kan, Som
Tanken ei kan finde. Og Sandsen ei forstaae,
Men dog kan Naaden vinde Og til Guds Hjerte
naae. 9,3: Gud ei den. 10,1: Der skjenker han
dem alle. 10,2: En Rigdom. 10,5: end væde.
10,6: Min Vei med Taarers Vand. 10,8: Al
Sorg. 11,7: At Kors og Plager ere. 13,3: Hvo.
14,2: Fyrstendømmers. 15,3: Frydesangen. 15,6:
O Jesu, det er dig. 15,8: Mit Hjem er Him
merig.
I Kongeriget udelod E salmen, men i R blev
den optaget som to salmer:
A: R 437, »Er Gud for mig, saa træde« om
fatter vers 1, 2, 7, 8, 9, 10, 15, ændret saaledes:
1,3: Troens Glæde. 1,7-8: Ei kan mig Satan
røre Med Helveds hele Hær. 2,4: ikke længer.
2,7: stiller alle. 2,8: i mit. 3(7),3: Mulm og
Smerte. 3(7),7: sige. 4(8) som N (det er natur
ligvis N, som har laant fra R). 5 (9) ,3: ei den.
6(10) som N. 7(15): Mit Hjerte gjennembæver
Saa salig Naadens Trøst, Og Frydesangen hæ
ver Sig fra mit fulde Bryst; Den Sol osv. som N.
KH 607 følger i samme spor, optager vers 1,
2, 7 med samme tekst som R, men 4(8) som
Brorson, dog 1: Naar Frygt mit Haab vil slukke.
7: Kan dog Gud. 8: Han ser. 5(9),3: ej dem.
Til slut er 10b og 15b slaaet sammen til v. 6
som følger: Og skal jeg her end væde Min Vej
med Taarers Vand, Min Jesu Trøst og Glæde
Det alt forsøde kan. Den Sol, som Sjælen fryder,
Det er, o Jesus dig osv. som N og R.
Paa lignende maade optager D 499 hovedsalmed med 7 vers: 1, 2, 7, 8, 9, 10, 15. Teksten
ligger lidt nærmere Brorson.
B: R 438, »Den Grund, hvorpaa jeg bygger«,
optager vers 3, 13, 14, ændret saaledes: 1(3),3:
Korses. 1(3) ,8: Det gjør for Gud mig kjær.
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2(I3)>3: Hvo. Ellers uændret. 3(14),!: Ei Aan
ders Kraft. 3(14),4: Haanhed og Foragt. 3(14),6:
Ei Sorrig eller Savn. 3 (14),7: Ei Døden selv.
Saaledes gik denne del af salmen videre til KH
608. Samme versudvalg er ogsaa optaget i D 500,
men salmebogskommissionen havde tænkt sig at
vende tilbage til Brorsons tekst i slutningen af
sidste vers, som det ses af Prøvesalmebogen 537.
Efter at kommissionen havde sluttet sit arbejde,
ændrede kirkeminister Hermansen paa forslag
af stiftsprovst Hee Andersen og lektor Norrild
3(14),7 til »dødens magt« ligesom KH.
Denne tradition at dele salmen i to søgte man
at ændre i RT 2,946 ved paany at forene de to
dele og optage v. 1, 2, 3, 7, 13, 14, men dette
forsøg gik altsaa ikke videre til KH.
Omvendt arbejdede man en tid i salmebogs
kommissionen med at danne endnu en tredie
salme af originalens v. 4 og 6, men dette forsøg
frafaldt man igen ved anden behandling.
Endelig maa nævnes Grundtvigs bearbejdelse
fra 1854, Sangv. IV, 298. Den fremkom i 6. opl.
af Festsalmer og omfatter 7 vers, som blev lidt
ændrede i 8. oplag og derfra gik videre til en
række grundtvigske salmebøger: ETF 1015, ETR
843, FN 398, FV 399 og S 480; det sidste sted
er dog det første vers udeladt og det næste ført
lidt nærmere til Brorson.
I Norge blev den naturligvis fremdraget af
Wexels i »Christelige Psalmer« 1840; han delte
den i to salmer, først v. 1,2, 7, 8, 9, 10, derefter
»Hvo sig med Gud forbinder« bestaaende af v.
11, 12, 13, 14, 15. Landstad var ikke bange for
lange salmer og optog 12 vers i La 225. Hauge
141 optog alle 15. La rev 567 har forkortet til
8 vers. Nynorsk 161, »Er Gud for meg, lat treda«
har 8 vers i Anders Hovdens oversættelse.
(Koch IV, 319; VIII, 408. Fischer I, 417. Kulp 150.
Skaar I, 542. BSS I, 366).
ER LIVET ALT LIFLIGT HERNEDEN.
Ved Sørge-Høitiden for Hans Majestæt
Kong Christian den Ottende
den 26. Februar 1848.
1. Med Sorgen og Klagen hold Maade!
Lad Guds Ord dig trøste og raade!
Lad Døden ei Seieren vinde;
Thi Livet er Herrens Veninde!
2. Er Livet alt lifligt herneden,
I Aanden med Herren et Eden,
Hvor kan vi da nogentid glemme:
Langt bedre hos Herren derhjemme!
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3. Der er ikke Vinter og Mørke,
Der er ingen Heder og Ørke,
Der er ingen Afmagt og Ælde,
Der er ingen Taarer at fælde!
4. Der
Der
Der
Der

er ingen Synd at bekæmpe,
er ingen Sorger at dæmpe,
er ingen Syge og Døde,
er ikke Tomhed og Øde!

5. Der, under det yndigste Bælte,
Hvor Foraar og Høst sammensmelte,
Der Alting ved Livet sig fryder,
Der altid kun Lovsangen lyder!
6. Der glemmes al Angest og Pine,
Hvor Herren er Alting for Sine;
Af Lys og af Fred og af Glæde
Er evig omleiret Hans Sæde!
7. O Jesus! o hør hvad vi bede!
Vær kraftelig med os hernede,
Saa levende staar os for Øie
Dit Huus paa de evige Høie!
8. Din Aand i vor Afmagt os styrke!
Dit Lys giennembryde vort Mørke!
Din Kiærlighed, sød som dit Minde,
Vor Sorg og vor Død overvinde!
9. Lad, trods alle Skyerne sorte,
Os aabne see Himmelens Porte!
Lad, selv midt i Taarernes Dale,
Guds Herligheds Haab os husvale!
N. F. S. Grundtvig, 1848.
Her efter Sangv. IV, 174.

Christian den Ottende døde 20. jan. 1848, men
bisættelsen fandt først sted over en maaned senere.
Den officielle sørgehøjtidelighed holdtes fredag
aften den 25. februar paa Amalienborg, hvor
biskop Mynster talte, og samme nat blev kon
gens lig ført til Roskilde, hvor bisættelsen fandt
sted næste formiddag, men ved denne lejlighed
kunde dronningen ikke være tilstede.
Samtidig med bisættelsen i Roskilde den 26.
febr. holdt Grundtvig sørgegudstjeneste i Var
tov kirke, hvor han lod synge to salmer, der var
trykt til lejligheden, nemlig »Som sin Hjord
paa Mark og Hede«, hvor han nævner, at den
ægte konge er som en hyrde for sit folk, og hvor
han ogsaa faar indflettet et lille ord om »Hyrd
inden fin paa Borgen«, en salme paa 5 vers,
samt »Danmark! paa din Vinterdag«, hvor
23*
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Grundtvig mindes, at noget af det sidste den
afdøde konge tænkte paa, var indretningen af
skolen i Sorø, en af Grundtvigs ledende tanker.
Denne sidste salme findes ogsaa i enkelttryk,
vistnok fordi Fr. Hammerich samtidig vilde
bruge den ved sin sørgegudstjeneste i Trinitatis
kirke. Den var ifølge et brev fra Grundtvig til
P. Rørdam oprindelig digtet til en sørgefest paa
Rødding højskole. Disse to salmer er trykt i
Poet. Skr. VII, s. 10-12.
Da dronningen ikke kunde være med i Ros
kilde, ønskede hun afholdt en uofficiel sørge
højtidelighed i sit kabinet den samme dag. Her
talte Grundtvig, og til denne lejlighed var der
ogsaa et særtryk, som først indeholdt den her
anførte salme »Med Sorgen og Klagen hold
Maade« og derefter den nævnte »Som sin Hjord
paa Mark og Hede«. I talen citerede Grundtvig
nogle vers af de to salmer, som lige var afsunget.
Dronningen bad Grundtvig om, at han vilde
lade sin tale trykke, og det skete da ogsaa umid
delbart efter.
Det første vers af nærværende salme vidner
om, at den nedstammer fra Prudentius’s hymne
»Jam moesta quiesce querela« og Peder Hegelunds oversættelse deraf. Den latinske tekst er
anført under »Med sorgen og klagen hold maade,
Guds Ord...«, og Grundtvigs omfattende ar
bejde med denne salme er omtalt under »Med
sorgen og klagen hold maade, Du mindes...«.
Her forlader Grundtvig imidlertid baade de
gamle forlæg og sit eget tidligere arbejde straks
efter første vers, saa den øvrige del af salmen
helt igennem er original.
Den blev optaget med alle vers i FK 350 og
FV 427, men da det maa føles upraktisk, at tre
salmer begynder ens, blev det første vers i al
mindelighed udeladt, saaledes i KHF 1885, 504,
hvorfra den gik ind i de officielle salmebøger:
RT 2,982, KH 625, SS 670 og endelig D 641.
Paa samme maade findes den i FA 484 og FN
504, mens S 533 har forkortet den til 7 vers ved
ikke blot at udelade v. 1, men ogsaa slaa 3 b og
5 b sammen til eet vers.
Salmen gaar smukt ind blandt vore mange
salmer om det evige liv og har trøstet mange
mennesker i døden. Pastor emer. M. Leth for
tæller i Kristeligt Dagblad (12. okt. 1947) et
eksempel herpaa: »I det gode Hjem, hvor min
tidligere Konfirmand Peter var yngste Søn, var
der stor Sorg, da han, kun 20 Aar gammel, laa
paa Dødslejet. Omkring i Stuen sad hans For
ældre og Søskende og græd, og ingen kunde
sige et eneste Ord af Sorg. Jo, een kunde, den
døende unge Mand. Med Troens Smil i sit
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Ansigt saa han omkring paa de sørgende Kære
og sagde: »I maa ikke græde mere! Nu maa I
hjælpe mig med at synge de bedste af Salmerne
bagomme i Bogen, lad os synge »Tænk, naar
engang«, »O Gud ske Lov! det hjemad gaar«
og især den, hvori der staar »Hvor kan vi da nogen
Tid glemme: Langt bedre hos Herren derhjemme!<■<
Han alene trøstede de andre, og de havde svært
ved at synge for Taarer, selv om det blev til
»Smil gennem Taarer«, men da jeg til sidst laa
paa Knæ ved hans Seng, døde han midt under
min Bøn og fik Lov til at opleve den anden
Virkelighed »langt bedre hos Herren derhjemme«.
I taknemligt Minde om min unge Konfirmand,
der fik Naade til at smile ad Døden, har Salme
625 en Stjerne i »Min Erindrings Salmebog«.
(StJ II, 328-9). Peter Rørdam II, 90).

ET BARN ER FØDT I BETHLEHEM.
Natalis domine.
1. PUer natus in Bethlehem
unde gaudet Jerusalem.
2. Hic iacet in præsepio
qui regnat sine termino.
3. Cognovit bos et azinus
quod puer erat dominus.
4. Reges de Saba veniunt
aurum, thus, mirran offerunt.
5. Intrantes domum invicem
novum salutant principem.
6. Ergo nostra concio
benedicamus domino.
Ukendt forf., 14. aarh.
Her efter Wackemagel I, 309.
Denne opskrift, som Wackernagel har taget efter
et Miinchener haandskrift (cod. lat. 2992), synes
at være den ældste af de 10, som han anfører, og
som varierer fra 6 til 12 vers. Men man kan ikke
derfor regne med, at det er »originalen«. Saadanne sange gik i slutningen af middelalderen
fra mund til mund; ingen vidste, hvorfra de
kom, og ingen havde ansvar for, hvorledes de
blev ændret. De hørte til kirkens folkelige fælles
gods og stod i stor yndest og blev baade før og
efter reformationen oversat til folkesprogene og
efterhaanden optaget i salmebøgerne. Denne
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sang er dog atter gledet ud. Kun i Danmark og
Norge lever den, takket være Grundtvig.
Den har sandsynligvis været brugt til krybbe
andagt. Siden Frans af Assisi i julen 1223 opstil
lede sin julekrybbe i det fri og kaldte egnens
folk sammen til andagt, blev det almindeligt at
opstille julekrybber i kirkerne og hjemmene.
Det kan have bidraget til at gøre sangen særligt
kær. Den er maaske ved krybbeandagten blevet
sunget som vekselsang. Baade paa tysk (Val.
Babst 1545) og paa dansk (se nedenfor!) anførte
man ofte en oversættelse under den latinske
tekst. Peblinge kan have sunget paa latin, me
nigmand derefter det samme vers paa folkemaalet. Der maa jo være en grund til, at man
anfører disse tekster sammen.
Dette har maaske ogsaa givet anledning til,
at man har gættet paa, at Petrus Dresdensis
skulde være salmens forfatter. Han mentes nem
lig at være ophavsmand til de saakaldte makaroniske sange, hvor latin og tysk er blandet sam
men, eller f.eks. paa dansk: »In dulci jubilo
sjunge vi og ere fro«. Men dels er sproget i
»Puer natus« jo ikke blandet sammen paa den
maade, dels er der andet, som tyder paa, at
denne sang er ældre end Peter af Dresden, som
døde 1440. Den er nemlig allerede 1439 oversat
til tysk af Heinrich af Loufenberg »Ein kind
ist gborn ze bethleem« (Wack. II, 759), og
denne Heinrich har samme aar digtet en salme
om »Jesus in dem kripfelin« paa 15 vers, som
har den ejendommelighed, at hvert vers begyn
der med begyndelsen til en berømt latinsk hymne,
f.eks. »Conditor alme syderum«, »Veni redemptor gentium«, »A solis ortus cardine« osv. Det
første vers og dermed hele salmen begynder
»Puer natus ist vns gar schon« (Wack. II, 777).
At Heinrich har sat »Puer natus« ind i dette
fine selskab, tyder paa udbredt anseelse og ikke
paa, at den skulde være digtet af en af hans sam
tidige. Andre tyske oversættelser, se Koch I, 142.
Maaske har menigmand ogsaa kunnet synge
lidt med paa latin. Hertil hjælper i dette tilfælde
gentagelserne efter den første linje og den korte,
enfoldige sætningsbygning. I den anførte tekst
gentages efter første linje »lætus nunc in gaudio«
og efter den anden »in cordis iubilo«. Ellers
var det mest almindeligt at gentage de tre eller
fire sidste stavelser i første linje og tilføje et dob
belt halleluja efter den anden. I Danmark beva
rede man noget af latinen ved højtiderne til det
17. aarh., men i Slesvig blev latinen først lovligt
afskaffet i slutningen af det 18. aarh., og efter
Olearius kirkebog 1665 skulde man bl.a. synge
»Puer natus« om julen.
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De danske reformatorer kunde naturligvis nok
oversætte salmen fra latin uden tysk mellemled,
men der er noget, som tyder paa, at Val. Babsts
salmebog fra 1545 har været forbillede for de
senere lutherske salmebøger baade med hensyn
til den latinske tekst (den samme som hos Th.,
se nedenfor!) og med hensyn til at anføre over
sættelsen underneden. Gentagelserne hos Babst
svarer til de hos Th. angivne; oversættelsen
har maaske ogsaa tjent som forbillede. Men
Babst har glemt at oversætte v. 2 og 10, eller de
er faldet ud ved en fejltagelse:
1. Ein kind geborn zu Bethlehem,
des frewet sich Jerusalem.
2. Das ochslein vnd das eselein
erkandten Gott den HErren sein.
3. Die konig aus Saba kamen dar,
Gold, weyrauch, myrrhen brachten sie da.
4. Sein mutter ist die reine magd,
die on ein man geboren hat.
5. Die Schlang jn nicht vergifften kund,
ist worden vnser blut on sund.
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2. En Oxe oc Asen hoss hannem stod
De kende deris Herre oc Gud/
De Konger aff Saba komme der/
Offrede Guld/ Røgelse oc Mirre/
3. Hans Moder er den rene Mø
Som foruden Mand haffuer fød.
Satan kan icke staa hannem emod/
Vden Synd er han vorden vort Blod.
4. Effter Kødet er han oss lig/
Men effter Synden gantske wlig.
Der met giorde han sig selff oss lig/
Oc førde oss saa til Hiemmerige.
5. For samme sin store naadelig tid/
Herre Gud ske loff i euighed.
Fra Hiemmelen kom den Engele skar/
(se fortsættelsen under »Fra himlen kom en engel
klar.«).
Tv >553. blad 158.
Dette kunde tyde paa, at salmen ikke paa den
tid har været indsunget i Danmark, i hvert fald
ikke som latinsk-dansk vekselsang. Maaske er
det først Hans Thomissøn, som indfører dette
efter forbilledet hos Babst.

6. Er ist gar vns gleich nach dem fleisch,
der sunden nach ist vns nicht gleich.
7. Damit er jm vns machet gleich
vnd wider brecht zu Gottes reich.
8. Fur solche gnadenreiche zeit
sey Gott gelobt in ewigkeit.
Her efter Wackemagel II, 906.
Den ældste danske oversættelse, som findes i
Hans Tavsens salmebog 1553, har dog ikke
Babst til forbillede, men gaar helt andre veje.
Her har man først slaaet versene sammen to og
to (v. 2 er kommet med), og derefter har man
slaaet hele salmen sammen med Luthers »Fra
himlen kom en engel klar«, hvorved man har
faaet
En deylig ny Vise om Christi fødsel met
de Noder som A solis ortus cardine siungis met.
1. ITh Barn er fød i Bethlehem
Thi gieder sig Hierusalem.
Her ligger han i ith krubberum/
Vden ende er hans Herredum

PVER NATVS IN
Bethlehem.
1. Puer natus in Bethlehem, in Bethlehem,
vnde gaudet Jerusalem, Haleluia.
It barn er fød i Bethlehem/ i Bethlehem/
thi glæder sig Jerusalem/ Haleluia.
2. Hic iacet in præsepio, præsepio,
Qui regnat sine termino, Haleluia.
Hand lagdis i it Krybbe rum/ it krybbe rum/
Vden ende er hans Herredom/ Haleluia.
3. Cognouit bos et asinus, asinus,
Quod puer esset Dominus, Haleluia.
En Oxe oc Asen der hoss stod/ der hoss stod/
Oc saae der denne Herre oc Gud/
Haleluia.
4. Reges de Saba veniunt, veniunt,
Aurum, Thus, Myrrham offerunt, Hale:
De Konger aff Saba komme der/ komme der/
Offrede Guld røgelse oc Mirrh/
Haleluia.
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5. De matre natus virgine, virgine,
Sine virilj semine, Haleluia.
Hand fødis aff en Jomfru sker/ en jomfru
sker/
Foruden mand hans fødzel er/
Haleluia.
6. Sine Serpentis vulnere, vulnere,
De nostro venit sanguine, Haleluia.
Vort kiød oc blod hand paa sig tog/
hand paa sig tog/
Wskad aff Dieffuelen bleff hand dog/
Haleluia.
7. In came nobis similis, similis,
Peccato sed dissimilis, Haleluia.
I kiød oc blod er hand oss lig/ er hand oss
lig/
I synden er hand oss wlig/
Haleluia.
8. Vt redderet nos homines, homines,
Deo et sibi similes, Haleluia.
Der met giør hand os alle sig lig/ oss all
sig lig
Oc før oss saa til Himmerig/
Haleluia
9. In hoc natalj gaudio, gaudio,
Benedicamus Domino, Haleluia.
For denne samme naadelig tid/ naadelig tid/
Ske Herren loff i euighed.
Haleluia.
10. Laudetur sancta trinitas, trinitas,
Deo dicamus gratias, Haleluia.
Loff priss oc ære i euighed/ i euighed/
Ske den hellige Trefoldighed/
Haleluia.
Th., blad 19-20.
Saaledes blev salmen optaget i den følgende tid,
f.eks. hos Cassube, men i K blev kun den danske
tekst optaget. I den skete der kun smaa og rent
formelle ændringer. P 9 foretog et par smaa
ændringer: 4,2: og myrrha skier. 10,2: Tre
enighed.
Gb og E har udeladt salmen, og dermed gled
den i den gamle form ud af de kongerigske sal
mebøger. I Sønderjylland havde Æ 67 rettet
lidt paa den gamle tekst, men gennem P blev
denne stadig holdt i live og var endnu aktuel,
da man udarbejdede N. Selv om andre sønderjydske salmebøger paa den tid var helt eller
delvis gaaet over til Grundtvigs tekst, saaledes
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MB 45 og PVal 9, udtalte grev Schack i kommis
sionen: »Der er meget, som taler imod Grundt
vigs behandling af salmen. Den har aldeles tabt
sin oprindelige karakter, og opfattelsen af salig
heden er ikke i overensstemmelse med Guds
ord (Kirkegang i himlen. Vi vorde engle. Lære
at synge af dem). Derfor mener jeg, at den
gamle form bør foretrækkes.« Disse bemærk
ninger virker ejendommeligt paa baggrund af,
at der i sin tid rasede en strid om, hvorvidt den
gamle tekst var bibeltro. Det var oksen og ase
net, det var galt med. Daniel siger dertil, at
saavel paa malerier, der fremstiller julenat, som
i julesalmer, vil man fra den tidlige middelalder
finde en okse og et asen. Det stammer fra en
fejlagtig oversættelse af Hab. 3,2: »midt imellem
tvende dyr bliver du kendt«. Hvilke disse tvende
dyr var, kunde man se af Es. 1,3: »En okse
kender sin ejermand og et asen sin herres
krybbe.« Resultatet blev, at man i N optog
baade den gamle tekst og Grundtvigs, men
inden det nærmere omtales, hvorledes dette
skete, bliver det nødvendigt at se paa Grundt
vigs arbejde med den gamle salme.
I Grundtvigs tidsskrift »Danne-Virke«, bd.
III, 1817, findes et stort og ejendommeligt digt
»Ragna-Roke«, hvori Nornegæst (Nordens gamle
helteaand) og Holger Danske (det nye Danmark,
personliggjort i Grundtvig selv) gør en pilgrims
rejse til Luthers grav; det er jo i reformationsjubilæumsaaret. Her lærer Holger Danske at
løfte den gamle harpe, og det første, han istemmer, er »Et Barn er født i Bethlehem« (s. 320),
tre vers af den gamle tekst, men dog et vidnes
byrd om Grundtvigs tidlige værdsættelse af sal
men.
Den 23. dec. 1820 fremkom i »Nyeste Skilderie
af Kjøbenhavn«, nr. 103, følgende nye bearbej
delse, som fylder bladets forside:

Jule-Sang for christne Børn.
»Det er godt at være Barn om Julen.«
Et dansk Ordsprog.
1. Et Barn er født i Bethlehem,
Bethlehem,
Thi glæde sig Jerusalem!
Halleluja Halleluja!
2. En fattig Jomfru sad i Løn,
Sad i Løn,
Og fødte Himlens Konge-Søn,
Halleluja Halleluja!
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3. Han lagdes i et Krybbe-Rom,
Krybbe-Rom,
Guds Engle sang med Fryd derom,
Halleluja Halleluja!
4. Og Østens Vise offred der,
Offred der,
Guld, Røgelse og Myrrha skiær!
Halleluja Halleluja!
5. Forvundet er nu al vor Nød,
Al vor Nød,
Os er i Dag en Frelser fød!
Halleluja Halleluja!
6. Guds kiære Børn vi blev paa Nye,
Blev paa Nye,
Skal holde Juul i Himmel-Bye!
7. Paa Stjerne-Tepper lyseblaae,
Lyseblaae,
Skal glade vi til Kirke gaae!
Halleluja Halleluja!
8. Guds Engle der os lære brat,
Lære brat.
At synge, som de sang i Nat,
Halleluja Halleluja!
9. Da vorde Engle vi som De,
Vi som De,
Gud Faders Ansigt kan vi see!
Halleluja Halleluja!
10. Lovsynge Ham til evig Tid,
Evig Tid,
For Frelser bold og Broder blid!
Halleluja Halleluja!
N. F. S. Grundtvig.
»Nyeste Skilderie«, 1820.
Ligesom i den gamle salme begynder Grundtvig
her med julenatsbilledet; men han gør nogle
karakteristiske forandringer, gaar nærmere til
det nye testamente, fjerner oksen og asenet,
reducerer kongerne af Saba til Østens vise, men
rykker jomfru Marie op lige efter Jesusbarnet,
nøjes med den teologi, der ligger i ordet jomfru,
og lægger glorien om den fattige piges pande
ved at trykke den himmelske kongesøn i hendes
favn. »I disse vers har han paa en yndig maade
faaet »Højheden i Ringheden« frem«, siger
Ludwigs, og Brix stemmer i med: »Det Billede,
der gives i første Linje (af v. 2), er saa fortroligt
og virkelighedsnært, en lille Sypige i sit Kammer
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ser man for sig; og derfra springer Vidunderet
ud som en skinnende Blomst i Solen.«
I den sidste del af salmen forlader han de
teologiske betragtninger i den gamle tekst, no
terer ganske kort i v. 5 frelsens underfulde virk
ning og svinger sig derefter op til den himmelske
jul, som vi nu faar adgang til. Har han givet
afkald paa den gamle tekst’s digteriske friheder
i det jordiske julebillede, tager han sig til gen
gæld frihed til at udmale det himmelske; sam
tidig gør han det hjemligt. »Himmelby«, siger
Brix, »klinger som et Landsbynavn. Det er som
den Voksne paany er i sit Hjem paa Landet, i
sin Barndoms Himmerige.« Ogsaa Raid mener,
at »de lyseblå Stjernetæpper er vævet i Norden«.
Maaske gaar Hans Brix for vidt, naar han ogsaa
forudsætter, at det er ved julemessen i Himmel
kirken, at englene lærer os at synge, indtil salme
sangen forstummer, og den store Mester staar
paa stolen; »thi i Himmerigs Kirke er Vorherre
selv Præsten: Guds milde Ansigt skal vi se.. ..«
Lidt efter lidt begyndte denne salme at synge
sig frem. Mange følte fattigdommen ved E,
især om julen; ikke een af de gamle julesalmer
var med. 1831 tog Ludv. Chr. Muller »Et barn
er født« med i sit »Udvalg af danske Salmer«.
Samme aar tog Jac. Chr. Lindberg den med i
»Zions Harpe«, og aaret efter blev den optaget
i Hagens »Historiske Psalmer og Riim«, hvor
der er en lille ændring i 9,3: skal.
Derefter tog Grundtvig selv fat paa salmen
igen. I Sangv. 1837, 163 inskød han et nyt vers
som v. 6:
I Kiød og Blod blev Han os lig,
Han os lig,
Og giør os til Guds Børn med sig!
Halleluja, Halleluja!
endvidere ændrede han: 7(6),3: lege Jul. 9 (8),3:
sjunge. io(9),3: vi skal. 11(10): For Frelser
bold og Broder blid, Broder blid, Vi synge da
til evig Tid: Halleluja, Halleluja!
1845 opstod en ny situation. Prøveheftet,
hvori denne salme var optaget som nr. 65, var
strandet. Mynsters tillæg til E var autoriseret.
Det saa ud til, at der var spærret for den grundt
vigske sang i kirken. Da udgav brødrene Fenger
deres »Psalmer og Sange til Julen«, og hvad
der fik endnu større betydning: Juledag lod
Grundtvig i Vartov uddele et sammenfoldet
kvartark med fire salmer: Første Juledag: »Et
Barn er født i Bethlehem«, »Lovet være du.
Herre Christ«. Anden Juledag: »I denne søde
Juletid«, »Fra Himlen kom en Engel klar«.
Dette havde en overordentlig virkning baade
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øjeblikkeligt og i det lange løb. Det blev en af
de store timer i den danske kirkes historie.
Siegfred Ley, som var tilstede, skrev kort efter:
»Siden jeg første Juledag i Vartov Kirke hørte
»Et Barn er født i Bethlehem«, og hørte - ja,
jeg ved ikke at betegne det ved andet Gængerne paa Himlens Vugge, saa tvivler jeg
slet ikke om, at den levende Kirkesang jo er os
nær.« C. J. Brandt skrev mange aar senere: »Der
er vist mange af dem, som var til Stede, der
husker den Juledag, saa vi glemmer den aldrig.
Jeg mindes, der stod en gammel Mand med
hvide Haar i Kirken. Taarerne randt saa stride
ned ad hans Kinder, da den Vuggesang begyndte
at gaa. Jeg maatte tænke paa de gamle, der var
fulgt hjem med fra Babylons Floder, og saa det
for deres Øjne, at Herrens Hus paa ny begyndte
at rejse sig af Gruset.«
Det var ikke mindst de gamle, som var glade.
P. Rørdam fortæller 2. juledag 1841, altsaa fire
aar før, om en oplevelse han havde haft under et
husbesøg: »Forleden Aften kom jeg ind til en
Bonde, jeg havde noget at tale med, og som
jeg vilde gaa, sagde Konen: Aa, Præsten vilde
vel ikke lære os den Tone: Velkommen igen Guds
Engle smaa - for vor Jørgen kan ikke hitte ud af
hende. Saa fik jeg min Hest ind, satte mig ned
hos Folkene - det var i Tusmørket - Moderen
og hendes to Døtre sad ved Kakkelovnen, saa
var der Manden, en Karl og en lille Søn, og en
gammel blind Bedstefader - og vi begyndte først
at synge om Englene, saa om Barnet i Bethle
hem, og da vi kom til den, stemmede den gamle
blinde Mand i med og blev ret saa hjerteglad.«
Samme dag, som Rørdam skrev dette, havde
han sluttet sin prædiken med at citere »Et Barn
er født«, men han har nok følt, at den ikke
egnede sig til deklamation, den skulde synges,
og derfor udbrød han: »Det var fornøjeligt, om
vi allesammen kunde synge den Salme.« Saa
begyndte han forfra, fremsagde det første vers
og sang derefter for fra prædikestolen, fremsagde
det andet vers og sang for og saaledes videre.
»Mænd og Kvinder fulgte med, og det saa det
klang.«
Den historiske tekst, som blev sunget i Vartov,
var ikke helt den samme som anført, men ligger
nærmest ved teksten fra 1820; der er kun ændret
9,3: Guds milde Ansigt skal vi see. 10,1: Ham
være Priis til evig Tid. De øvrige ændringer fra
Sangv. 1837 og det der tilføjede nye vers er
altsaa forladt igen. Saaledes stod den i Prøve
heftet, og saaledes blev den optaget i Fengernes
julehefte, Festsalmer 621, 1.-10. opl., ETR 633
og ETF 677.
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I 2. udg. af Sangv. 1,163 beholdt Grundtvig
teksten fra 1. udg., altsaa med 11 vers, hvoraf
kun det sidste er ændret: O, Gud ske Lov til
evig Tid, For Frelser bold og Broder blid.
Dermed var salmen ikke ude af Grundtvigs
sind. 1852/53 benyttede han intoneringen til en
helt ny salme »Et Barn blev født i Bethlehem,
Guds Himmel var hans rette Hjem« (Sangv.
IV, 274), og endelig 1860/62 omstøbte han paany
den gamle julesalme »Et Barn er født i Bethle
hem, Thi glæder sig Jerusalem. Det er vor Herre
Jesus Christ.. .« (Sangv. V, 231), som Tårup
har underkastet en særlig undersøgelse under
titlen »Grundtvigs sidste julesalme«.
Teksten fra 1845 gik ind i R 143 med en
ændring i 1,3: glæder. Men KH 126 vendte
tilbage til det oprindelige, ligeledes de grundt
vigske salmebøger FK 91, FA 121, FN 152,
FV 109 og S 105. FK og FA har ligesom Fest
salmernes 11. opl. i 10,3: Vor Frelser.
D 85 har den historiske tekst fra 1845, ikke
blot fordi det er den bedste, men ogsaa som et
symbol paa, at den tradition, som begyndte
med denne salme, de smaa salmeblade til jul,
paaske og pinse, som samledes i Festsalmer 1850,
der atter affødte en lang række grundtvigske
salmebøger og tillæg, som særlig blev brugt i
frimenigheder og valgmenigheder, denne særlige
grundtvigske tradition er nu i »Den danske
salmebog« smeltet sammen med den folkekirke
lige og den sønderjydske.
I Sønderjylland havde MB 45 optaget Grundt
vigs tekst med det nye v. 6 fra Sangv. 1837, men
uden verset om stjernetæpperne. Saaledes ogsaa
PVal 9. Nu vilde som nævnt grev Schack have
den gamle tekst i N, men styrken i Grundtvigs
tekst viste sig paa to maader, dels ved at man
optog den i N 59 (1,3: glæder), dels ved at man
ikke kunde undvære den til at bøde paa den
gamle, der ogsaa blev optaget som N 58, formet
saaledes: 1 som Th., 2 som Grundtvig 3. 3:
Men Oxe og Asen derhos stod, Og saae den
Gud og Herre god. 4 som Grundtvig 4. 5: Han
fødtes osv. som Th 5. 6 som Th 6. 7 som Grundt
vig 6 i Sangv. 1837. 8: For denne rige Naadens
Tid, Vi love Gud, vor Herre blid. 9: Lov, Tak
og Priis i Evighed, Den hellige Trefoldighed!
(Landstad).
Men den saaledes restaurerede tekst kunde
ikke klare sig ved siden af Grundtvigs og blev
derfor udeladt i SS.
I Norge restaurerede Landstad den gamle
tekst, La 138, og denne blev af Støylen oversat
til Nynorsk 94, »Eit barn er født i Bethlehem«.
Hauge 62 optog derimod Grundtvigs tekst, og
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La rev 116 er gaaet en mellemvej og har taget
tre vers fra La og 7 fra Grundtvig, det ene dog
ændret.
Baade i Sverige, Finland og Island har man
haft den gamle salme i oversættelse, men ingen
af stederne er den blevet bevaret, fordi den ikke
er blevet gendigtet som hos os.
(Koch I, 141-2. Fischer II, 223-5. Skaar I, 359-362.
Schackenborg ark. Nutzhom I, 352-3; II, 22-28. Lud
wigs II, 91-2; III, 21. Brix 15-16. Raid 125. Tårup
L 39-55; II, 107-120. Uffe Hansen I, 56,75-77, 164,
165, 166, 283; II, 249, 343. C. F. Allen: »Det danske
Sprogs Historie i Hertugdømmet Slesvig eller Sønder
jylland«, I, Kjøb. 1857, s. 79-80. Morten Pontoppidan: »En dansk Præst. Studier over Peter Rørdam«.
Kjøb. 1898, s. 67, 79-80).
ET BARN ER OS VED HERRENS STORE
NAADE.
Mel. Afvend din Vrede.
1. ET barn er os ved HErrens store naade/
Til verden fød/ som Esaias spaade/
En Søn er os af himlens throne givet/
Som selv er livet.
2. See/ Christen-siæl/ til denne Søn oc HErre/
Som haver Herredom! stor magt oc ære/
Du kandst i drøvelse dig til hans veide
I troen helde.
3. Hand kaldis underlig! oc kom til vaade
Af himlen ned/ o! under overmaade/
Vort kiød oc blod/ ja dødsens vee oc plage
Paa sig at tage.
4. Hand kaldis Raad/ hand vil dig vel regiere/
Naar raad dig fattis/ din raadgiver være/
Oc vil naar du kun lader hannem raade/1
Dig ej forlade.
5. Hand kaldis GUd/ oc haver guddoms styrke/
Hand er Emanuel/ som du skalt dyrke/
GUd er med dig/ hvo kand imod dig være/
Dig at fortære.
6. Hand kaldis kempe! som dend gamle slange
Slet overvant/ oc giorde til en fange/
Du kandst vist dievlen/ synd oc døden dempe
Ved denne kempe.
7. Hand kaldis Evig Fader! thi hans hierte
Forbarmis over dig i nød oc smerte/
Ved denne Fader/ hvilken dig forløste/
Skalt du dig trøste.
1. udtales paa sønderjydsk: rade. Rimer paa »forlade«.

8. Hand kaldis Fredens-Fyrste! fred paa jorden/
Som Engle siunge/ er ved hannem vorden/
Du finder for din synd oc satans piile
I JEsu hvile.
9. Ved saadan naade skalt du dig ret glæde/
Oc med din lofsang frem for HErren træde/
GUd Fader/ Søn oc hellig Aand tillige
Steds at taksige.
Bertel Christian Ægidius:
»En Nye Psalme-Bog«, 1717. Nr. 60.
Ægidius har skrevet denne julesalme over Es.
9,5 paa grundlag af oversættelsen i »den 1699
udgangne Huus- og Reyse-Bibel«, hvor teksten
lyder: »Thi os er født et Barn, en Søn er os given,
hvis Herredømme er paa hans Skuldre; og hand
kaldes Underlig, Raad, Gud, Kæmpe, evig
Fader, Fredens Fyrste.« Det ses af de i originalen
udhævede ord, hvor nøje denne tekst bliver
fulgt.
Den blev optaget uændret i P 24, Gb 79, hvorpaa den gled ud af de kongerigske salmebøger,
mens den i Sønderjylland stadig blev optaget
uændret i MB 39. Ved udarbejdelsen af N vilde
grev Schack udelade den, da den ikke svarede
til den nyere bibeloversættelse, og da melodien
»Integer vitæ« vilde miste sit kirkelige præg,
naar man skulde spille den saa rask, som man
maatte forlange af en glad salme. Den blev
dog ikke udeladt, men man søgte i N 84 at lempe
den efter den nyere bibeloversættelse, hvorved
ændringerne blev følgende: 1,3: os fra. 4,3-4:
Og styrer Alt, naar ham du lader raade, For
dig til Baade. 5(6),!: Han kaldes vældig, han
den gamle Slange. 6 som 5. 7,3: som din Sjæl
gjenløste. Dette kommer nogenlunde til at
stemme med den reviderede oversættelse af 1871,
naar v. 5 og 6 byttes om, og »Kæmpe« erstattes
med »vældig«; der er da kun levnet den uregel
mæssighed, at der er dannet et vers for et adjek
tiv, mens de øvrige bærende ord er substantiver.
I D er den ikke optaget. Den havde ogsaa i
forvejen udspillet sin rolle i Sønderjylland.
(Schackenborg ark.).

ET HELLIGT LIV, EN SALIG DØD.
Mel. Af Dybsens Nød.
1. Et helligt liv, en salig død
Hinanden kierlig møder,
De har det skiulte Man1 i skiød,
1. Aab. 2,17, jvf. 2. Mos. 16,11-36.
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Som døden selv forsøder,
De to maae ikke skilles ad,
Den ene giør den anden glad,
Og meget liflig favner.
2. Naar den, som troer pa JEsum ret,
Maae føle megen plage,
Da tenker han, naar han er træt,
Gid ingen dog forsage,1
Velan! nu kommer snart min død,
Saa giør hun all min jammer sød,
Og ender all min plage.
3. Og faaer han siden dødens bud,
O tenk, hvor sødt det smager,
At han har holdet fast ved Gud
I fristelser og plager,
Ja, hvordan det gik op og ned,
Han dog en god samvittighed
Beholdt ved JEsu naade.
4. At have striidt den gode striid
Og løbet ufortrøden
Paa troens vey til sidste tiid,
Hvad er det sødt i døden!
Vel den, sin HErre troe har tient,
Sit ærinde saa vel fuldendt,
Og bort i fred kand fare.
5. O Simeon, du hiertens mand,
O tusind fold til lykke.
Du prydet har din tiid og stand
Med hellighedens smykke,
Du lod en himmel-vandring see
Til alderdommens sidste snee,
Og tiente Gud paa jorden.
6. All verdens frelser var din skat,
Du brugte dine kræfter
At tiene HErren dag og nat,
Det stræbte du kun efter,
Du gik all verdens lyst forbie,
Og naaede paa den trange stie
En sød og salig ende.
7. Hvad under da, at dødens rad
Dig ey forfærde kunde.
Du gik til hendes port saa glad
Som fugl i frydens lunde,
Du tog din JEsum sødt i favn,
saa reyste du i HErrens navn
Til søde himmerige.
I. Linjen maa opfattes som en parentes.

8. Nu denne troe er grunden til
Et helligt liv at føre,
Naar sielen JEsum favne vil.
Hvor kunde den da giøre
Ham noget vitterligt imod,
Man vover før sit liv og blod,
Og all den ting man eyer.
9. Den blinde verdens døde troe
Kand ingen død fordrive,
Den sikkerhedens falske roe
Til sidst sig tabt maae give,
Den hellig Aand os føre vil,
At all vor vandring sigter til
Vor Faders priis og ære.
10. O! JEsus er endnu at faae,
Men han vil favne-tages.
Har man ey skiønnet før derpaa.
Da skal det dybt beklages,
At sielen finder ingen roe,
Før hun udi den sande troe
Sin frelser seer og favner.
Hans Adolph Brorson:
»Troens Rare Klenodie«, Kjøb. 1739, s. 49.

Da denne salme ikke var optaget i Brorsons
smaa hefter, men først fremkom i Klenodiet,
naaede den ikke at komme med i P og fik der
for ingen indgang i salmebøgerne, før Grundt
vig opdagede den. Han bearbejdede den 1832
til Hagens »Historiske Psalmer og Riim«. Sal
men er her forkortet til 6 vers og holder sig ret
nær til Brorsons tekst. Denne bearbejdelse blev
optaget i Fengernes julehefte nr. 24 og kan efter
ses i Sangv. III, 105. Til Prøveheftet 1845 fore
tog Grundtvig en ny bearbejdelse paa 5 vers,
hvori han fjerner sig meget mere fra originalen,
se Sang. IV, 102. Denne bearbejdelse blev op
taget i ETR 644, mens ETF 705 kun benytter
det første vers og ellers holder sig til Hagens
tekst. Siden blev Prøveheftets tekst optaget i
FN 182 og lidt ændret i F 347 og FK 118.
Ved udarbejdelsen af R har man været paa
virket af Grundtvigs ændringer, men fra 1850
til 1852 og til den endelige tekst i R 166 nærmer
man sig mere og mere til Brorson. Tilbage er
følgende ændringer: 1,2-4: ... møde. Som
Fuglesangen sagte sød En liflig Aftenrøde. V. 2
og 3 udeladt. 2 (4),2: vandret. 2 (4),4: Hvor.
2 (4),6: Sin Gjerning gjort, sit Løb fuldendt.
3(5),!: Herrens Mand. 4 som 6 uændret, dog
komma efter lin. 2 og ikke efter lin. 3. 5(7),!:
Gravens Bo. 5(7),3: Dødens Port saa fro. 5 (7),7:
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Til Gud i. V. 8 og 9 udeladt. 6(10),3: Har vi
ei skjønnet ret. 6(10),5: Thi. 6(10),6: den.
KH 153 optager samme tekst med smaa æn
dringer: 5,5: sød. 6,3: man. Saaledes blev sal
men optaget i SS 672 og de grundtvigske FA 161,
FV 134 og S 148.
Prøvesalmebogen 119 havde i denne indsungne
tekst indskudt Brorsons v. 8, men ved revisionen
blev det atter udeladt af salmebogskommissio
nen, tildels under indtryk af den kritik, at salmer
ne var blevet for lange. D 116 bringer saaledes
den tilvante tekst, dog med Brorsons sætningsde
ling i v. 4(6).
I Norge blev den optaget i La 161 og La rev
142 med 7 vers, mens Hauge 74 optog alle vers,
lempeligt ændret. I Nynorsk findes den ikke.
(BSS I, s. 76).

ET KORS DET VAR DET HAARDE,
TRANGE LEJE.
Korsets Vei.
1. Et Kors det var det haarde, trange Leie,
Som Jordens Børn gav Frelseren i Eie;
Kun Had til Bolster og kun Haan til Hynde
Fik Han, der ikke kjendte til at synde.
2. Nu vaier Korset høit i Folkets Banner,
Og By ved By en Korsets Kirke stander;
Mod gyldne Kors sig Aftensolen bryder,
Og Korsets Ord fra tusind Tunger lyder.
3. I Kirkens Korsgang for det høie Alter,
Der mødes Ung og Gammel, Fløil og Pjalter;
I Kirkens Korsgang under ranke Søiler
Gaaer Klang af Daabens Vand og Gravens
Nøgler.
4. Ja Korset kneiser over Land og Bølge,
Og Hvo vil ikke Jesu Indtog følge!
Og Alle komme de med Palmegrene,
Men Hvo vil være Simon af Cyrene!

\

5. Det er saa let at lægge Kors paa andre,
Det er saa tungt med Korset selv at vandre;
Men vil Du favne Ham i Aftenfreden,
Saa maa Du følge Ham i Middagsheden.
6. Vel Dig, som gik med Ham i Livets Trængsler,
For Dig gaaer Dødens Port paa letteHængsler!
Vel mig, om Stav jeg kan af Korset skjære,
Da gaaer jeg let, hvor Veiene er svære.
Christian Richardt:
»Smaadigte«, Kbh. :86i.

i
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Denne sang om korset og kirken vandt hurtigt
stor yndest i det danske folk og blev uden æn
dringer optaget i RT1,788, KH 672 og de grundt
vigske salmebøger FK 360, FA 199, FN 441, FV
502 og S 629, og gik ligeledes uændret til D 182.
Noget anderledes gik det i Sønderjylland, da
kommissionen arbejdede paa N. Man ønskede
at faa sangen med, men frygtede for, at lin. 2,1 og
4,1 kunde vække anstød hos konsistoriet, som
skulde udgive salmebogen, »fordi de kunde tyde
hen paa Dannebrogsfanen og altsaa anses for po
litiske under vore Forhold.« Man enedes om, at
P. Skau, Bukshave, skulde henvende sig til Chr.
Richardt og bede ham om en forandring. Han
svarede fra Vemmetofte 19. maj 1887: »Højst
ærede Hr. Proprietær P. Skau-Bukshave! ... At
hine, af Dem paapegede. Linier, skulde kunne
vække anstød, er sørgeligt nok; men for den før
ste Linies Vedkommende til Nød forstaaeligt.
Maaske der da i Vers 2 L. 1 og 2 kunde sættes:
Nu By ved By en Korsets Kirke stander,
og i dets Lignelse Guds Hus man danner,
eller L. 2:
i Korsets Lignelse Guds Hus vi danner,
og i Vers 4 L. 1:
Ja, Frelser-Navnet bares over Bølge,
eller:
Det Ord om Korsets Trøst fløj over Bølge.
Ændret paa en af de angivne Maader, antager
jeg, Salmen maatte tænkes antagelig ogsaa for
meget mistænksomme Øjne ....«
I kommissionen valgte man det andet forslag
i 2,2 og 4,1, og saaledes blev sangen optaget i
N 417. Efter genforeningen blev den originale
tekst optaget i SS.
Det var ingenlunde uden betænkeligheder, at
salmen blev optaget i D uden ændringer eller
forkortninger. Der har i visse kredse rejst sig en
modvilje mod den, som synes at stamme fra
Thomas Laub, der skriver: »Et trin længere ned
ad trappen (end Ingemann) staar Chr. Richardt
med sine salmer, her staar poesien i et endnu
løsere forhold til kirkeordene. Et meget oply
sende eksempel er »Et kors det var det haarde,
trange leje«. Man faar her næsten det indtryk,
som gjaldt det om at vise hvormange forskellige
billeder der kan laves i anledning af korset. Her
er slet ikke tale om ved et enkelt kraftigt billede
at belyse noget væsenligt i kristendommen, man
faar kun en samling poetiske nydeligheder. Først
er korset et leje, - et besynderligt og urimeligt
billede. Brorson har i en julesalme der tydeligt
paa dette punkt har været forbillede, det natur-
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lige at »Hø og straa var Jesu første barneleje.«
(Hvor dog den digteriske forlystelse tydelig stik
ker næsen frem i de to linier: »Kun Aad til bol
ster og kun Aaan til Aynde - fik Aan der ikke
kendte til at synde«. Meningen drukner jo om
trent i pragtfulde bogstavrim og pikante ende
rim). Saa bliver det til korset i Danebrog. Saa
til kirkens korsform. Saa til fløjen paa taarnet.
Saa til præken om korset. Endnu engang til
korsgangen i kirken hvor den mystiske klang af
»daabens vand og gravens nøgler« (!?) lyder.
Saa paa én gang det virkelige kors, Jesu kors,
som Simon af Kyrene bar. Saa det kors de kristne
maa bære. Til sidst og værst, billedet om at skære
sin stav af træet i korset, - et forfærdelig haartrukket billede. Hvad mon Brorson vilde have
sagt til linierne: »Vel dig som gik med ham i
livets trængsler, - for dig gaar dødens port paa
lette hængsler«? Flot rimekunst som dækker over
et magert indhold. Elegant studenterpoesi uden
kristelig alvor. Naar den slags »salmer« alligevel
gør saa stor lykke, ligger forklaringen i de to
linier: »Det er saa let at lægge kors paa andre,
- det er saa svært med korset selv at vandre.«
En vis slags kirkegængere finder en utrolig husva
lelse i at fortælle hvor ringe det staar til med
dem ...«.
Da dette egentlig ikke er en dom, men kun en
vrængen, behøvede det ikke noget svar, hvis det
ikke netop var en mand som Laub, der vrængede,
og hvis ikke mange havde taget det for en træf
fende dom. Det forholder sig tydeligt nok saadan, at Laub ikke gør noget forsøg paa at forstaa
salmens tankegang: Korset er blevet et sejrs
tegn, hvad de mange kors-symboler vidner om,
men det er slet ikke saa let at gaa »korsets vej«,
som det da heller ikke var det for Jesus. Laub
forstaar ikke ordet »leje«, som ikke skal forstaas
ud fra Brorsoncitatet, men ud fra den forestil
ling, at korset laa paa jorden og Jesus paa det,
da hænder og fødder blev slaaet fast, og derefter
blev det rejst. Det er dog den gammelkendte
kirkelige opfattelse. Laub finder klangen af »daa
bens vand og gravens nøgler« mystisk og sætter
både udraabstegn og spørgsmaalstegn ved, hvilke
tegn ofte maa gøre det ud for argumenter. Men
han maa dog have hørt daabsvandet risle fra bar
nets hoved ned i døbefonten (eller var afstanden
mellem orgel og døbefont for stor i Holmens
kirke?), og han maa dog have set en gammel
kirke med tillaasede gravkamre og kapeller, hvis
knirkende laase lukkes op med store smedejerns
nøgler. Hvor er det latterligt at hænge sig i de
»lette hængsler« og lade, som om man ikke for
staar, at det er et digterisk prægnant billede for
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den tanke, at porten gaar let paa sine hængsler,
eller hvor er det i det mindste pedantisk at hævde,
at en digter ikke har lov til at bruge et saadant
billede.
Naar en forfatter har skrevet en bog, er der i
reglen en kritiker, som mener, at han burde
have skrevet en helt anden bog end den, han
nu faktisk har villet skrive. Laub synes ogsaa at
mene, at Chr. Richardt burde have skrevet en
helt anden salme, som ved »et enkelt kraftigt
billede belyste noget væsentligt i kristendom
men«, og det vilde han maaske ogsaa have gjort,
hvis han havde kunnet forudse, at man ikke
kunde eller vilde forstaa den foreliggende. Den
kan godt forekomme lidt tynd, lidt akademisk
og lidt pyntet, men Laubs kritik skyder over
maalet.
(Peder Skau, Bukshave: »Minder fra mit Liv og min
Tid«, Aarh. 1907, s. 178. Thade Petersen: »Den sønderjydske Salmebogs Historie«, Sønderj. Aarbøger
1944, s. 74-75. Th. Laub: »Musik og kirke«, Kjøb.
1920, s. 165^6).

ET LIDET BARN SAA LYSTELIGT.
1. DEr tag der ist so frewdenreich
aller creature,
Wann auch got von himelreich
iiber die nature
Von einer meyt ist er geporn,
Maria, du pist ausserkorn
auss der engel throne:
Wer gesagt das wunderleich?
Gotes sun von himelreich
der ist mensch geporen.
2. Ein kindelein so lobickleich
ist vns geporn hewte
Von einer iunckfrawn sewberleich
zw trost vns armen lewten:
Wer vns das kindlein nicht geporn,
so wer wir allzw mal verlorn,
das hail ist vnser aller.
O du warer ihesus christ,
wann du mensw geporn pist,
behiit vns uor der helle.
3. Recht als die siinn durchget das glass
mit irem claren scheine
Vnd sie sich nicht verseret hat,
das mercket all gemeyne:
Gleicher weiss geporn wart
von eyner iunckfrawn zart
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Gotes siin der werde,
In ein krippen wart geleit,
gross not er durch vns leyt
hie auff diser erden.
4. Drey edel kiinig hochgeporn
erkennen in an dem sterne,
Es wer ein kiinig hochgeporn,
sy wolten in schawen gerne.
Sy nornen mit in grossen solt,
weyrach, mirr vnd auch das golt,
sy eilten alle gemeyne,
sy knyten nider auff ir knye,
das opfer enfing der kiinig schir
vnd die miiter reyne.
5. Recht als das oppffer wart getan
von den kiingen reynen.
Sy namen vrlaub wider von dann,
sy zugen all gemeyne:
Der stern flirt sy zw soleher gesicht,
das sy zu herode komen nicht,
sy begunden ser zw fragen
In dem lande ane czal
nach den kiinigleichen iiber al,
sy haben in betrogen.
6. Die hirten auff dem feide dar
erfuren newe mere
Von der engelischen schar,
Wie crist geporn were,
kunik iiber alle kiinik gross:
Der rede herode ser verdross,
er sant auss seinen poten,
Eya wol ein poser list
gedacht er iiber ihesum christ,
er Hess die kindlein toten.
7. Joseph nam dass kindelein
gar czart auff seinen arm:
»Maria, miiter, reyne meyd.
Wir kiimen in grosse not
durch deines liebes kindes tot:
Zihen wir in egyptenland,
do ist vns grosse frewd erkant,
volge meiner lere.«
Miinchener cod. germ., 1422.
Her efter Wackemagel II, 695.
1. De to i haandskriftet manglende linjer lyder saaledes
i en salmebog fra Koln 1625: lin. 4: wir ziehend auss
dem Lande. lin. 7: von den neidigen Jiiden.

Dette skulde være den ældste kilde, hvori man
finder verset »Ein kindelein so lobickleich«. Der
mangler i haandskriftet nogle linjer i det 7. vers
og hele det 8. vers, som efter senere versioner at
dømme har indeholdt en slutningslovsang og en
bøn om frelse.
Det er en af de mangfoldige middelalderlige
oversættelser og tyske bearbejdelser af den latin
ske »Dies est lætitiæ«, se Wackernagel I, 332;
II, 689-699; III, 574-575. Verset »Ein kinde
lein« er paa en mærkelig maade sammenfiltret
med disse bearbejdelser. For at forstaa noget af
det maa man erindre følgende:
Den latinske »Dies est lætitiæ« gengives paa
mange maader, med skiftende versantal og skif
tende rækkefølge af versene. Den tekst, som lig
ger til grund for den danske tradition, kan ses
under »Glæden hun er født i dag«.
Naar man sammenligner denne latinske tekst
eller en af de andre med oversættelserne, der i
reglen begynder »Der tag der ist so freudenreich«, vil man opdage, at disse oversættelser
ofte indfører nyt stof, som ikke er hentet fra den
latinske tekst. I den foranstaaende oversættelse
vil man genfinde noget af originalen i v. 1, 3
og 6. Men originalen indeholder ikke noget om
Kongerne, Herodes og flugten til Ægypten. Det
synes at være tysk folkedigtning, som er blandet
ind. Verset »Ein kindelein« har blot tilknytning
til enkelte linjer i originalen. Det ser ud, som
om oversætteren stødte paa en linje, der mindede
ham om et tysk vers, og saa ganske roligt satte
dette vers ind i sin sang i stedet for at oversætte
videre.
Det ser da ud til, at sammenhængen er følgen
de: Den latinske »Dies est lætitiæ« og det tyske
enkeltvers »Ein kindelein« stammer begge fra
det 14. aarh.
Det tyske vers er derefter føjet ind i mange
tyske oversættelser eller bearbejdelser af den la
tinske sang.
Endelig er dette enkeltvers atter uddraget af
denne sammenhæng for at optræde som selv
stændig salme, med eet eller flere nye vers efter
sig, se f.eks. Wackernagel II, 697. Paa denne
maade opstod paa reformationstiden følgende
salme:
Ein gesang von der gepurt Christi, den man auff
Weinachten singet, gebessert.
1. Eln kindelein so lobelich
ist vns geporen heute
Von einer Jungfraw seuberlich
zu trost vns armen leuten:
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Wer vns das kindlein nich geporn,
so weren wir allzumal verlorn,
das heyl ist vnser alle.
Ey du susser Jhesu Christ,
das du mensch geboren bist,
behiit vns fur der helle!
2. Die zeit ist nu gar freudenreich
zu lobe Gottes namen,
Das Christus von dem hymelreich
auff erden ist gekomen:
Es ist ein gros demiitickeyt
die Gott von hymel bey vns thet,
ein knecht ist er geworden,
On alle sunde vns geleich,
dadurch wir werden ewig reich,
tregt vnser sunde burden.
3. Wol dem der dis geleuben ist
mit ganczem herczen trawen,
Dem wird die selickeyt gewis,
wol den die darauff bawen
Das Christus hat genug gethan
fur vns, dariimb er ausgegan
von Gott dem ewigen vatter!
O wunder vber wunderthat,
Christus tregt vnser missetaht
vnd stillet vnsern hader!
4. Des danck yhm alle Christenheit
fur solche grosse giite,
Vnd bitte sein barmherczickeit,
das er vns fort behiite
Fiir falscher ler vnd falschen wahn,
dar ynn wir han lange zeit gestan
er will vns das vergeben.
Gott vater, son vnd heilig geist
wir bitten von dir allermeist,
las vns ym friede leben.
Zwickauer Enchiridion 1528.
Her efter Wackernagel III, 573.

I en af sine juleprædikener siger Luther om Es.
9,6: »Af denne tekst er den skønne sang taget,
som man nu synger i julen: »Et lidet barn saa
lystelig etc.«. Sangen har altsaa været kendt og
elsket af reformatorerne. Naar det her siges
i overskriften, at sangen er »forbedret«, sigter
det nok ikke blot til, at man har forøget den
med tre nye vers, men mere til, at man har
gjort den luthersk; Mariadyrkelsen er fjernet,
sangen peger hen paa Kristi gerning alene, og
4,5-7 hentyder direkte til den tidligere vildfa
relse.

ET LIDET BARN SAA LYSTELIGT

Denne højtyske tekst er imidlertid næppe den
oprindelige. Jævnsides med den anfører Wacker
nagel en nedertysk tekst efter en Riga-salmebog
fra 1530, »Eyn kindelin so lauelick«, som efter
de bedre rim at dømme er den oprindelige.
Bagefter bringer han en oversættelse af »Dies
est lætitiæ« fra 1525, hvor man har fjernet ver
set »Ein kindelein«. Omkring denne tid er det
da, at man har udskilt dette vers igen og der
af lavet en luthersk salme.
Det er denne redaktion, som ligger til grund
for de danske oversættelser (hvorimod man over
satte »Dies est lætitiæ« direkte fra latin, se »Glæ
den hun er født i dag«).
Den første danske oversættelse fremkom i
Malmøsalmebogen af 1528 og kan vistnok tilskri
ves Claus Mortensen; den begynder »EEtt lidet
barn saa ærefuldt, y dag oss føddis til helsen,
wdaff een Jomffru naadefuld, oss arme til gienløsen«, se Bruun I, 38. Den anden fremkom
aaret efter og skyldes sikkert Arvid Pedersen.
Den første blev endnu optaget i Tv 13 og ikke
senere. Den anden sejrede og blev optaget i de
følgende salmebøger:
Een anden lofsang af Christi
fødzel, med the noder som Dies est
letitie siunges med.
1. EEt lidet barn saa løsteligt,
er fød for oss paa iorden,
aff een lomfFru reen oc hellig,
han vilde wor frelser worde,
Haffde icke thet barn mandom tagit,
tha haffde wy allsammen bliffuit fortabit,
han er wor salighed allene.
Wy tacke teg søde lesu Christ,
att tw menniske worden æst,
wocte oss fraa heluedis pyne.
2. Thenne tyd er gantske glædelig,
wy maa Gud tacke oc loffue,
att Christus nid aff himmerig,
til iorden wilde komme,
Thet wor allerstørste ydmighed,
ther Gud aff himmelen oss betede,
han wilde vor tiæner were,
Wden all synd wor oss vsle lyg,
ther med giorde han oss ewig ryg,
han bar wore synder alle.
3. Wel er them alle som thette tro
aff gantske hiertens grunde,
the skulle wisselig y himmerig boo,
om the thet stadelig tro kunde,
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att Christus haffuer for oss hwer een,
giord fyllist, han wor ther til vdsend,
aff Gud fader y himmerig,
O alsomstørste kierlighed,
Christus wilde dø for wor ondhed,
oc stille Gud faders wrede.
4. Dess tacker hannwm all Christenhed,
for saadan stor wel gierning,
oc bede saa hans barmhiertighed,
att han wilde oss beskerme.
For falsk lærdom oc ond sedwane,
ther y wy lenge wærid haffue,
han wille oss thet forgiflfue
Gud fader oc søn oc Helliaand,
wy bede teg alle bode qwinne oc mand,
lad oss y thyn fred leffiie.
Arvid Pedersen 1529.
Her efter Bruun I, 67-9.
Inden vi følger denne salme gennem de kom
mende salmebøger, maa det endnu nævnes, at
der i Christiern Pedersens udgave af Malmøsalmebogen 1533 findes en jule-antifon, der er
rundet af samme rod som foranstaaende:
Antiphona.
Dies est leticie.
EEn lomffru fødde eth barn y dag
som wy skulle prise och ære,
I thet haffuer Gudt eth goth behaff,
han biuder oss holde sin lære.
Wore icke thet barn til werden fød,
tha hadde hwer mand ewindelig død,
nw ere wy frelsit alle.
Loffuit wære thu lesu Christ,
som oss haffuer løøst fra dieffuelsens list,
Met pyne oc dødsens galle.
Olaus Petri (?) 1530.
Her efter Bruun I, 159.
En antifon var oprindelig en vekselsang mellem
to kor, men senere brugtes samme benævnelse
om en vekselsang, hvis første del blev sunget af
præsten, mens koret svarede med den sidste del.
Efter Luthers eksempel blev saadanne veksel
sange brugt ogsaa efter reformationstiden. Som
antifoner kunde man godt bruge et enkelt vers
eller nogle linjer af en salme, som var kendt i
forvejen. Nutzhorn mener nu om foranstaaende,
at dens tilblivelse maa ligge tilbage i vor nordi
ske middelalder, at første del er en selvstændig
nordisk digtning, mens de seks sidste linjer er
oversat efter »Ein kindelein so lobelich«. Paa

dansk er denne antifon bevaret endnu hos Hans
Thomissøn, mens den i Gradualet er ombyttet
med begyndelsesverset af »Et lidet barn saa
lysteligt«. Paa svensk er den derimod vokset til
en menighedssalme, idet Olaus Petri i »Några
gudliga visor« 1530 har tildigtet to vers, og saaledes er salmen endnu bevaret i Sv. Psbk. 60.
Severinsen mener derimod, at salmen oprinde
lig er svensk, og at Olaus Petri er forfatteren.
Det samme mener ogsaa Liedgren, med den
tilføjelse, at Olaus Petri maaske kun har haft det
første vers i en nu tabt samling fra 1526, og de to
følgende vers er kommet med i 1530. Men det er
klart, at Olaus Petri har benyttet »Ein kindelein
so lobelich« og »Dies est lætitiæ«; dette gamle
sangstof har han givet en mere evangelisk drej
ning ved en flittigere benyttelse af teksten hos
Lukas 2., som han ogsaa selv siger i overskriften
i »Några gudliga visor«.
Arvid Pedersens oversættelse blev med nogle
smaa ændringer optaget i Tv 75 og Claus Mor
tensens som nævnt i Tv 13. Men kun den første
blev optaget i Th 11, hvor der er følgende æn
dringer: 3,4: Om de stadelige. 3,7: Himmerige.
3,9: At Christus. 4,5: onde. 4,6: Der wi før
lenge i wæret haffue. 4,9: Bede alle. 4,10: oss i
Freden.
Niels Jesperssøns Graduale bestemmer, at det
første vers af denne salme skal synges tre gange
paa hver af juledagene, naar præsten kommer
paa prædikestolen, før teksten oplæses, fra jul til
kyndelmisse dog kun een gang. Det var altsaa et
vers, som menigheden fik lært og fik kært. Kingo
var derfor ogsaa mere skaansom med det første
vers, da han alligevel dristede sig til at omdigte
salmen i Vinterparten, »Et lidet Barn saa ynde
ligt«, KSS IV, 105. Men kommissionen fulgte
ham ikke; den gamle tekst fra Th blev optaget
med meget smaa moderniseringer; dog bemær
kes 1,5: Havde ikke Guds Søn. 4,7: tilgive.
Saaledes gik den videre til P 8.
Gb 9 nøjedes med at optage det første vers i
følgende bearbejdelse:
Syng høyt min Siel! vær Hierteglad!
Nu blev her Fred paa Jorden;
Frygt ey for Lovens Hevn og Had,
Guds Søn er Mennesk’ vorden:
Hvor er det dog en Hiertens Trøst,
At Gud og Mand har os forløst;
Han er vor Salighed alleene.
Vi, sødeste Jesu! takke dig,
Fordi du os er bleven Hig:
Hvo tør mig nu Himlen formeene.
Johan Vibe (?), Gb 9.
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Skaar og BH siger, at det er Johan Vibe, der
har foretaget denne bearbejdelse, men Nutzhorn
har svært ved at tro det, fordi det ikke ligner
Vibe, der var Wessels ven og et af de vittigste
hoveder i det Norske Selskab og desuden ikke
havde det bedste ry paa sig.
I E blev salmen helt udeladt.
Derefter gik det som saa ofte, naar en gammel
salme var slidt op og endelig helt udeladt i E,
at Grundtvig tog den op og gav den nyt liv ved
en omdigtning. Et vidnesbyrd om hans kærlig
hed til denne salme har vi i hans prædiken paa
juledag 1839 i Vartov: »Det Julevers, vi sang,
skiøndt det er det bedste i vor Psalmebog, var
meget mat og koldt, selv i Sammenligning med
»et lidet Barn saa lysteligt«, i hvis Sted det er
kommet (det maa sikkert være Nordal Bruns
»Saa frelstes vi fra Synd og Død«, se: »Min sjæl
er frelst fra synd og død«), end sige da i Sammen
ligning med hvad vi kan vide, den himmelske
Hærskares Lovsang maa have været .. . Ch(ristne) V(enner.) I min Ungdom pleiede jeg især
paa vore Høitider at beklage mig over vor
Psalmebog, hvor jeg, med det gamle Julevers,
»et lidet Barn saa lysteligt« savnede alle de
barnlige, de høie og de dybe Toner, som i vore
gamle Høitidspsalmer tidlig fortryllede mit Øre
og frydede mig i Sjælen; men allerede dengang
slog det mig dog, at vor Herre kun tog de gamle
Høitidspsalmer fra os, fordi der ikke skiønnedes
paa dem, fordi den Følelse, hvoraf de udsprang,
var enten udtømt eller dog saa undertrykt at
den ei kunde røre sig, allerede dengang oplivedes jeg af det glade Haab, at naar kun Barne
troen gienfødtes i vort Hjerte, da vilde den naadige og miskundelige Herre ikke see til vor For
tjeneste men til vor Trang, da vilde Han først
og fremmest fornye Juleglæden, som er den
christelige Barneglæde i vort Hjerte, og lægge
en ny Sang i vor Mund .. .«.
Det første vers af den gamle salme gendigtede
han 1837:
Et lidet Barn saa lystelig
Er født for os paa Jorden,
Af Moder-Mø saa yndelig,
Han er vor Frelser vorden!
Var ei den Søn af Jomfru reen,
Vi gik forloren, hver og Een,
Paa Ham alt Haab vi grunde!
O søde Herre Jesu Christ!
Du, som er Gud og Mand forvist!
O fri os fra den Onde!
»Sang-Værk«, 1837, No. 165.
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Han ledsager verset med en fodnote: »Luthers
Vers »Ein Kindelein so lobelich««, som har
givet anledning til, at mange siden har troet, at
salmen var af Luther.
Senere tog Grundtvig atter fat paa den lille
salme og digtede et nyt vers til. Han forberedte
dens optagelse i »Psalme-Blade til Kirke-Bod«
som følger:
1. Et lidet Barn saa lysteligt
Blev af en Jomfru baaret,
Ei før, ei siden hørdes Sligt,
Men kun i Gyldenaaret,
I Tidens Fylde, da Guds Søn
Sig fandt paa Jord en Moder skiøn
Lod uden Synd sig føde,
Fornedrede sig til de Smaa,
At løfte dem til Skyer blaa
Og Himlens Morgenrøde!
2. Høilovet i al Evighed
Skal Jesus derfor være.
Og naar for Ham vi knæle ned,
Det kalder Gud sin Ære,
Og naar vor Lovsang altid ny
Fra Hjertet svinger sig i Sky
Med glade Juletoner,
Vort fattige Halleluja
Med salig Fryd istemmes da
Af Engles Millioner!
N. F. S. Grundtvig 1843.
Her efter Sangv. III, 250.
1845 blev disse to vers optaget i Prøveheftet nr.
78 med følgende ændringer:
1,4: Jubelaaret.
1,6: Paa Jord sig fandt.
1,9-10: Saa de kan Ham til Broder faae, Den
Himlens.
2,4: Det er Gud-Faders Ære.
2,6: Fra Jord sig svinger let i Sky.
Saaledes blev den derefter optaget i Fengernes
Julehefte 1845, i et salmeblad til brug i Vartov
1848 (en af Festsalmernes forløbere), i Festsal
mer 1. opl. 1850, nr. 628, og i ETF 688.
I 8. opl. af Festsalmer 1864 kom der to nye
ændringer: 1,7: uden Mand. 2,2: Jesus Christus.
- Den første af disse ændringer frafaldt Grundt
vig dog igen.
Dermed havde den fornyede salme fundet sin
endelige form og blev optaget i RT 1,604, KH
131 og D 84.
I Sønderjylland har Ægidius 1717 optaget
den gamle antifon i ny bearbejdelse: »Et Jomfru-
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barn er fød i dag«, nr. 52, samt den gamle salme
»Et lidet barn saa lysteligt«, nr. 55, ligeledes i
ny bearbejdelse af alle fire vers. Paa grundlag
af den gamle tekst i P, men dog med en vis
hensyntagen til Ægidius, har MB 33 (i 1844)
givet en ny bearbejdelse af alle fire vers. Endelig
fremkom der 1876 en ny bearbejdelse i Valenti
ners nyudgave af Pontoppidan, PVal 8. Af de
to sidstnævnte har N 60 sammenstykket begyn
delsesverset, saa det kom til at lyde:
Et lidet Barn saa lystelig
Er født for os paa Jorden
Af Jomfru reen og yndelig,
Han er vor Frelser vorden;
Var han ei født i Manddom reen,
Fortabt gik Alle, Hver og Een,
Paa ham alt Haab vi grunde;
Tak skee dig, søde Jesu Christ!
At Menneske du vorden est;
Vogt os for Helveds Pine!
N60.

Ved kun at optage dette vers har N altsaa kasse
ret resterne af den gamle tradition. Men det er
dog værd at bemærke, at MF 174 endnu i 1948
har ment at kunne genoplive denne ved at op
tage de sidste tre vers som særlig salme, »Er
denne Tid ej glædelig«, paa grundlag af MB 33
og Kingos bearbejdelse i Vinterparten.
Det ene gamle vers, som var optaget i N,
havde dog saa ringe fodfæste i Sønderjylland, at
det ikke kunde bevares i SS, hvor det blev om
byttet med Grundtvigs to vers, skønt reglen
ellers var, at teksten i N og SS skulde være ens i
de optagne salmer.
I Norge optog Wexels i »Christelige Psalmer«
1840 det første vers »efter Luther«. Landstad
gav en ny bearbejdelse, men ringere, i La 132.
Hauge 59 bragte ogsaa kun det første vers. Det
var altsammen saa ubetydeligt, at La rev og
Nynorsk har udeladt det.
(Koch VIII, 13-16. Fischer I, 113-14, 158. Kulp 349.
Nutzhorn I, 125; 184-9; 247-8. Severinsen 82-3.
Widding II, 45. Skaar I, 342-6. Liedgren 80-83.
Tårup II, 9-28. StJ II, 2:3. »N. F. S. Grundtvigs
Vartovs-Prædikener«, Kjøb. 1924, s. 2É;.
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Ephata.
(Marc. 7,34).
1. Et Suk igjennem Verden gaaer.
Ei Verden selv det Suk forstaaer,
24
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Som klager fra dens Hjerte.
Hvor høit den leer og larmer, dog
Der boer i Hjertets dybe Krog
En svar, en lønlig Smerte.
2. Men, Christen! Du det Suk forstaaer,
Hvori Alverdens Hjerte slaaer,
Thi det har fyldt Dit eget.
Ja, Du forstaaer den sagte Røst,
Da for Din Herres søde Trøst
Dit Suk, Din Sorg er veget.
3. Din Sjel har hørt det Ord fra Gud,
Som toner i al Verden ud
Om Livet af hans Naade.
For Livets Kræfter i Din Aand
Er brudt og løst Din Tunges Baand,
Guds Ord har løst Din Gaade.
4. I Verdens Ørk, i golde Støv,
Gaaer Adams-Ætten stum og døv
Og blind for Livets Strømme.
Fra Himlen lyder Herrens Ord
Om Lys og Liv paa dunkle Jord;
Men Verden gaaer i Drømme.
5. Kun naar Guds Ephata i Sind
Slaaer ned som Lyn og trænger ind.
Det lysner over Dale.
Da strømmer Livets Flod i Aand,
Og Læben uden Tungebaand
Om Himlens Lyst kan tale.
Theodor Wilhelm Oldenburg.
Dansk Missions-Blad, september 1840.
Som overskriften siger, er salmens udgangs
punkt Mark. 7,34, men den bygger lige saa
væsentligt paa Rom. 8,22.
R 406 udelod v. 4 og ændrede 4(5),6: Him
lens Fryd. KH 470 optog de samme vers og
ændrede yderligere 4(5),4: Da kvæger Livets
Flod vor Aand. N 208 optog salmen som R,
mens D 139 har fulgt KH, men indføjet v. 4.
Wexels optog den uændret i 2. udg. af »Chri
stelige Psalmer« 1844. La og Hauge har den
ikke, men La rev 540 optager den med alle
vers og en del formelle ændringer. Nynorsk har
optaget den i rigsmaaltillæget 836.
Den er blevet oversat til færøsk af fhv. lærer
Victor Danielsen, baptistmissionær paa Fær
øerne. Den er i Norge saa yndet som i Danmark
og er vandret med Nordmænd over Atlanten til
»Salmebog (Landstads) for lutherske Kristne i
America.«
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Den er ikke blot en digtning paa grundlag af
nogle bibelske tanker, men tillige et karakteri
stisk udtryk for Oldenburgs stilfærdige digter
personlighed. Et af hans mest personlige digte,
en skildring af hans indre liv, som efter hans
død blev fundet blandt hans papirer, begynder
saaledes:
Jeg kan ei lee hvor Alle lee,
Ei altid jeg med Smiil kan see
Hvad andre kunde juble ved;
Ja tit med Suk og Sorg jeg leed,
Hvor Glæden som Orkanen fløi,
Saa stærk, saa vild, saa fuld af Støi!
Og ofte i den største Lyst
Dybt sukked Hjertet i mit Bryst;
Naar Høiest Glæden om mig lød,
En Taare fra mit Øie flød, Hvorfor? Hvorfor? det veed jeg ei,
Hvo kender Hjertets skjulte Vei? —
Ved det første møde i Oslo for »Bispedømmeraadet« (alle bisper i Norge og adskillige lægmænd), efter at Norge i april 1940 var blevet
besat af de tyske tropper, blev denne salme
sunget ved den offentlige gudstjeneste i Vor
Frelsers kirke. Det var Biskop Berggrav, der
bad forsamlingen om at synge den. Aldrig er
den blevet sunget alvorligere og mere gribende,
end den blev det den dag i Vor Frelsers kirke.
(P. Oldenburg: Th. W. Oldenburg. Trykt som Manu
skript, Aalborg 1939).
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Den tredie Vjse/ Et trofast Hierte/ etc.
Ocsaa Christelige forandret.
1. ET trofast Hierte/ O HErre min/
Skal dig til rede være/
Du mig forløste/ at jeg er din/
Diss bør dig Prijss oc Ære/
Det lærer dig1 sel/
Du vnder oss vel/
Paa Kaarssit for oss sloes du ihiel/
Vore Synder vild2 du bære.
2. Den Kierlighed du haffuer til mig/
Haffuer oss tilsammen bundet/
Nu kommer den Dieffuel met sin Suig/
Hand siger hand vil haffue vundet/
Du est dog ey/
I. Trykfejl. Benedicht: sig. 2. Benedicht: vilde. løvrigt
er teksten den samme hos Benedicht, bortset fra stavemaaden.
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Den falske Vey/
Jeg veed det vist du suiger mig ey/
Lad mig din hielp befinde.
3. Elendig/ HErre/ da giør du mig/
Om du vilt fra mig skilles/
Men jeg forlader mig paa dig/
Mit Hiertis Angist maatte stilles/
O Hiertens Tuang/
Oc stor Verdsens Modgang/
Baade Nat oc Dag giøris mig saa lang/
De acte min Glæde at spilde.
4. Du loffuer mig Got met Hierte oc Mund/
Det holder du visselige/
At være mig huld i allen Stund/
Du vilt mig aldrig suige/
Du acter vel sel/
Met fuld got skel/
Huad heller det gaar mig ilde eller vel/
Fra dig vil jeg ey vige.
5. Nu er der ingen i Verden til/
Min Sorrig kand fordriffue/
Foruden Gud naar hand saa vil/
Hand kand mig Trøsten giffue/
O HERRE JEsu sød/
Hielp mig aff Nød/
Du taalde for mig den bittre Død/
Thi lad mig salig bliffue/ Amen.
Hans Christensen Sthen. 1586.
»En liden Vandrebog«, tillæg o. 1600.
Her efter eksemplaret paa Skokloster, bl. Ffv.
De to forudgaaende viser, der hentydes til i
overskriften, er »Himmerigis Rige lignis maa«
og »Guds Naade altid jeg prise vil«, se denne!
Den er ligesom den nærværende en omdigtning
af en kærlighedsvise.
Den vise, som Sthen har ændret, er opskrevet
i »Hjertebogen«, en visesamling der er foretaget
af kgl. køgemester Albert Mus i aarene 1553-55.
Manuskriptet har faaet det poetiske navn, fordi
bladene er skaaret saaledes til, at bogen faar
form af et hjerte, naar den aabnes (Thott
1510 40).
1. Ett trofast hierthe aff all myn acht
skall dyg tiill rede were,
du haffuer thett forskildt aff all myn macht,
du æst myn hiertens kiere;
thett lere siig well selff,
ieg vnt dyg well,
stor lengels, du slaar mig snart vdy hiel,
att wy ycke samen monne were.
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2. Den wyllighed du haffuer migh betedt
haffuer oss tiill samen bundeth,
kommer den klaffer alt mett siitt suig,
hand wyll daa haffue wundeth;
du acht och ey
hans falske rey
statt hartt y mod och syg daa ney,
lad mig troskaff befinne.
3. Du sagde mig gaat mett hand och mund,
du skulle giffue alt andet y sinde,
att were mig trofast y allen stund,
du achter thett gandske ringe;
och acht well
mett fuld gaatt skeell,
heller du giører ylle heller och well,
om du haffuer suig befunnen.
4. Wstadighed daa giør du mig,
wylthu dig fraa mig wenne;
som yeg haffuer aldrig kient tiill diig,
saa wyltu mig forsenne;
o hiartens tuang,
o werssens stor modgangh,
bode dag och natt du giørs mig lang,
huem skall mig daa gieden sennde.
Hjertebogen, nr. 3.
Her efter H. Gruner Nielsen 250.

Denne vise har et sidestykke i Sverige i Harald
Oluffsons haandskrevne visebog. Paa s. 116,
som er skrevet 1572, er der en vise, der begynder
»O sommar tu kommer medh myckenn dygd«.
Den er paa 9 vers, hvoraf de tre sidste er de
samme som ovenstaaende v. 1, 2 og 4. Rimene
tyder paa, at disse vers er oversat fra dansk,
men det er dog mærkeligt, at f. eks. 2,1 i den
svenske tekst ligger Sthens tilsvarende nærmere:
»Thenn kårlighett som i haffuen till migh«.
Det ses, at Sthen har ombyttet v. 3 og 4.
Med hensyn til hans femte vers foreligger der
flere muligheder. Han kan have digtet det paa
fri haand og efterlignet stilen saavel som versemaalet. De ændringer, han har foretaget i de
fire første vers, falder saa godt sammen med
det, han har bevaret af kærlighedsvisen, at hans
salme synes at være støbt i eet stykke. Der er
den anden mulighed, at der har været fem vers i
den viseopskrift, som han kendte, og at dette
ikke er kommet med i Hjertebogen. Endelig er
der den tredie mulighed, at han her har hentet
stof fra andre samtidige viser. Griiner Nielsen
henviser til, at versets begyndelse findes i andre
viser, f. eks. 213, v. 15:
21*
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Ther er och ingen y werden thill,
som thet haab dog kand kiennde
foruden thu alenne, om thu wilt,
the ander ere forthrengde.
Ernst Frandsen mener, at følgende ligger nær
mere:
O Herre Gud y hemerig,
ssom meg kan glæden ssenne,
ingen er i werden til
min ssaarrig kan ffor wenne
wden du al ennste. (188,7)

Der er et motiv i denne kærlighedsvise, som den
har tilfælles med mangfoldige andre fra samme
tid: det er klaffer, bagtalelse, som vil skille de
elskende ad. Man bagtaler den fraværende kæ
reste for selv at vinde hans brud eller maaske
bare for at gøre ondt. Klafferen bliver hos
Sthen til djævelen, som vil skille mennesker fra
Gud; det er saa meget mere nærliggende, som
djævel, diabolos, netop betyder bagtaleren.
Og saa maa man iøvrigt undre sig over, hvor
lidt der skal til for at omdanne et kærligheds
digt til en salme, endda en ægte kernesalme.
Sthen bruger ikke denne fremgangsmaade af
mangel paa stof eller motiv. Han vil dermed
direkte bekæmpe »boleviserne«, som ungdom
men synger, og lægge dem noget bedre i mun
den til de melodier, som de kender.

Hvad Hinder kan det Religionen gøre,
at man det onde til bedste kan vende og føre
og vende Folks løse Tanker og Sinde,
som en løs Pardel (skøge) til en Dannekvinde,
at de det gode kunne sjunge og vide
og sætte det onde til en Side;
efter Stemmen (melodien) skal man ej saa
meget agte,
som efter Ord og Mening dem vel betragte.

Sthens omdigtning blev først optaget i L. Benedichts udgave af Th. 1586, altsaa forud for offent
liggørelsen i Vandrebogen. Derefter gik den vi
dere til Cassube, K, P 365 og Gb 66, det sidste
sted med en ændring i 4,5-6: Du skuer dog selv
min gandske Siel.
I E og R blev den ikke optaget, men Landstad
drog den frem igen, La 119, og bearbejdede den
meget lempeligt. Mere gennemgribende blev
bearbejdelsen i KHF 1885,67:
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1. Et trofast Hjærte, Herre min!
Skal dig til rede være,
Du mig forløste, jeg er din,
Thi ske dig Pris og Ære!
Den Sag er klar, du kjær os har,
Paa Korset selv vor Synd du bar,
At vi Guds Børn maa være.
2. Den Kjærlighed, du har til mig,
Har os tilsammen bundet,
Og Djævelen med al hans Svig
Ham har du overvundet;
Thi du er ej den falske Vej,
Jeg veed det trøstig, nej, o nej!
Jeg har din Hjælp befundet.
3. Elendig, Herre, gjør du mig,
Om du fra mig vil skilles;
Naar jeg min Tilflugt har hos dig,
Mit Hjærtes Kvide stilles.
Ved alskens Tvang paa Livets Gang,
Som gjør mig Nat og Dag saa lang,
Dog ej min Glæde spildes.
4. Dit Løfte godt af Sandheds Mund
Du holder visselige:
At være huld mig allen Stund;
Du aldrig vil mig svige.
Du agter paa, om dine smaa
Det møjsomt eller mildt skal gaa,
Fra dig jeg vil ej vige.
5. Der ingen er i Verden til,
Som kan min Sorg fordrive,
Undtagen du, om saa du vil,
Du kan mig Trøsten give,
O Jesus sød, hjælp mig af Nød!
Du led for mig den bitre Død,
Thi lad mig salig blive!
KHF 1885,67.
Denne bearbejdelse modtog allerede i KHF
1888,66 en række ændringer, for det meste i
retning af originalen: 2,3-7: Nu kommer Djæv
len med sin Svig, Og siger, han har vundet;
Dog du est ej den falske Vej, Jeg veed det vist,
du sviger ej, Jeg før din Hjælp har fundet.
3,3-4: Men jeg forlader mig paa dig, Og Hjærtets. 3,7: Lad ej. 4,6: ilde eller vel.
Saaledes vandt salmen indgang i Kongeriget:
RT 2,934, KH 482, FK 246, FA 369, FN 445,
FV 345, S 483.
I Sønderjylland blev salmen optaget i N 371.
Da havde man ikke bearbejdelsen fra 1888,
men lagde KHF 1885 til grund og udbedrede

den med Landstad. Afvigelserne fra KHF 1885
er følgende: 2,3-6: Nu kommer Djævlen med
sin Svig, Og han vil have vundet; Du er dog ei
Den falske Vei, Jeg veed det vist, du sviger ei.
3,2: vil fra mig. 3,3-4: Men jeg forlader mig
paa dig, Mit Hjertes Angst da stilles. 4,5-6:
Du veed fuld vel, Naar du med Skjel Vil give
Modgang eller Held, 5,3-4: Foruden Gud,
naar han saa vil, Han kan. — Med undtagelse
af 4,5-6 stammer disse afvigelser fra Landstad.
D 585 holder sig i det væsentlige til teksten i
KH, dog smaa ændringer i 2,5 og 3,4.
La rev 95 har bearbejdet den gamle tekst fra
La, hist og her med ret frie ændringer. Den er
endvidere optaget i Hauge 46. Til Nynorsk er
den ikke oversat, men optaget i rigsmaaltillæget
730.

(J. N. Skaar i »Luth. Ugeskrift«, nr. 5, 1886, gengivet
i »Dansk Kirketidende« 1886, sp. 142. Ernst Frandsen:
»Hans Christensen Sthen« (Acta Jutlandica IV, 1),
Aarhus 1932, s. 74-5. »Danske Viser fra Adelsvise
bøger og Flyveblade«, udg. af H. Griiner Nielsen,
Køb. 1912-30, III, nr. 250, V, s. 355-58, VI, s. 201).

ET AAR VI ATTER SE AT SÆNKE.
Zum neuen Jahre.
Luc. 13,8.
1. Ein Jahr geht nach dem andern hin,
Der Ewigkeit entgegen.
Ach! mochte doch der tråge Sinn
Dies fleissiger erwågen.
Ach, bråchte doch ein jedes Jahr
Viel neue gute Friichte dar!
2. Allein, wo ist, wo ist die Frucht,
Die wir bisher getragen?
Wie oft hat Gott umsonst gesucht,
Wie hat er mussen klagen!
Es that ihm weh’, wenn seine Hand
Anstalt der Frucht nur Blatter fand.
3. Haut ab, spricht er, den kahlen Baum,
Der keine Friichte tråget!
Was nimmt er andern Saft und Raum?
Komm, Tod! der Alles schlåget,
Komm, leg’ die Axt der Wurzel an.
Thu’ einen Streich, so ists gethan.
4. Allein der treue Heiland spricht:
Lass ihn dies Jahr noch stehen!
Tragt er noch keine Friichte nicht,
Ich hoff’ sie noch zu sehen.
Ach, halt’ des strengen Urtheils Lauf
Doch dies Jahr noch, mein Vater, auf.
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5. So gieb denn, lieber Heiland! Kraft,
Dies Jahr viel Frucht zu bringen,
Ach, lass doch deines Geistes Saft
In unsre Zweige dringen.
Schiitt’ auch auf unsrer Aeltern Haus
Viel Gnade, Kraft und Segen aus.
Johann Jakob Rambach:
»Neues Gesangbiichlein fur Kinder«, 1734.
Her efter Skaar I, 428.

J. J. Rambach, professor og superintendent i
Giessen udgav 1734 »Erbauliches Handbiichlein fiir Kinder«. Heri var en lille samling paa
7 salmer: »Neues Gesangbiichlein fur Kinder«,
hvori ovenstaaende nytaarssalme fandtes. Det
er et fund at udnytte teksten om det ufrugtbare
figentræ til en nytaarsprædiken, og det er her
gennemført paa en saadan maade, at det er forstaaeligt for børn. Den er her anført efter Skaar,
som citerer Pasig: »D. Joh. Jac. Rambach’s
geistliche Lieder, Leipzig 1844, nr. 153. Land
stad har oversat den til norsk:

Som: Hvo veed, hvor nær mig er min Ende.
1. Et Aar vi atter se at sænke
Sig i det dybe Fordum ned,
O, maatte dog vor Sjæl betænke
De Ting, som tjene til vor Fred!
O, bar hvert Aar, som gaar paa Flugt,
For Evigheden salig Frugt!
2. Vor Tid gaar bort, vort Aar er svundet,
Men hvor er Frugten, som vi bar ?
Gud tidt har søgt, men ikke fundet.
Tungt over os han klaget har;
Det var ham svart, naar Rad paa Rad
For Frugt han fandt kun visne Blad.
3. Hug ned, han siger da med Harme,
Det Træ, som ingen Frugter bær,
Men udestenger Naadens Varme,
Kom Død, og gjør din Gjerning her!
Læg Øksen til ved Roden fort,
Og hug det af, og kast det bort!
4. Men Vingaardsmanden for os beder:
Et Aar endnu o lad det staa!
Jeg graver Jorden, hevder, freder,
Tør haabes Frugt endnu at faa;
Kun dette Aar lad staa i Fred,
Men er det spildt, saa hug det ned.

373
5. O Herre Jesu, giv os Kraften
At bære Gud god Frugt iaar!
Du selv indgyde Levesaften
I hver den Green, som visnet staar!
Udsend din Aand, og Naade giv
Til Vekst og Frugt og helligt Liv!
M. B. Landstad:
Kirke-Salmebog. Et Udkast. Kristiania 1861. Nr.
178.
Her efter La 168, som er uændret.
Landstad har forholdt sig ret frit til originalen.
Han har ændret versemaalet og ændret tonen
noget; det er ikke længere nogen barnesalme.
Han anbringer den i salmebogen til nytaarsaften, men 1886 fik Norge to nye tekstrækker
ved siden af den gamle, og evangeliet til 3.
tekstrække paa nytaarsdag blev just Luk. 13,6-9,
hvorved salmen fik endnu mere berettigelse.
Landstads tekst blev oversat til nynorsk af
Blix i »Nokre Salmer«, og denne oversættelse
blev optaget i La rev 163 i stedet for Landstads
tekst og naturligvis i Nynorsk 126, »Eit aar me
ser no atter renna«.
I Sønderjylland blev Landstads oversættelse
optaget i N 498 med følgende ændringer: 1,2:
Sig nu i Fordumsdybet ned. 2,6: vissent. 3,3:
Som nød forgjeves Solens Varme. 4,3: hegner.
4,4: Og haaber Frugt. 4,5: Lad dette Aar det.
Efter genforeningen blev salmen optaget i
DT 695 med alle vers, og Jessens tillæg 719
optog det sidste vers for sig: »O Herre Jesus,
giv os Kraften.«
Det blev overvejet at optage den i D som en
nyttig nytaarssalme, men tanken gled fra den
til Wallins »Ack, jordens barn, vår tid år kort«
(Sv. 467), som udnytter den samme tekst og
samtidig ligger paa et højere plan. En oversæt
telse af denne blev overvejet, men heller ikke
optaget.
(Skaar I, 428. Koch IV, 535. Fischer I, 158. John
Stene: »Vår evangeliske salmeskatt«, Oslo 1933,
s. 172).

EVIGE FADER, SOM KÆRLIG
REGERER.
Psal. 103,2. Min Sjel! lov Herren; og glem
ikke hans Velgjerninger.
Mel. Jesu! din søde Foreening at smage.
1. Evige Fader! som alviis regjerer
Himmel ogjord ved dit mægtige Bud!
Dig jeg ophøjer! dig ydmyg jeg ærer!
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Lover og priser dit Forsyn, o Gud!
Inderlig rørt skal min Aand sig bestræbe
At ihukomme din Godhed mod mig;
Og min andægtige, takkende Læbe
Synge en højtidsfuld Lovsang til dig!
2. Tidt har du frelst mig fra Fare og Vaade!
Kjerlig du haver befordret mit Gavn!
Du har beviist mig din Godhed og Naade,
Selv før jeg lærte at stamme dit Navn!
Mens jeg, som Barn, ikke kjendte saa nøje,
Hvad der mig tjenligt og skadeligt var;
Ak da, min Gud, med et vaagende Øje,
Omhu du for mig saa faderlig bar.
3. O din Velsignelse, kjerligste Fader,
Ny haver været imod mig hver Dag!
Jeg har erfaret, at du ej forlader
Den, som med Tillid betroer dig sin Sag.
Sundhed og Munterhed, Føde og Klæder,
Venner, som redelig elskede mig,
Og ikke sjelden uskyldige Glæder,
Algode, har jeg annammet af dig.
4. Jeg har erfaret, at om du end lader
Modgang og Lidelser blive vor Lod,
Er du dog stedse vor alvise Fader,
Gjør du, o Herre, dog Udgangen god.
Thi, om end Uheld og Kummer og Smerte
Ofte nedtrykte min sukkende Aand,
Du mig, o Fader, Taalmodighed lærte,
Du mig udrev med en hjelperig Haand!
5. Ja, naar paa Livets den slibrige Bane
Verdens Forførelse tidt mig henrev,
Lysten mig blev en fordærvelig Vane,
Synden mig langt fra dit Venskab
bortdrev;
Gud! du mig dog ikke vilde forglemme,
Dyrebart var dig mit evige Vel;
Ved min Samvittigheds straffende Stemme,
Og ved dit Ord du paamindte min Sjel.
6. Derfor, o Fader, jeg tillidsfuld beder;
Du har jo lovet ved Jesum din Søn,
At den skal finde, som rettelig leder,
Og du vil høre vor ydmyge Bøn.
Kjerlige Fader! jeg beder aleene,
At du vil give mig Viisdom og Lyst,
Dig ret oprigtig og fyrig at tjene!
Hør mig min Fader! mit Haab og min
Trøst!
Viktor Kristian Hjort:
»Forsøg til Aandelige Sange«, 1. hefte, Kjøb. 1790.
Her efter »Anden forbedrede Udgave« 1791, nr. 15.
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Denne salme, som i registret kaldes »Lovsang
til Gud«, fremkom i Hjorts ovennævnte »Forsøg
til Aandelige Sange«, hvis første hefte udkom
1790. Hjorts salmer fremkom paa biskop Balles
tilskyndelse, idet biskoppen som bestyrer af »det
Homiletisk-kateketiske Selskab« opfordrede med
lemmerne til at udarbejde »opbyggelige og almeennyttige Psalmer«. Det skrev Hjort sig bag
øret og indgav en prøve til selskabet og fik
biskoppens og medlemmernes bifald samt deres
opfordring til at lade forsøgene komme for lyset.
Skønt Balle saaledes har staaet fadder, og
skønt salmen er skrevet ganske i tidens stil og
aand, blev dog ogsaa den fuldstændig omarbej
det ved optagelsen i E:
1. Evige Fader, som kierlig regierer
Himmel ogjord ved dit vældige Bud!
Alt, hvad du skabte, ophøier og ærer,
Lover og priser dit Forsyn, o Gud!
Skulde jeg ene uskiønsom forglemme,
Hvad du saa faderlig giorde for mig ?
Nei! jeg vil hæve min takkende Stemme,
Hæve min Aand og mit Hierte til dig.
2. Du har beviist mig din Godhed og Naade,
Selv før jeg lærte at stamme dit Navn;
Tidt har du frelst mig fra Fare og Vaade.
Trofast du stedse har fremmet mit Gavn.
Kiendte jeg Svage end ikke saa nøie,
Hvad mig var tienligt til Legem og Siel,
Stedse mig fulgte dit vaagende Øie,
Stedse din Haand mig veiledte saa vel.
3. Ja, din Velsignelse, kierligste Fader!
Saae jeg fornyet imod mig hver Dag,
Og du mig viste, at du ei forlader
Den, som til dig overgiver sin Sag.
Sundhed og Munterhed, Føde og Klæder,
Venner, som redelig elskede mig,
Ofte endogsaa uskyldige Glæder
Har jeg annammet, Algode! af dig.
4. Ei er det Vrede, om end du tillader,
Vanheld og Trængsel at friste vort Mod;
Thi du er stedse den kierlige Fader,
Og ved din Viisdom giør Udgangen god.
Ofte, naar Kummer laa tungt paa mit Hierte,
Da mig husvalte din trøstende Aand;
Du mig ved Ordet Taalmodighed lærte,
Styrkede Haabet om Hielp fra din Haand.
5. Ja! naar paa Livets den slibrige Bane
Verdens Forførelse lokkede mig,
Naar jeg, henrevet af Syndernes Vane,
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Glemte mig selv og din Himmel og dig:
Gud! du dog ikke mig vilde forglemme,
Dyrebart var dig mit evige Vel;
I min Samvittighed talte din Stemme,
Rørte, oplyste og frekte min Siel.
6. Derfor jeg hæver min takkende Stemme,
Hæver min Aand og mit Hierte til dig.
Aldrig, ak! aldrig uskiønsom jeg glemme,
Hvad du saa faderlig giorde for mig!
Dig jeg ophøier, dig ydmyg jeg ærer,
Lover og priser dit Forsyn, o Gud!
Himmel ogjord, som du herlig regierer,
Synge dig Lovsang, vor Fader! vor Gud!
E71.
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Det morsomme vers 3 er ikke blevet mindre
morsomt; det blev dog udeladt i R 31, som
ogsaa ændrede 3 (4),4: Som ved.
Saaledes blev salmen ogsaa optaget i KH 27,
hvorimod den ikke har fundet optagelse i Søn
derjylland eller i D.
Grundtvig har omarbejdet salmen o. 1853-55:
»Evige Fader! som vældig regierer«, 4 vers, se
Sangv. IV, 383. Den blev først offentliggjort
efter Grundtvigs død i Sangv. gi. udg. III, 275
og har næppe faaet nogen betydning.

EVIG SAND ER HERRENS TALE.
Se: Har vi toppet, maa vi dale.

F
FADER MILDE, LAD DIN RIGE NAADE.
Kirke-Indvielse.
1. Fader milde! Lad Din rige Naade,
Som har undt os her et Hvilested,
Bo herinde og for Hvilen raade,
Fylde Huset med Din Herlighed!
2. Naar om Frelsen Støvets Læber tale,
Vidne smaat, men bringe Bud om Fred, Lad din Aand da ned til Ordet dale,
Fylde Huset med Din Herlighed!
3. Naar de gamle Røster her med unge
Enes om den bedste Klang, vi véd, Lad i Løn da Engle med os sjunge.
Fylde Huset med Din Herlighed!
4. Naar derude trættes Sjælens Vinge,
Løft da her det Haab, som daled’ ned!
Ja, lad Bøn i Jesu Navn da klinge,
Fylde Huset med Din Herlighed!
5. Fader vor! Om Huset selv Du frede, Kald til det vor Frelsers Menighed!
Er om ham den tidt og glad tilstede,
Fyldes Huset med Din Herlighed!
Vilhelm Esmann, 1878.
Her efter »Sange fra Præstegaarden« 1927, s. 44.

Fremkom først som særtryk til indvielsen af
Hylleholt kirke, Stevns herred, 28. sept. 1878.
Blev derefter optaget i KHF 1888,578, hvor 3,3
lyder: Engle blandt os. Om dette eller det ovenstaaende er det oprindelige, skal være usagt.
Fra KHF gik salmen videre til KH 434, SS 674
og D 386, der har »Engle med os«.
Menigheden i Vor Frue Kirke i Aalborg
brugte i sin tid salmen meget. Da pastor A. M.
Pedersen i 1909 flyttede til denne kirke fra »Vor
Frelsers« menighed i samme by, kaldte teksten
i 5,2 en smule paa smilet, som om det kunde
være en bøn om, at den gamle menighed skulde
flytte med præsten til hans nye kirke. Noget

lignende gik det, da Chr. Welding i 1911 flyttede
fra »Vor Frelsers Kirke« til Helligaandskirken i
København.
FADER, TAK FOR LIV OG AANDE.
En Bordbøn.
Fader! Tak for Liv og Aande,
Tak for hver en Glædens Stund,
Tak for Trøst mod Gru og Vaande,
Livets Ord af Jesu Mund!
Tak for dagligt Brød paa Jord!
Tak for Naaden ved dit Bord!
Did i Jesu Navn at stevne
Giv os Vilje, giv os Evne.
Peter Christian Kierkegaard.
Dansk Kirketidende 1872, nr. 18. 21. april.
Det lille bordvers fandt som en almindelig takkesalme efterhaanden ind i nogle salmebøger og
tillæg, saaledes FA 25, HT 822, KST 769, TT
687, S 43 og ST 692. Det blev foreslaaet af alle
tre forslag SF 651, GF 52, MF 419 og derefter
optaget i D 391. Teksten er overalt ens.
FALDER PAA DIG MODGANGS HEDE.
Se: Ingen blive skal til skamme.
FAR DOG FORT, FAR DOG FORT.
1. FAhre fort :/:
Zion fahre fort im licht,
mache deinen leuchter helle,
lass’ die erste liebe nicht,
suche stets die lebens-quelle:
Zion, dringe durch die enge pfort’.
Fahre fort :/:
2. Leide dich :/:
Zion leide ohne scheu,
trubsal, angst, mit spott und hohnc,
sey bis in den tod getreu,
siehe auf die lebens-crone;
Zion, fuhlest du der schlangen stich,
leide dich :/:

FAR DOG FORT

3. Folge nicht :/:
Zion, folge nicht der welt,
die dich suchet gross zu machen,
achte nichts ihr gut und geld,
nimm nicht an den stuhl des drachen;
Zion, wenn sie dir viel lust verspricht,
folge nicht :/:
4. Priife recht :/:
Zion, priife recht den geist,
der dir rufft zu beyden seiten,
thue nicht was er dich heiss’t:
lass nur deinen stern dich leiten;
Zion, beyde das, was krumm und schlecht,
priife recht :/:
5. Dringe ein :/:
Zion, dringe ein in GOtt,
stårcke dich mit geist und leben,
sey nicht, wie die and’re todt:
sey du gleich den griinen reben;
Zion, in die kraft fiir heuchelschein,
dringe ein :/:
6. Brich herfiir :/:
Zion, brich herfiir in kraft,
weil die bruder-liebe brennet,
zeige, was der in dir schafft,
der als seine braut dich kennet:
Zion, durch die dir gegeb’ne thiir
brich herfiir :/:•
7. Halte aus :/:
Zion halte deine treu’,
lass’ dich ja nicht laulicht finden.
Auf! das kleynod riickt herbey,
auf! verlasse was dahinden;
Zion in dem letzten kampf und strauss
halte aus :/:
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svigersøn Freylinghausen, som optog dem i sin
salmebog 1704. Den foranstaaende er den bedst
kendte. Den banede sig kun langsomt vej til de
andre tyske salmebøger, men nu er den optaget
alle vegne. Hos Freylinghausen er den forsynet
med en original melodi, som den originale
strofeform ogsaa kræver. Den har overskriften
»Von der Geduld und Beståndigkeit«.
Francke og hans venner var overbevist om, at
de var kaldede til at fortsætte reformationen ved
at vække kirken, som var faldet fra sin første
kærlighed. Det var ogsaa i sin tid meningen
med de syv menighedsbreve i Aab. 1-3. Over
disse breve har Schmidt digtet denne salme.
Vers 1. Lysestagen har han fra det indledende
syn i Aab. 1, og derefter gengiver hvert vers en
hovedtanke fra de følgende menighedsbreve,
her brevet til Efesus, Aab. 2,1-7 om ikke at
forlade den første kærlighed.
Vers 2: Brevet til Smyrna, 2,8-11, om at
være tro under forfølgelser.
Vers 3: Brevet til Pergamum, 2,12-17, om
ikke at bøje sig for verden.
Vers 4: Brevet til Tyatira, 2,18-29. Navnet
Jesabel minder digteren om Akabs dronning
Jesabel og dermed om profeten Elias, som sagde
til Israel: Hvor længe vil I halte til begge sider?
1. Kong. 18,21. Verset bliver derved en advarsel
mod at halte til begge sider. Paa tilsvarende
maade minder v. 28, »jeg vil give ham morgen
stjernen« digteren om stjernen ved Bethlehem,
hvorved den tanke fremkommer: lad din stjerne
lede dig!
Vers 5: Brevet til Sardes, 3,1-6, om ikke at
lade sig nøje med et hyklerisk skin, men at styr
kes i aand og kraft.
Vers 6: Brevet til Filadelfia, 3,7-13: da byens
navn betyder broderkærlighed, kommer verset
til at handle derom.

Johann Eusebius Schmidt.
Freylinghausen: »Geistreiches Gsb.«, 1704, Nr. 667.
Her efter Schrader: »Vollst. G.-B.«, Nr. 687.

Vers 7: Brevet til Laodikea, 3,14-22, advarsel
imod at være lunken.

Joh. Eusebius Schmidt studerede i Jena og kom
derefter i Leipzig under indflydelse af Aug.
Herm. Francke, saa han i 1691, 21 aar gammel,
kunde skrive, at han nu ved den Højestes naadige førelse fuldstændig havde forladt det Jenaiske Sodoma. Under fortsatte studier i Kiel gik
han helt over til pietismen. Derefter var han
næsten 50 aar præst i Siebleben ved Gotha. Der
blev hans salmer til, ialt 25. Han offentliggjorde
dem ikke selv, men sendte dem til Franckes

Schrader har optaget salmen uændret efter
Freylinghausen, og Brorson har oversat den til
dansk; han har nøje fulgt originalens versemaal
og været omhyggelig med at faa det gentagne
og indtrængende ord »Zion« anbragt paa de
rette steder; han følger ogsaa tankegangen ret
nøje, men han har næppe lagt mærke til for
bindelsen med menighedsbrevene i Aabenbaringen; han har ikke faaet lysestagen med i v. 1
og ikke ordet »lunken« i v. 7. I stedet advarer
han mod at blive forknyt, hvilket ikke er det
samme.
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1.

Far dog fort! far dog fort!
Zion! fort i Livsens Trin,
Lad den første Brand ej slykkes
Skynd dig frem ved Dagens Skin,
At dig Maalet ej forrykkes;
Zion! ind ad Livsens snevre Port.
Far dog fort! far dog fort!

2.

Uforsagt :/:
Zion uforsagt i Striid,
Bort med Sorgens Klage-Tone,
Hold dig kek en liden Tid,
See kun alt til Livsens Krone,
Zion! merker du skiønt Fiendens Magt,
Uforsagt :/:

3.

Følg kun ej :/:
Zion følg kun ej den Flok,
Som dig stoor og stolt vil giøre,
Lover Guld og Penge nok/
Lad som du kand ikke høre,
Zion! naar man viser Lystens Vej,
Følg kun ej :/:

4.

Prøv dog ret :/:
Zion prøv dog ret den Aand,
Hvoraf slige Forslag giøres,
Tag dog ikke i hans Haand,
Lad dig af din Stierne føres
Zion! her er baade krumt og slet.1
Prøv det ret :/:

5.

Træng herind :/:
Zion! træng herind til GUd,
Mood og Kraft og Lys at finde,
Lad din Lampe ey gaae ud,
Fat i JEsu Mood at vinde,
Zion! ud fra Verdens Hykkle-Sind.
Træng herind :/:

6.

Bryd herud :/:
Zion! bryd herud med Magt,
Seer du ej hvor andre brænde?
Staar du fast i Naadens Pagt?
Nu velan! saa lad det kiende,
Zion viis, at du est JEsu Bruud.
Bryd herud :/:

7.

Til din Død :/:
Zion! til din Død staae fast,
Lad dig aldrig meer beknyttes,
Tiden endes med en Hast,

1. lige, jævnt.

FAR DOG FORT

Kronerne skal snart udbyttes,
Zion! vær kun troe, som JEsus bøød,
Til din Døød :/:
»Nogle Psalmer om Troens Kamp og Sejr, forferdigede af H.A.B., Tønder 1735.«
Salmen slutter afsnittet »Om allehaande Aande
lig Striid«. Den blev optaget uændret i P 346 og
MB 208, mens N 217 ændrede følgende: 1,3:
slukkes. 1,5: Førend Porten for dig lukkes. 1,6:
Livets. 2,5: See kun hen. 2,6: du end. 4,3: Som
vil slige Forslag gjøre. 4,4: Følg dog ei din Fjen
des Haand. 4,5: føre. 5,1, 2 og 7: Træng kun ind.
5,6: bort fra. 6,1, 2 og 7: Bryd kun ud. 6,3-5:
Lad dog Kjærligheden brænde, Staa kun fast i
Naadens Pagt; giv dig fuldelig tilkjende. 6,6:
er. 7,3-5: Lad dig ei fra Gud bortdrage, Tiden
løber i en Hast, Kronen vinker, uden Mage!
7,6: vær dog.
Heraf har SF 850 optaget v. 5, 2, 3, 4,
»Træng kun ind.«
I KHT 861 har Widding 1912 foretaget en
ny oversættelse, hvori v. 4 er udeladt:
1.

Fremad, frem,
Zion, frem med sikre Trin.
Herren kalder, gør dig rede,
Skynd dig frem ved Dagens Skin
Ind ad Livets Port at træde.
Zion! Kærlighedens Kraft ej glem,
Fremad, frem!

2.

Bi og taal,
Zion, taal med sindig Ro
Spot og Haan, som Verden giver,
Er du indtil Døden tro,
Livets Krone Gud dig giver,
Zion! Midt i Fjendens Larm og Skraai
Bi og taal!

3.

Følg kun ej,
Zion, følg ej Verdens Kald!
Vil dig Guld og Ære lokke,
Husk, at Hovmod staar for Fald,
Vaag og bed, lad ej dig rokke!
Zion! fristes du paa Lystens Vej,
Følg kun ej!

4.

Træng kun ind,
Zion, træng kun ind til Gud!
I hans Aand og Kraft du vandre
Som et friskt og ædelt Skud!
Vær ej død, som mange andre.
Zion! I Guds Kraft - ej blot dens Skin træng kun ind!
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5.

Bane bryd,
Zion! ban dig Vej med Kraft!
Broderkærligheden brænde.
Vis, hvad Virkning han har haft,
Der vil som sin Brud dig kende.
Zion! Ind til Livets Lyst og Fryd
Bane bryd!

6.

Kæmp og lid,
Zion, giv dig Gud i Vold!
Hold kun ud de korte Dage,
Vær ej lunken eller kold!
Glem, hvad du har ladt tilbage.
Zion! i den sidste Kamp og Strid
Kæmp og lid!
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(3) . Driv mig og føer mig til alt got,
Fri mig fra Synd, fra Skam og Spot,
Og fra min Fiendis Vrede!
Lad alle mine i din Haand
Optegned leve, lad din Aand
Paa rætte Vey dem lede.
(4) . Skrid saa du Dag som aldrig meer
Mit Øye her i Tiden seer,
Fald hen i Nattens Skygge!
Jeg skrider frem til Himmerig,
Min GUD at see ævindelig.
Der paa min Troe skal bygge.
Thomas Kingo:
»Aandelige Siunge-Koors Første Part«, udg. 1684.
Her efter KSS III, 353.

S. Widding 1912, KHT 861.
Dette forsøg paa at gøre salmen kendt uden
for Sønderjylland synes dog ikke at have baaret
nogen frugt. I D er den ikke optaget.
I Norge blev salmen draget frem af Wexels i
»Christelige Psalmer« 1840, forkortet til 5 vers,
det sidste noget ændret. Hauge 129 har udeladt
v. 4. De øvrige norske salmebøger synes ikke at
have optaget den.
I en gammel spillemandsbog fra Barsø i Søn
derjylland, som vel kan dateres til o. 1800, og
som indeholder ca. 140 danse og arier, findes
paa sidste blad optegnet melodien til »Far dog
fort«; den har spillemanden haft brug for ved
visse lejligheder, skønt den hverken er beregnet
paa bryllup eller begravelse. Det er et vidnes
byrd om salmens popularitet. Teksten har han
ikke noteret; den stod jo i salmebogen (P).
(Koch IV, 403; VIII, 141. Fischer I, 191. Kulp 103.
BSS II, s. 212. Sønderjysk Maanedsskrift, 1. maj 1961,
s. 103).

FARVEL, DU HVILESØDE NAT.

Morgen- og aftensukkene var ikke med i Sjungekoret fra begyndelsen. Sukkene til de tre første
ugedage kom med 1677, til de fire sidste 1684.
De er ikke strofiske og synes altsaa ikke fra Kingos side at være beregnet til sang. Men de lader
sig let dele i vers, som det her er antydet med
tallene i parenthes.
De kom da ogsaa sent med i salmebøgerne.
Ovenstaaende blev først optaget i RT 1,582,
blot ændret i 2,2: og kast dem om. Saaledes gik
den videre til KH 57, mens D 689 yderligere
moderniserede 1,6: levned pryde.
I Sønderjylland blev salmen optaget i prosa
delen til N som morgenbøn om torsdagen, men
ikke i selve salmebogen. Naar den ikke efter
genforeningen blev optaget i tillæget i SS, skønt
den dog stod i KH, er det vel et vidnesbyrd
om, at Kingo ikke var saa højt i kurs o. 1925
som i dag.
I Norge optog Landstad den som morgenbøn
om torsdagen i salmebogens prosadel, og N har
maaske ideen fra ham. Siden blev den optaget
i La rev 813: »Far vel du nat med hvile søt«,
meget bearbejdet. Hauge og Nynorsk har den
ikke.

Dend 5. Morgen-suk.
(1) . Far vel du hvile-søde Nat,
Op, klare Sool, giør Dagen glat.
Lad, hierte GUD, frembryde
Din Naade-Sool, dit Lyvs og Lyst
I Dag mit Hierte, Siæl og Bryst
Og aid mit Liv bepryde.
(2) . Skin i dit Huuss og Helligdom
Fryd Kongens Huuss, kast dennem om
Der Fred og Sandhed hade.
Udøes din Aands saa rige Trøst
I alle Christnes Saar og Brøst,
Og giør dem himmel-glade.

FARVEL, FARVEL, UDLÆNDIGHEDS
LAND.
Pilgrims-Sang.
Farvel, farvel, Udlændigheds Land!
For Herberge Tak! For Venlighed Tak,
For Alt, hvad du deelte med Hjertet!
Nu kan vi ei hvile,
Maae fremad ile,
Over Bjerg, over Dal,
Til Himmelens Sal!
Farvel, farvel!
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See, Stjernen blinker,
Og Kronen vinker!
Farvel, farvel!
Vær hilset, du lyse livsalige Strand!
Vær hilset, du Livets det deilige Land!
Vær hilset, du søde
Jerusalem!
Vær hilset, du Møde
I Glædens Hjem!
W. A. Wexels:
»Religiøse Digte«. Tredie og forøgede Udgave.
Christiania 1858.
Ved sin fremkomst i Wexels »Religiøse Digte«,
3. udg. er denne arie ledsaget af L. Lindemans
melodi. Efter den metriske opbygning er det jo
ikke nogen egentlig salme, og Ludwigs anker
desuden over den unatur, at den døde selv syn
ger sit sidste farvel. Det er nu ikke sikkert, at
teksten skal forstaas saadan. Det er en levende,
som endda har nydt meget godt og smukt i
denne verden, der siger verden et kærligt farvel
og glæder sig til noget endnu bedre, hvad Lud
wigs da ogsaa erkender: »Han har hverken følt
sig skuffet og bedraget eller knuget og fængslet.
Han siger farvel trøstigt og frimodigt. Det har
været cn god tid i herberget, men nu venter der
noget usigeligt meget bedre. Derfor er det da
ogsaa en rigtig komponist-forvanskning, naar
Barnekow har tonesat dette farvel i klagende
Moll.«
Verset blev optaget i RT 1,795 °S HH 654,
men ikke i Sønderjylland eller i Norge. Heller
ikke D har optaget det. Efter Ludwigs’ mening
egner det sig ogsaa bedre til den private andagt
end til kirkesang.
(Ludwigs III, 170-172).
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2.

Hvad er det dog alt
Som Verden opsminker med fauer Gestalt ?
Det er jo kun Skygger og skinnende Giar,
Det er jo kun Bobler og skrattende Kar,
Det er jo kun Ise-skrog, Skarn og Fortred,
Forfængelighed,
Forfængelighed.

3.

Hvad er mine Aar,
Som smugende svinder og snigende gaar ?
Hvad er min Bekymring? mit Tanke-fuld
Sind ?
Min Sorrig? min Glæde? mit Hovedis
Spind ?
Hvad er mit Arbeyde ? min Møye? min Sved ?
Forfængelighed,
Forfængelighed.

4.

O Riigdom og Guld,
Du Jorderiigs Afgud i skinnende Muld,
Du est dog af Verdens bedragelig Ting,
Som voxer, aftager og vexlis omkring,
Du est dog, i høyeste Mercke og Meed,
Forfængelighed,
Forfængelighed.

5.

Ach, Ære, hvad er?
Hvad er dine Kroner og Krandse du bær ?
Misundelse sidder dig altjd paa Ryg,
Du hemmelig stødis og sielden est tryg!
Du ofte der snubler, hvor andre de gieed,
Forfængelighed,
Forfængelighed.

6.

Ach, Yndist og Gunst,
Du hastig opførte og faldende Dunst,
Du konstig opblæsere, hvegende Vind,
Som tusind har Øyen og dog løber blind,
Hvad est du naar mand dig ved Soolen har
seed?
Forfængelighed,
Forfængelighed.

7.

Ach, Venskab og Troo,
Som alt efter Lykken veedst Fløyet at snoo!
Du smukke Bedragere, heldige Skalk,
Som skuffer saa ofte i Drøfvelsens Kalk
Du est, som og jeg af Forfarenhed veed,
Forfængelighed,
Forfængelighed.

8.

Ach, kiødelig Lyst,
Som mangen med dødelig Læber har kyst,
Dit fengende Tynder, din flyvende Gnist,
Har mangen i ævige Luer henhvist,

FARVEL MED DINE GANGE.
Se: Du kære sjæl, som vanker.
FAR, VERDEN, FAR VEL.
Dend XI. Sang.
Keed af Verden, og kier ad Himmelen.
(Melodien findis bag i Bogen.)
1. Far, Verden, far vel.
Jeg keedis nu længer at være din Træl,
De Byrder, som du mig har bylted oppaa,
Dem hvisler jeg fra mig og vil dem forsmaa,
Jeg river mig løss, og jeg keedis nu ved
Forfængelighed,
Forfængelighed.

I
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Din Skaal synis Running, men Drikken er
leed
Forfængelighed,
Forfængelighed.
9.

Saa far da, far vel.
Du skalt nu ey lenger bedrage min Siæl,
Bedragelig Verden, jeg takker dig af,
Og synker dig ned i Forglemmelsens Grav,
Jeg lengis at bøde min Sorrig og Nød
I Abrahams Skiød,
I Abrahams Skiød.

10.

Der skal mine Aar
Begyndis i Ævigheds deylige Vaaer,
Der skal ikke Dagen ved Solen opgry,
Ey Maanen tilmaale mig Næde og Ny,
Men JEsus er Solen, hvis Straaler er strød
I Abrahams Skiød,
I Abrahams Skiød.

11.

Min Rigdom og Guld
Skal være af idel Bestandighed fuld,
Den skal ikke Tyven bestiele mig da,
Dend skal ey Spitzfindighed skakre mig fra,
Min Rigdom er frj for aid Jorderigs Stød
I Abrahams Skiød,
I Abrahams Skiød.

12.

Jeg Ære skal faa
Fra Thronen min JEsus hand sidder oppaa,
Mig Kronen skal givis med Herlighed fyldt,
Med Blodet af Lammet alt over forgyldt,
Dend faar jeg, om Satan end selv det
fortrød,
I Abrahams Skiød,
I Abrahams Skiød.

13.

Med Yndist jeg skal
Fremskinne blant Englenis hellige Tall,
Misundeligt Øye mig ikke skal see,
GUds Ansigt mig altjd i Øyne skal lee,
Der skal jeg bespotte dend avindsyg Død
I Abrahams Skiød,
I Abrahams Skiød.

14.

Der har jeg en Ven,
Min JEsus, som elsker og elskis igien,
Mit Øye der seer ham saadan som hand er,
Hand Kierligheds Himmel-bluss stedse
frembær.
Ved Aanden staar Kierlighed ævig i Glød
I Abrahams Skiød,
I Abrahams Skiød.

15.

Min Lyst og min Fryd
Forfriskis ved Engle-basuner og Lyd,
Men GUd er aid Lysten for mig og for dem!
Far op da, min Siæl, og aid Verden forglem!
Mens glem ey at Lysten er ævig og sød
I Abrahams Skiød,
I Abrahams Skiød.
Thomas Kingo:
Aandelige Siunge-koors Anden Part. 1681.
Her efter KSS III, 214.

Det er mærkeligt, at man just ved denne mester
salme har rejst spørgsmaalet om Kingos forfat
terskab og originalitet. BH 1,514 opfører sal
men blandt Kingos, men i »Rettelser og Tillæg«
BH II, s. 421 flg. er man kommet i tvivl, fordi
man har fundet salmen optegnet i en samling
af Jakob Worms digte og rim (Thotts haandskrifts. nr. 1528 i 40), hvor den angives at være
digtet af Worm i fængslet, efter at han var dømt
til døden for sine smædeskriverier. BH mener,
at det spændte forhold mellem Kingo og Worm
(Kingos første hustrus stedsøn) udelukker, at
Worm kan have den i afskrift fra Kingo, og den
blev først offentliggjort i Sjungekoret, efter at
Worm var benaadet med landsforvisning og
sendt til Ostindien. Kingo kan have afpudset
salmen noget og undladt at sætte Jakob Worms
lidet ansete navn under den. Martin Hammerich
har paataget sig at undersøge denne sag nær
mere. Han peger paa, at Worm satte sine digte i
omløb i anonyme afskrifter, saa det allerede,
mens han levede, var svært at afgøre, hvad der
stammede fra ham eller andre. Mange samtidige
har anlagt samlinger af formentlige Worm-digte.
Der findes paa vore offentlige biblioteker 12
saadanne samlinger og desuden 3 selvstændige
fortegnelser over Worms forfatterskab. Ikke to af
dem er ens. Salmen »Far, verden, far vel« findes
kun i tre af dem, men mangler i de ni øvrige
og i de tre fortegnelser over Wormiana. Desuden
findes i disse samlinger digte, som bevisligt ikke
er skrevet af Jakob Worm. Det staar videre fast,
at Kingo har sat sit navn under salmen. Hvis det
var Worms salme, og Kingo ikke turde sætte
hans ringeagtede navn under, vilde det dog være
lige saa risikabelt at udgive den for sin egen,
naar folk dog let kunde vide, at det var Worms.
Men frem for alt bærer denne salme vidne om
Kingos aand og poetiske mesterskab. Den wormske tekst er ikke det raa udkast, som Kingo har
afpudset, men en afskrift med plumpe afskriver
fejl. Martin Hammerichs fremstilling har over
bevisende klaret denne sag.
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Det synes at være Hans Brix, der først har
rejst spørgsmaalet om salmens originalitet, idet
han har henvist til Heinrich Mullers »Geistliche
Erquickstunden«, i hvis første del man finder
salmen »Ade, du sixsse Welt«, som har til over
skrift »Ein geistlich Lied einer Weltmuden und
Himmelsbegierigen Seelen«. Bogen blev oversat
af Peder Møller med titlen »Aandelige SpareTimer I«, Christiania 1667, og salmen med be
gyndelsen »Du Verdens Folck, far vel« og over
skriften »En kiæd aff Verden/ och Himmelbegiærlig Siæls Aandelig Vjse«. Nu mener Brix, at
Kingos titel er affødt heraf, og at han henter
optakten til sin salme fra oversættelsens slutnings
vers »Far Verden/ far kun vel/ Til Himlen staar
min Siæl«. Kingo skal have taget tankegangen
og ordningen fra Mullers salme, mens han til
udførelsen har søgt støtte i Prædikerens bog
1,2-3: »Forfængeligheders Forfængelighed! sagde
Prædikeren, Forfængeligheders Forfængelighed,
alt sammen Forfængelighed. Hvad Fordel har
Mennesket af al sin Møje, som han plager sig
med under Solen?«
Videre peger Brix paa, at Kingo har et vers
om venskab (v. 7), til hvilket der ikke findes
forlæg hos Muller. Her forekommer den linje
»som og jeg af Forfarenhed veed«, med et rent
subjektivt »jeg«, der betyder, at forfatteren træ
der personligt ind for sit udsagn. Maaske er det
derfor ikke helt uden grund, at Ejner Thomsen
siger, at det næppe er tilfældigt, at Kingo til
denne salme vælger det versemaal, i hvilket
Jakob Worms smædedigt om Kingos kalot er
skrevet.
Med denne paavisning af et ældre forlæg til
salmen vil Brix ikke paa nogen maade under
kende dens poetiske værdi. Han kalder den
Kingos mest storslaaede salme og siger, at hans
værk forholder sig til forbilledet som Shakespeares
skuespil til de ældre engelske arbejder, han be
nyttede.
Naar Kingo har behandlet dette emne og har
givet et saa voldsomt udtryk for al jordisk stor
heds forfængelighed, laa dette ogsaa i, mener
Brix og mange andre, at han havde Griffenfeldts fald for øje. Her er samlet alt, hvad der
først havde lokket og derefter fældet rigets første
mand næst efter enevoldskongen: Arbejde, rig
dom og guld, ære, yndest og hofgunst, venskab
og tro, kødelig lyst. Ogsaa verset om venskab
har sit sidestykke i Griffenfeldts epigram.

Da Verden blev mig vred, da lærte jeg at
kende
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for Alvor først min Gud, mig selv, min Ven,
min Fjende
Min Fjende var mig gram, min Ven var
svigefuld, jeg selv var skrøbelig; Gud blev alene huld.

Biskop Plum har samme opfattelse og siger:
»Saaledes har Griffenfelds Fald i Marts 1676
givet os maaske Verdenslitteraturens mægtigste
Psalme om Verdens Forfængelighed.«
Men selv om Kingo her har Griffenfeldt for
øje, er salmen ikke noget forsvar for ham, som
dog havde været Kingos ven, og endnu mindre
noget angreb paa kongen. Nej, opgøret er blevet
saa voldsomt, fordi Kingo fra sit eget hjerte
kender verdens fristelser og dens lokkende trold
dom. I sand desperation »hvisler« (kaster) han
det hele fra sig; han skelner ikke sindigt mel
lem det mere eller mindre gode, som han dog
gør i »Sorrig og glæde«; han agter end ikke sit
»kald og sin stand«, som han dog ellers som en
god lutheraner ærer og lovpriser andetsteds.
Her sætter Oscar Andersen ind. Han slutter
sig til den af Brix fremsatte tanke om »Ade, du
siisse Welt« som forlæg for Kingos salme, og just
den tyske original. Thi ikke blot vilde det være
Kingo imod at bruge en salme, som var oversat,
men selve oversættelsen har fjernet sig fra origi
nalen; den vender ikke hele verden ryggen, men
kun »Verdens Folck«, som der staar i begyndel
sen. Her taler en afgjort kristen, som blot træk
ker skellet op overfor verdensmennesker. Det er
ikke tilfældet i Kingos salme; dens »jeg« dækker
derfor ikke Kingo selv, og man kan egentlig
ikke begribe, at et »jeg« med en saa negativ livsforstaaelse pludselig i salmens slutning kan aabenbare sig som en kristen, der længes efter Jesus,
»som elsker og elskes igen«. Oscar Andersen me
ner altsaa, at salmen er et kunstværk, men ingen
personlig bekendelse af Kingo, som maa have
dannet den ud fra Mullers forbillede, før den
danske oversættelse fremkom, ja, der er udtryk i
Sjungekorets første del, »Far dermed, Verden,
vel« (6. aftensang, »Til Hvile Solen gaar« 13,1),
som tyder paa, at Kingo har læst Muller før
1673, og dermed falder ogsaa teorien om Grif
fenfeldt som inspirationskilde.
Solveig Tunold gør i en grundig specialunder
søgelse op med disse tanker om Kingos afhængig
hed af et bestemt forlæg. Emnet i salmen er evigt,
stilen er aarhundredets, ordet »Farvel« i for
bindelse med »Verden« er saa almindeligt, ogsaa
i datidens salmer, at man ikke kan slutte noget
ud derfra, og en nærmere undersøgelse af saavel
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»Ade, du svisse Welt« som oversættelsen »Du
Verdens Folck, far vel« viser for det første, at
oversættelsen ikke er saa forskellig fra originalen,
at det kan bekræfte Oscar Andersens opfattelse,
og for det andet, at der ikke blot er ligheder
mellem Kingo og Muller, men ogsaa betydelige
forskelle, ikke blot i versemaal, men ogsaa i selve
indholdet og ordningen af stoffet. Selv den
karakteristiske lighed mellem overskrifterne maa
skrives paa tidsaandens regning, da der findes
adskillige salmer med lignende overskrifter baade
paa tysk og dansk. Det er højst usikkert, at der
skulde være noget specielt forlæg for denne
salme, og man skal i det hele være forsigtig med
at fastslaa »paavirkning« i salmedigtningen, hvor
der i symboler, tankegang og billeder er et bredt
fællesgrundlag.
Der er heller ingen grund til at antage, at
Kingo ikke selv skulde kunne vedkende sig det
livssyn, eller rettere den stemning, som salmen
giver udtryk for. Denne stemning lader sig
meget vel forene med en kristens livssyn, selv
om han er luthersk biskop. Maaske er selve livs
synet noget mangfoldigere, men denne stemning
er dog et uundgaaeligt og nødvendigt stadium,
hvis grundtone altid siden vil være til stede i
sjælen, naar den besinder sig paa sit forhold til
verden. Denne stemning, siger Solveig Tunold,
har Kingo givet dens klassiske udtryk i Norden.
Men han var ikke den første; den findes allerede
hos hr. Michael. Han var heller ikke den sidste;
Grundtvig har den samme følelse i »De levendes
Land.«
Ligesom Dante er stærkere i skildringen af
Helvede end af Paradiset, er Kingo ogsaa stær
kere i skildringen af verdens forfængelighed end
af glæden i Abrahams skød. Kun hvis man sam
menholder versene i sidste halvdel med de til
svarende i første, faar man et stærkt poetisk hel
hedsindtryk, sml. saaledes 10 og 3, 11 og 4, 12
°g 5; t3 °g 6, 14 og 7, 15 og 8. Men saaledes
kan man jo ikke synge salmen, hvorfor de sidste
vers ofte udelades, og i reglen læser man den
heller ikke saaledes. Lovprisningen i v. 10-15
efterlader et indtryk af mathed. Dog er der ogsaa
her noget beundringsværdigt. Selv om livet i
verden ikke giver Kingos palet de rette farver til
at male Himlen (men nok Helvede), og selv om
han ikke her kan male med den samme selvop
levelsens glød (»som ogjeg af Forfarenhed veed«),
saa maler han dog med samme fynd og samme
energi. Thi han vil.
Meget morsomt sammenfatter Brix sine be
tragtninger over dette saaledes: »Det var i
Abrahams Skød, at den fattige Mand Lazarus
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laa, medens han saa over til den rige Herremand
i Luerne .... Det er altsaa ikke saa lige en Ting
at være Herremand, især ikke, naar man er
Biskop oven i Købet; ti da ved man hvad Ende
det kan tage .... Den stærke Kingo renser
med Styrke sit Sind for hvert Fnug af forargelig
Velhaverglæde .... Han digter sin store MesterSalme over Emnet: al Verdens Herligheders
Usseldom, og han bekræfter med sin rige Digter
gave Afkaldet paa Jordens Glæder i enhver
Form; hans Ord har Oksens Kraft og Marv;
hans Billeder er gyldne og tunge som Hvedeaks
med modne Kerner; hans Tankes Gang drager
fyrigt fremad som et Forspand af svære brune
Heste. Lykkeligt naar han til Vejens og Livets
Ende med sin Hymnes første Del og har nu kun
det evige Riges Glæde at skildre; det skulde vel
blive Paaskejubel. Det bliver kun til Stroferne
om Abrahams Skød. En stille Aftenhvile efter
Dagens møjsomme Mandsgerning. Det er Fred
og Tryghed. De talløse Fristelser, hvormed
Djævelen lokker sine Ofre paa Jorden, er for
svundne. I Skødet paa en kolossal Patriark ligger
mellem Flokke af frelste Syndere ogsaa den store
Salmist. Er der ingen Styrke i hans Jubel, var
der tusindfold bedre Klang i hans onde, tord
nende Ord ? Ak, Kingo er jo en jordbunden og
jordfast Natur. Men i selve Viljen er han urok
kelig. Han vil vrage Jorden og vælge Himmelen.
Og netop Forskellen i Udtrykkets Magt vidner
med afgørende Styrke om, at Viljen her gaar paa
tværs af Lysten.«
Her er ikke alt sagt, og det, der er sagt, er
ikke helt retfærdigt; men der er gjort en rigtig
iagttagelse. Opgøret med verden bliver saa vold
somt, fordi Kingo elsker verden, og slutningen af
salmen bliver energisk gennemført, fordi Kingo
vil. Naar den synes saa mat, beror det dog ogsaa
paa, at der ikke i Himlen findes modsætninger,
som dramatisk kan sættes op imod hinanden,
og Kingos poesi næres netop af spændingen mel
lem modsætninger. Formelt synger han ogsaa
her om aarene, rigdom og guld, ære, yndest og
venskab, men i realiteten synger han kun om
Jesus. »Da de opløftede deres øjne, saa de ingen
uden Jesus alene.«
Paa dette punkt er det, at Grundtvig sætter
ind med »De levendes Land«. Ikke blot maa
han sige verden farvel paa en lidt anden maade
end Kingo. For ham er »forfængeligheden«
ikke de samme massive ting, men det mere æte
riske hedenskab, at man med kunst eller anden
fin menneskeevne tror at kunne skabe et evigt
liv her i den faldne verden. Disse romantiske
drømme fornægter han. Men navnlig føler han,
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at Paradisskildringen maa finde helt andre bil
leder end det bibelske »Abrahams skød«, der
ikke siger nutidsmennesker ret meget, og da
ogsaa var ved at virke lidt komisk paa Hans
Brix. Han vil ikke blot, og maaske ikke engang
først og fremmest fornægte verden, men navnlig
give Himlen et langt mere positivt og poetisk
gribende indhold, selv om ogsaa han bliver nødt
til at gøre det delvis med negative bestemmelser.
Som Magnus Stevns udtrykker det: »... det
er jo ikke blot Kingos Strofe, forskellige Billeder
og Gloser, Grundtvig bruger, alt det kunde
være Laan af mere overfladisk Betydning; men
hele den patetiske Drivkraft i Kingos Fornæg
telse af Verdenslivet som Tant omkobles til
Grundtvigs Bekendelse af Kærlighedsriget som
sandt, saa Svinghjulet pludselig med samme
Kraft som før drejer modsat Vej.«
Derfor er det ikke blot poesien, men ogsaa en
højere logik, som faar salmebøgerne til at ude
lukke bekendelsen hos Kingo og fornægtelsen
hos Grundtvig (i hans fornægtelse er der forøv
rigt ingen svaghed i poesien). Thi forsagelsen hos
Kingo og bekendelsen til kærlighedsriget hos
Grundtvig udfylder hinanden. To af vore skøn
neste og mægtigste salmer, som ikke mange folk
i verden har magen til, holder her hinanden i
haanden og holder den danske salmebog i ba
lance.
»Far, verden, far vel« var saa stærk, at salme
bøgerne foreløbig var forskrækkede for den. Den
kom ikke i K, P eller Gb. Efter mere end
hundrede aars forløb blev den optaget i E, som
jo alligevel trak hjørnetænderne ud af alle de
gamle salmer. Maaske var det Rahbeks sans for
poesien, som gjorde, at den kom med. Her lyder
den:

1.

2.

Far, Verden! Farvel!
Fra dig vil jeg vende min trættede Siel!
De Glæder, du giver, er Intet mod dem,
Jeg veed, jeg skal vinde i Himlen, mit Hiem.
Thi seer jeg til Himlen og kiedes nu ved
Forfængelighed. :/:
Hvad er det dog Alt,
Som Verden saa falskelig Lykke har kaldt?
Det er jo kun Skygger i flyvende Fart,
Kun Bobler, som glindse, men briste saa
snart,
Kun Gøgleværk, svangert med Sorg og
Fortræd:
Forfængelighed. :/:

FAR, VERDEN, FAR VEL

3.

Hvad Rigdommens Guld ?
Den Afgud for Daarer, det skinnende Muld,
Som lokker saa mangen fra Ret og fra Skiel,
Og mætter dog aldrig den higende Siel ?
O Rigdom! du est, som Erfaringen veed,
Forfængelighed. :,:

4.

Og Ære og Magt,
Og seirende Vælde og brammende Pragt?
Hvor ofte misundt og forfulgt og forhadt!
Hvor ofte omstyrtet, forhaanet, forladt!
O daarlige Stolthed! du plager dig med
Forfængelighed. :,:

5.

Nu Styrke og Aar
Og Sundhed og Snildhed og heldige Kaar?
Og Menneskers Yndest og Bistand og Raad
Og Arbeid og Møie og drabelig Daad ?
Hvad er det, naar Døden os kalder afsted?
Forfængelighed. :,:

6.

Farvel da, Farvel!
Ustadige Verden! ustadige Held!
Jeg seer kun til Himlen og stunder derhen
Til Jesum, min Herre, min Frelser, min Ven.
Blandt sine Udvalgte har han mig bered
Mit blivende Sted. :,:

7.

Der skal jeg opnaae,
Hvad jeg her paa Jorden ei kiendte, ei saae:
En Rigdom, en Hæder, som altid bestaaer,
En Saligheds Fylde, som aldrig forgaaer.
Der savner jeg Intet, der vinder jeg Alt.
Min Gud er mig Alt. :,:

8.

Livsalige Stund!
Naar jeg skal henslumre i Afskedens Blund,
Og Sielen fra Støvet da vikler sig ud
Og svinger sig op til sin Skaber, sin Gud.
O! kom da, velsignede, herlige Stund!
Kom salige Stund! :,:
K. L. Rahbek, E 429.

Rahbeks bearbejdelse blev i Norge optaget af
Wexels i »Christelige Psalmer« 1840.
Den næste var MB 516, der optog v. 1-9,
temmelig bearbejdede. I stedet for »Abrahams
Skød« i v. 9 har man »Frelserens Skjød« og
tilsvarende slutter v. 1: Jeg river mig løs og be
graver min Nød I Frelserens Skjød.
Forarbejderne til R tager forsigtigt paa opga
ven. RF 1850,463 optager kun v. 1, 2, 3, 4, 5,
8, 9. RF 1852,469 indføjer ogsaa v. 6 og tilføjer
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v. 10. Begge tekster er paavirkede af E, men
løsriver sig ved laan fra MB. Men Monrad 441
har mod til at tage v. 1-10 med en tekst, der
ligger meget nær Kingos, og R 482 beslutter sig
endelig til det samme. Her er ændringerne: 1,2:
ved længer. 1,3: haver byltet mig paa. 1,4: Dem
kaster. 2,5: Gyngeiis, Dynd. 3,2: Som listende.
3,3: mit grublende Sind. 3,5: dog mit Arbeid.
4,3: de skuffende Ting. 5,2: er vel de Kroner.
5,5: ofte maa styrte. 6,2: hastig opkomne. 6,3-4:
Oppustende Gjøgler, henviftende Vind, Med tu
sinde Øine du. 7,3: Bedrager med smilende
Mund. 7,4: Drøvelsens Stund. 8,2: Læbe. 8,4:
Blev Mangen til evige Luer tilsidst. 9,4: sænker.
9,5: at trøstes for. 10,4 Næ eller Ny.
KH 542 udelader v. 7 om venskabet, bruger
ellers i det store og hele teksten i R, men nærmer
sig Kingo i 2,5: Skarn. 5,2 og 5,5 som Kingo.
Og fjerner sig lidt fra Kingo i 1,4: kaster jeg af.
5,4: er tryg.
I Sønderjylland fortsatte N 354 ikke ad den
vej, som MB havde anvist, men optog alle vers.
I de første 10 vers følges teksten i R (undtagen
2,5: Skarn), i de følgende er ændringerne: 13,35: Misundelsens Øie ei skader mig meer, Hvor
stadig med Naade min Gud til mig seer; Jeg
hisset skal smile ad Avind og Nød. 15,2: EngleBasunernes Lyd.
D 525 har fulgt versudvalget fra KH, men har
1,4: fra. 2,5: iseskrog. 5,2 som R.
I Norge blev den ikke optaget af Landstad,
maaske af dogmatiske grunde, hvorimod Hauge
optog den 1873, hvorefter den er kommet med
i La rev 463 med 7 vers: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10.
Man har undgaaet »Abrahams skød« saaledes:
6(9): Jeg lenges at trøstes for sorger og savn I
Frelserens favn. 7(10): Min Jesus er solen med
lys som går inn I innerste sinn. Salmen er ikke
oversat i Nynorsk, men optaget i rigsmaaltillæget 812.
(BH II, 421-2. M. Hammerich: »Om Kingos Forfat
terskab til Psalmen: Far, Verden, far vel.« Nordisk
Universitetstidskrift 1856, Kjøb. Brix 65-66; 117-124;
175-177. Richard Petersen: »Thomas Kingo og hans
Samtid«, Kbh. 1887, s. 281. Ejnar Thomsen: »Tho
mas Kingo i hans Sjællandsaar«, Tidsskriftet Dan
mark, 3. aarg. 1942-43, s. 728. Niels Munk Plum:
»Danmark i Psalmebogen«, Kbh. 1942, s. 30. J. Oscar
Andersens indledning til »Thomas Kingos Aandelige
Siunge-Koor«, udg. af A. E. Sibbernsen, Kbh. 1931,
s. XCI-XCIV. Solveig Tunold: »Påvirkning og forlegg i »Far, Verden, far vel«« i festskrift til »Overbi
bliotekar Wilhelm Munthe«, Oslo 1933, s. 449-465.
Uffe Hansen I, 94-98. Magnus Stevns: »Grundtvig
og Kingos Salmer«, Grundtvigstudier 1949, s. 29
(»Fra Grundtvigs Salmeværksted« s. 99)).
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1. Foragter ei de ringe Dage!
Saa klang det over Tempel-Gruus,
Fra Herrens Mund, da Hænder svage
Arbeided paa det andet Huus,
En Hytte kun at ligne ved
Kong Salomons i Herlighed!
2. Foragter ei de ringe Dage!
Her Intet skeer ved Kæmpe-Haand,
Her virkes ei med Bulder fage,
Men Alt i Stilhed af min Aand!
Saa siger Herren, stærk og bold,
Som ene Alting har i Vold!
3. Forskrækkes ei for Bjerge høie.
Som Kæmper selv maae studse ved!
Thi end for Sorobabels Øie
De synke skal til Sletten ned,
Og selv giør Jeg til Grundvold reen
Den gamle Hoved-Hjømesteen!
4. Foragter ei de ringe Dage!
I Vandrings-Mænd paa Kirke-Gruus!
Foragter ei de Hænder svage,
Som bygge op paa Herrens Huus!
Foragter ei den Hytte lav,
Vi danne over Herrens Grav!
5. Foragter ei de Midler ringe!
Her Intet skeer ved Kæmpe-Haand,
Her Intet lader sig fremtvinge,
I Stilhed virker her Guds Aand!
Her lavt er Alt og seent det gaaer,
Som Hjertet sidder, Hjertet slaaer!
6. De høie Bjerge, som vor Hytte
End true stolt med Undergang,
Dem vil ei Aanden for os flytte.
Men jævne lig den grønne Vang,
Som Havets Bjerge tit vi saae
Sig jævne ud til Bølger blaa!
7. Alt som det dunkle Hjerte-Kammer,
Saa er vor Kirke-Hytte lav,
Dog Marmor skiønt, med lyse Flammer,
Til Kirke-Væg os Aanden gav.
Og, til en Grundvold fast og reen.
Den gamle Hoved-Hjømesteen!
8. Og Lampen med de syv Guld-Arme,
Det er en herlig Kirke-Skat,
Den skiænker baade Lys og Varme,
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Den brænder baade Dag og Nat,
Sig bøier ned, med Fedme reen,
Til hver en Arm en Olje-Green!

Paa Herrens Huus i Høie-Nord,
En Hytte kun at lignes ved
Guds-Huset i dets Herlighed.

g. Ja, som dem Aanden bød at svæve
For Seer-Øiet, Lampen nær,
Sig i vor lille Kirke hæve
Til Piller tvende Olje-Træ’r,
De nære Lampen Nat og Dag,
Og Kronen er vort Kirke-Tag!

4. Her Intet lader sig fremtvinge,
Og Intet skeer ved Kæmpehaand,
Dog store Ting med Midler ringe,
Udretter her Vorherres Aand,
For Jesus Christi Børnekaar
Høit i det Lave Hjertet slaaer.

10. Det er de Naade-Midler tvende,
Hver Barne-Mund at nævne veed,
Hvis Dyder give sig tilkiende
I Tro og Haab og Kiærlighed,
Og Lampen, Livets Lys i Svøb,
Det er Guds Kirkes Levnets-Løb!

5.
6.
7.
8.
9.

11. Foragter ei de ringe Dage!
Det lykkes skal, som skrevet staaer:
Velsignes skal de Hænder svage,
Som lagde Grund med bange Kaar,
De sætte skal paa Taget Krands,
Og folde sig i Lampens Glands!

I denne skikkelse blev salmen optaget i ETR
824 og ETF 1022. I 2. udg. af Sangværket fore
tog Grundtvig endnu et par ændringer: 1,4:
De tømred paa. 10,6: Er Menighedens Levneds
løb.
Nogle grundtvigske salmebøger har optaget
den efter Festsalmerne, saaledes FK 209, FN
356 og FV 289; den sidste har dog tilføjet v. 11.
RT 1,697 optog v. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, med
følgende ændringer: 1,5: lignes. 2,3: ved. 4(5),5:
Her Alt er lavt. 7(11),6: Lysets.
KH 333 optog den væsentligt som RT 1, men
indførte i vers 5(6) de samme ændringer som
Festsalmer (hart, fra). Saaledes ogsaa FA 320.
S 319 gik ud fra teksten i Festsalmer, men om
byttede v. 4 og 5, udelod v. 7, 8, 9, og tilføjede
originalens v. 11.
I Sønderjylland optog N 251 v. 1, F 3, 5, 6, 7,
11, med følgende ændringer: 1,5: lignes. 2(F 3),
4: i Syd og Nord. 3(5),5: Alt er lavt. 6(11),6:
Lysets.
I dette spor følger D 305, hvorved salmen
bliver mere sluttet og nutidig. Der er kun fore
taget et par smaa tilbageføringer, f.eks. 2,4, der
rummer et udtryk (høje Nord), man ikke godt
kunde bruge i Sønderjylland før genforeningen.

N. F. S. Grundtvig:
»Sang-Værk«, Kjøb. 1837, 131.
I en fodnote siger Grundtvig: »Efter Propheten
Sacharias 4.« Billederne af lysestagen og olie
træerne stammer ogsaa derfra. Den gammel
testamentlige situation belyses ogsaa i Haggai 2.
Men salmen har jo først og fremmest et nutidigt
sigte. »Vandringsmændene paa kirkegrus« er
den menighed, som gaar hjemløs paa de ruiner
af kirken, som rationalismen har frembragt. Som
profeten i sin tid trøster Grundtvig sine samtidige
medkristne, fordi de synes, at det kun er et lavt
og ringe kirkehus, de kan bygge.
Noget tydeligere og mere direkte kommer
denne trøst frem i en omarbejdelse af salmen,
som han foretog i de følgende aar. Den kan
efterses i Sangv. III,216 (gi. udg. V, 104).
Større betydning for salmens brug og for dens
tekst i salmebøgerne fik en omarbejdelse, som
han endnu senere foretog til Festsalmernes 5.
oplag 1853, nr. 703. Den lyder i forhold til tek
sten ovenfor:
1. som 1, dog 5: lignes.
(2 udeladt)
2. som 3.
3. Foragter ei de ringe Dage!
Det er for os et Trøstens Ord,
Som bygge nu med Kræfter svage

som 6, dog 2: true hårdt. 3: fra os.
som 7.
som 8.
som 9, dog 4: Som.
som 10, dog 6: Guds-Folkets.
(11 udeladt)

FOR ALLE HELGEN, SOM I KRISTI TRO.
Saints’ Day Hymn.
“A cloud of witnesses”, Heb. xii, 1.
1. FOR all Thy Saints, who from their labours
rest,
Who Thee by faith before the world
confess’d,
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Thy name, O Jesus, be for ever blest.
Alleluia!
2. Thou wast their Rock, their Fortress, and
their Might,
Thou, Lord, their Captain in the well-fought
fight;
Thou in the darkness drear their Light of
light.
Alleluia!
3. For the Apostles’ glorious company,
Who, bearing forth the cross o’er land and
sea,
Shook all the mighty world, - we sing to
Thee
Alleluia!
4. For the Evangelists, by whose blest word,
Like fourfold streams, the garden of the
Lord,
Is fair and fruitful, - be Thy name adored.
Alleluia!
5. For martyrs, who with rapture-kindled eye
Saw the bright crown descending from the
sky.
And died to grasp it, - Thee we glorify.
Alleluia!
6. Oh! may Thy soldiers, faithful, true, and
bold,
Fight as the saints who nobly fought of old,
And win, with them, the victors’ crown of
gold.
Alleluia!
7. O blest communion! fellowship divine!
We feebly struggle, they in glory shine;
Yet all are one in Thee, for all are Thine.
Alleluia!
8. And when the strife is fierce, the warfare
long,
Steals on the ear the distant triumph-song,
And hearts are brave again, and arms are
strong.
Alleluia!
9. The golden evening brightens in the west:
Soon, soon, to faithful warriors comes the
rest;
Sweet is the calm of Paradise the blest.
Alleluia!
25*

10. But lo! there breaks a yet more glorious day:
The saints triumphant rise in bright array;
The King of Glory passes on His way.
Alleluia!
11. From earth’s wide bounds, from ocean’s
farthest coast,
Through gates of pearl streams in the
countless host,
Singing to Father, Son, and Holy Ghost
Alleluia! Amen.
William Walsham How.
»Hymn for Saints’ Day, and Other Hymns.«
By a Layman, 1864.

Denne salme til allehelgensdag fremkom først
anonymt i en lille samling »Hymn for Saints’
Day, and Other Hymns. By a Layman«, 1864.
Lægmanden var Horatio Nelson, en engelsk jarl,
nevø af den berømte admiral. Han har ladet sin
lille samling trykke til overvejelse for komiteen,
som skulde revidere og udvide The Salisbury
Hymn Book. Der er en del enkeltvers deri til
forskellige helgeners minde, og bogens hensigt
er aabenbart at opmuntre til at fejre disse hel
gendage i kirken. Maaske er alle disse vers digtet
af Horatio Nelson selv. Ovenstaaende salme
synes i hvert fald at adskille sig fra de øvrige i
bogen, dels ved sin form, dels ved at være an
bragt sidst som noget for sig. Endelig taler den
jo ikke om nogen bestemt helgen, men om alle
dem, vi mindes paa allehelgensdag.
Tre aar senere blev den af forfatteren sendt
til udgiveren (»contributed«) af »Lyra Britannica«, hvorfra den snart fandt vej til salmebøger
ne. Den blev ikke alene optaget i enhver betyde
lig salmebog i hjemlandet, men over hele verden
i de engelsktalende lande. Man træffer den dog
ikke uændret eller i den fulde længde. Forfatte
ren godkendte før sin død de ændringer, som er
foretaget i »Hymns A & M«, hvor v. 3, 4, 5 er
udeladt og de øvrige ændret saaledes: 1,1: the
Saints. 2,3: their one true Light. 6(9),2: their
rest.
Udeladelsen af de tre vers er naturligvis grun
den til, at de undertiden optages for sig selv:
»For the Apostles’ glorious company«, en lille
takkesalme for apostlene, evangelisterne og mar
tyrerne.
Som hovedsalmen nu foreligger, taler de to
første vers om »den triumferende kirke«, de
hellige, som i Himlen hviler fra deres kamp,
de to næste (6-7) vender blikket mod den stri
dende kirke paa jorden, de to næste nævner, hvor-
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ledes den stridende kirke styrkes ved at se hen
til den sejrende, og de to slutningsvers skildrer
den samlede hær af frelste paa herlighedens dag.
En af dem, der elskede denne salme, var
prinsesse Margareta af Storbritannien, datter af
dronning Victorias søn hertug Arthur af Con
naught. Hun blev 1905 gift med den svenske
prins Gustaf Adolf, der to aar senere blev kron
prins og nu er Sveriges konge. Kronprinsesse
Margareta vandt ganske det svenske folks hjerte,
og der var landesorg, da hun døde 1920. Ved
hendes jordefærd blev denne salme sunget, og
vistnok først da blev det almindelig kendt, at
det var hendes yndlingssalme. Dette har derfor
næppe haft indflydelse paa den senere ærkebi
skop Soderbloms oversættelse, der fremkom alle
rede 1911 i »Vår Losen«, organet for studenter
nes ungkirkelige bevægelse, der dengang slog
igennem under mottoet: Sveriges folk - et Guds
folk! Soderbloms oversættelse lyder:
For alla helgon.
1. For alla helgon, som i kamp for tron
stått fast mot vårlden och nått himlaron,
till dig, o Jesu, hdjes lofvets ton:
Halleluja, Halleluja!
2. Du var i vårlden deras fasta hus,
Din rdst dem ledde fram i stridens brus.
Och genom odsligt morker sken ditt Ijus.
Halleluja, Halleluja!
3. Vi kåmpa må med troget, tappert mod,
som fordomtid din helga skara god,
tilis hon bekront i segerns boning stod.
Halleluja, halleluja!
4. O, hdga samfund, helgon af vår slåkt!
Skum år vår stråt. For Er har morgon bråckt.
Men alla lifvas af Hans andes flåkt.
Halleluja, halleluja!
5. Biir dagen tung och sjålens moda lång,
tyst, hor i fjårran tonar segersång.
Och håg och armar stårkas ån en gång.
Halleluja, halleluja!
Efter biskop IV. Walsham How (1823-97) af A. S.
Her efter »Vår Losen. Utgifven genom kyrkliga
Frivillig-Kåren i Uppsala«, N:o 21. 1. Nov. 1911.
Sangen er anført med den engelske melodi.
»N.S.« dækker naturligvis navnet Nathan Sdderblom. Foruden de vers, der er udeladt i den
gængse engelske tekst, har han udeladt de tre
s lutningsvers. Den kom ikke med i de officielle
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svenske salmebogsforslag af 1911, 1914, 1917 og
1920, men blev optaget uændret 1921 i »Nya
Psalmer«, tillæget til Wallins, nr. 525, hvorfra
den gik videre til den nye Sv. Psbk. 147.
Til dansk er salmen først oversat af Helweg
Larsen 1919 i »22 engelske salmer« efter den
sædvanlige engelske tekst med 8 vers: »For
Dine Hellige, hvis Strid er endt«, men denne
oversættelse blev ikke meget kendt og synes ikke
at være optaget i nogen salmebog eller noget
tillæg.
Det, som gav anledning til, at salmen blev op
taget i D, var en samtale mellem Hendes Maje
stæt dronning Ingrid og salmebogskommissio
nens formand, biskop Rosendal. Dronningen,
som havde taget kærligheden til denne salme i
arv efter sin moder, kronprinsesse Margareta,
sagde til biskoppen, at hun ikke vilde gribe ind
i kommissionens arbejde eller paavirke dens
afgørelser, men det vilde dog glæde hende, hvis
den kunde optages i den nye danske salmebog
i en god dansk oversættelse. Da biskoppen senere
refererede denne samtale ved et møde i kommis
sionen, tilføjede han: »Og dronningen er værd at
glæde!«
Der var nogle af kommissionens medlemmer,
som mente at vide, at den var oversat af Aja
Heurlin i Højskolebladet. Afskrifter af denne
oversættelse blev senere uddelt. Den lyder:
Allehelgen.
1. For alle Helgen, som i Kristi Tro
stod fast i Striden og vandt Himlens Ro,
dig, Herre Jesus, prise vi saa fro!
Halleluja, Halleluja!
2. Du var i Verden deres faste Hus,
din Røst dem kaldte frem i Stormens Brus,
din Røst dem ledte gennem Taagers Gus.
Halleluja, halleluja.
3. O, høje Samfund, Helgen af vor Æt!
Vor Vej er dunkel, eders lys og let os alle bærer dog Guds Aandedræt,
halleluja, halleluja.
4. Biir Sjælens Møje tung og Striden lang, hør! fra det fjerne toner Sejerssang!
Da vandrer styrket vi vor Pilgrimsgang.
Halleluja, halleluja.
Fra Svensk ved Aja Heurlin (1917).
Højskolebladet, 3. nov. 1922, nr. 44, sp. 1325-6.
Den unge danske højskolepige fra Frederiksberg,
hvis forældre var af svensk afstamning, opholdt
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sig skiftevis som elev og lærerinde paa forskellige
danske højskoler. I vinteren 1917-18 var hun
elev paa Sigtunastiftelsen i Sverige og hørte der
Nathan Soderblom, som hun blev meget betaget
af. Hun oversatte hans svenske oversættelse til
dansk med udeladelse af v. 3 og sendte den til
Højskolebladet i 1917. Bladet mente imidlertid,
at den burde forsynes med melodi og sendte den
til Oluf Ring. Derfor blev den først offentliggjort
1922 sammen med Rings melodi. Da var der
allerede gaaet fire aar, efter at forfatterinden
var bukket under for den spanske syge.
En tredie oversættelse blev til som en direkte
følge af dronningens ønske. Kaptajn Gustav Fog
sad en dag i toget og læste i Berlingske Tidende,
at Hendes Majestæt Dronningen var interesseret
i, at salmen »For alla helgon«, som havde været
hendes moders yndlingssalme, kunde blive over
sat til dansk og eventuelt optaget i den nye salme
bog. Tanken greb ham, og han gav sig til at
oversætte den fra svensk. Han sendte derefter
sin oversættelse direkte til Dronningen, som 12.
febr. 1948 lod den gaa videre til biskop Rosendal.
Denne oversættelse, som derefter blev omdelt
blandt kommissionens medlemmer, lyder:

mindste at have alle Soderbloms vers, blev
Gustav Fogs v. 3. indføjet, ligeledes lidt ændret
i de to første linjer. Det var kommissionen en
glæde saaledes at have kunnet opfylde Dron
ningens ønske, og D 659 er allerede nu kendt
som »Dronning Ingrids salme«.
(Julian 540, 380, 1637. Canon Duncan: »Popular
Hymns, Their Authors and Teaching«, London u. a.,
s. 265 flg. Emil Liedgren: »Den andliga Sången på
anglosaxisk mark«, Stockholm 1927, s. 100. Ldvgren
II, 179. Priv. ark.).
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1. Der gik en Hyrde og vogted Faar,
I Midians Land i Ørken,
Ved firsindstyve var Hyrdens Aar,
Dog minked det ei med Styrken.
2. Den Faare-Hyrde var Amrams Søn
Opvoxet i Konge-Borgen,
Landflygtig bar han sin Kraft i Løn,
Saa bar han og Hjerte-Sorgen.

1. For hver en Helgen, som for Troen stred,
og trods al Verdens Strid fandt Himlens Fred,
lovsynger, Jesus, vi Din Herlighed,
Halleluja! Halleluja!

3. Hans sig forivred i Ungdoms Aar,
Og tæmmed ei Kæmpe-Modet,
Men Gud ham lærde med trange Kaar
Den Konst at slaae Vand i Blodet.

2. Du var i Verden deres Værn og Vagt,
i Strid din Røst dem gjorde uforsagt.
Dit Lys i Mulmet trodsed Mørkets Magt,
Halleluja! Halleluja!

4. Hver Prindse-Nykke fra Kongesal
I Ørken han lod og fare,
Med Øie klart og med Kinden sval
Paa Hjorden tog godt han vare.

3. Vi kæmpe skal med trofast, tappert Mod,
som fordum stred Din Helgenskare god,
til den med Sejerskrans for Tronen stod,
Halleluja! Halleluja!

5. Kun naar den hviler i Dalens Skjød,
I Skygge for Middags-Heden,
Da rødmer Kinden af Ungdoms-Glød,
Han tænker paa Evigheden.

4. Oh Helgenskare, prøvet i vor Nød,
vor Vej er mørk, Du skuer Morgenrød.
Men alle styrker han ved Aandens Glød,
Halleluja! Halleluja!

6. Han seer paa Bjerget med Isse graa,
Som trodser end Aar og Ælde,
Men Bjergets Skaber han tænker paa.
Den Evige i sin Vælde.

5. Er Tiden tung og Sjælens Korsgang lang,
hør da det fjerne Brus af Sejrssang.
Og Aand og Arme styrkes end engang,
Halleluja! Halleluja!
Ved Gustav Fog.

7. For Dig, han nynner, som Dage kun
Aartusinder er at regne.
For Dig som Intet den liden Stund,
Vi aande i Støvets Egne.

Efter en nøje prøvelse valgte kommissionen Aja
Heurlins oversættelse som den bedste og ændrede
kun et par smaating. Men da man ønskede i det

8. Som Blomsten falmer hver Rosenkind,
Som Grass er de Kæmper gæve;
De Vises konstige Hjernespind
Henveires som Spindelvæve.
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9. Halvfjerdsindstyve er Støvets Aar,
De Stolteste Strid og Møie,
Om firsindstyve en Kæmpe naaer,
Desmere han har at døie.

FOR DIG, O HERRE, SOM DAGE KUN

20. Din Gud er med dig, ihvor du gaaer,
Mit Ord dig er lagt paa Tunge,
Dit Folk skal knæle hvor nu du staaer,
I Ørken mit Navn lovsjunge.

10. Om Hjertet blev det ham nu saa trangt,
Paa Kinden ham Taaren trilled,
Engang var Livet ham rigt og langt,
Mens Lykken hun for ham spilled.

21. Om ret Jeg kiender Kong Pharao,
Han lyder Mig ei med Læmpe,
Men skal dog lære, det kan du troe,
Han maaler sig med en Kæmpe.

11. Han bad: o Herre i høien Hald!
Du lære mig ret af Naade
At regne paa mine Dages Tal
Og lade din Viisdom raade!

22. Den gamle Hyrde kun nødig gik
Fra Ørken til Kongers Gaarde,
At ærgre sig over Hofmænds Skik,
Og stimes med Halse haarde.

12. Men giv os dog efter Striden Fred,
Og Trøst efter Suk og Klage,
Ja, mæt os aarie med Miskundhed!
Da glædes vi alle Dage.

23. Han flux indvendte: mit Vidnesbyrd,
Om Røsten fra Gud i Himlen,
Vil klinge kun som et Æventyr
For Kongen og Folke-Vrimlen.

13. Os overskinne din Herlighed,
Du Skaber af hver en Stjerne!
Da Fod vi flytte med sikkre Fjed,
Da lysner det i vor Hjerne.

24. Den Sorg dog slukked Guds Ord fuldgodt,
Han selv for de Tegn blev bange,
Som sees skulde paa Kongens Slot,
Hvad kunde han meer forlange ?

14. Saa dybt han sukked, og sang og bad,
Hvor Tankerne gik i Skare,
Paa Brink af Bjerget, hvor kæk han sad,
Graahærdet, med Øine klare.

25. Han flygted selv for sin Hyrdestav,
En Slange ved Herrens Tale,
Af Slangen atter der blev en Stav,
Saasnart han den greb om Hale.

15. Da slog Hans Time, som slumrer ei,
Men lytter, naar Hjerter bede,
Og førde Moses paa Viisdoms Vei
Igiennem et Vilderede.

26. End skiød han fra sig det store Kald,
Han pukked paa Tungens Lyde,
Han sagde: Talen i Kongehald
Velklingende let maa flyde;

16. I Tornebusken slog ned Hans Lyn,
Den blussed, men dog ei brændte,
Det var for Moses et Under-Syn,
Nu tykdes ham Nyt ivente.

27. Men jeg paa Mælet har Meen og Brøst,
Saa læspe jeg maa og stamme,
Og skiøndt jeg hører din klare Røst,
Det er dog endnu det Samme.

17. Fra Tornebusken en Røst udfoer,
En Torden, som Støv kan taale:
Du stander, Moses, paa hellig Jord,
Besmit den ei med din Saale!

28. Da svared Herren i samme Stund:
Hvad er det. Jeg her maa høre!
Mon ei den Samme gav Røst og Mund,
Som raader for Syn og Øre!

18. Mig Jakob, Isak og Abraham
Paakaldte som Gud alene,
At deres Fiender Jeg er fuldgram,
Skal mærkes i Dage sene.

29. Saa tøv ei længer, men bær nu brat
Mit Budskab til Konge-Sale!
Og see, Jeg giver dig Mund opladt,
Og lærer dig klart at tale.

19. Bind op omkring dig nu som en Mand!
Mit Ærende skal du rygte.
Udfør mit Folk af Ægypti Land!
Du tør ikke ved at frygte.

30. Dog Moses krymped sig end for Gud,
Han voved tilsidst at sige:
See til, Du finder et andet Bud
At sende til Satans Rige!

FOR DINE VIDNER, SOM BUDSKAB SKAL BÆRE

31. Da blev vor Herre paa Hyrden stødt,
Han sagde: velan, Jeg kjender
En Mand, som taler fuldklart og sødt,
Din Broder jeg med dig sender.
32. Ja Aron være din Mund og Tolk,
Han laane som Gud Dig Øre!
Til Mizrams Konge og Jakobs Folk
Han Ordet med Fynd skal føre.
33. Men tag ihænde din Hyrdestav,
Der bugted sig lig en Slange!
Thi den du baade paa Jord og Hav
Skal svinge til Jærtegn mange.
N. F. S. Grundtvig: »Sang-Værk til den danske
Kirke-Skole«, 2. hefte nr. 27. (1841).
Jvf. Sangv. Il, nr. 23.

Denne sang om Moses i ørkenen fremkom først i
2. hefte af Skolesangværket 1841, hvis tekst her
er fulgt. Grundtvig ledsager den med en fodnote:
»Efter 2. Moseb. 3. og 4. og Ps. 90.« Da skolesangværket 1870 blev udgivet i sin helhed, blev
følgende ændret i foranstaaende tekst: 12,4:
Til Frydesang alle Dage! 15,3: Han førde.
P. O. Boisen optog 1853 i sine »Bibelske og
Kirkehistoriske Psalmer og Sange« v. 1-4 og
15-21.
P. A. Fenger havde et andet sigte og optog i
ETF 707 v. 7, 8, 9, 11, 12, 13 med følgende
ændringer: i(7),i: For Dig, o Herre. 4(11),!:
Men hør os, Herre. 4(11),3: vore. 5(12),!: O
giv. - Den derved fremkomne salme blev med
samme tekst optaget i ETR 884.
Grundtvig fortsatte i dette spor, da han 1864
i 8. opl. af Festsalmer optog salmen som nr. 899,
ændrede en del og tildigtede et nyt vers: 1 (7),i:
For dig, vor Herre. 1 (7),3-4: Et Øjeblik er den
liden Stund, Vi aande i Støvets Egne. 2 (8),2:
fældes Kæmper. 2 (8),4: Nedfejes. 3(9),4: Des
mer han kun har. 4(11),!: Se ned, vor Herre,
og hør vort Kald! 4(11),2: Du lære os det.
4(11),3: At tænke paa vore. 5(12),!: O, giv.
5(12),3-4: Med Glæden i Kvæld din Miskund
hed Lad krone de korte Dage! 6 (nyt vers): Ja,
styrk din Tjener med Kraftens Aand, Og Bør
nene hans tillige, Lad Værket lykkes ved deres
Haand, Lad blomstre med os dit Rige! 7(13):
Os overstraale din Herlighed Som Solen ved
Middagstide, Og lys over os i Graven Fred Med
Solebjærgs-Skiær det blide!
Dermed er det blevet en salme for gamle.
Den blev optaget efter Festsalmer i RT 1,595,
som dog begyndte: »For dig, o Herre« og som
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ligeledes paa andre punkter foretrak den originale
tekst eller Fengers: 2,2: er de. 2,4: Henveires.
3,4: Desmere han har. 4,1: Men hør os, Herre i
høien Hal. 4,2: Du lære os ret. 4,3: regne.
Saaledes gik den videre til KH 100, der kun
ændrede 4,3: tænke.
N 512 har 2,2: fældes. 4,3: tænke.
D 663 har desuden 2,4: nedfejes.
Træffende siger Uffe Hansen herom, at det
poetisk skønne »henvejres som Spindelvæve«
leder tanken hen paa høsttidens flyvende som
mer; mere realistisk er »nedfejes som Spindel
væve«, hvor man mærker studerekammerstøvet
i de vises kunstige hjernespind.
I Norge har La 163 taget den efter Fenger, men
i v. 3 har fornorskningen af tallene givet anled
ning til ændringer. La rev 149 gaar i samme
spor, men har i slutningsverset lagt Grundtvigs
senere tekst til grund.
Hauge har ikke optaget den. Nynorsk 117 har
en oversættelse af Blix »For deg, vaar Herre,
aartusund er«, som øjensynligt er foretaget efter
Landstads tekst.
Herman Møller har oversat den ret frit til
tysk i »Dånische Kirchenlieder in deutscher
Obersetzung«, Kop. 1934, »Von Ewigkeiten, eh
Raum und Zeit«. Hilmer Wentz har oversat den
til svensk i »Lunds stifts Julbok 1951«, s. 48,
»For Dig, o Gud, åro tusen år«.
(Uffe Hansen II, 76. Skaar I, 417. StJ II, 144).

FOR DINE VIDNER, SOM BUDSKAB
SKAL BÆRE.
Mel. Jesu, din søde Forening at smage.
1. Herre, vor Gud, med det ømmeste Hjærte!
Herre, vor Gud, med den stærkeste Magt!
Du, som saa tit os i Gjerningen lærte,
hvad du med sanddrue Læber har sagt:
at, naar vi bede, saa faae vi og finde,
at, naar vi banke, oplukkes din Dør!
nu ved dit Ord vi i Troen dig binde:
naadig vor Bøn og Begjering bønhør!
2. For dine Vidner, som Budskabet bære
rundt i al Verden om Frelsen fra dig,
prise dit Navn og forkynde din Ære
midt under Fiendernes Bulder og Skrig,
bede vi: Herre, vær hos dem i Nøden,
rust dem med Viisdom og Styrke og Mod!
Herre, bevar dem i Troskab til Døden,
selv om du krævede hist deres Blod!
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3. Deiligste Løn for de mørkeste Timer,
sødeste Bod for de tungeste Savn,
naar det i Hedningelandet nu kimer
festlig til Bøn i dit hellige Navn!
Herre! opfyld dine Tjeneres Længsel:
Korset at skue, hvor Afguden stod,
Sjele at skue, som, løste af Fængsel,
Knæle, o Frelser, med Tak ved din Fod!
Wilhelm Andreas Wexels.
»Missions-Psalmer«, Christiania 1846.

Salmen blev skrevet og udgivet i anledning af
det norske missionsselskabs generalforsamling
1846 og første gang sunget ved formiddagsguds
tjenesten i Vor Frelsers Kirke i Oslo den 7. juli,
efter at missionær Riis havde bragt en skildiing
fra missionsmarken. Salmen blev optaget uæn
dret i Christiania-Tillæget nr. 666 og 3. udg. af
Wexels »Christelige Psalmer« 1859, hvorimod
La 592 foretog en del mindre ændringer. En del
af disse gik videre til Hauge 585 og i Sønderjyl
land til N 252, som ogsaa føjede enkelte nye til.
Her er ialt ændret følgende: 1,6: oplades. 2,6:
Styrke og Viisdom. 2,8: krævede og. 3,1: Her
ligste. 3,8: for din Fod.
Efter henstilling fra Missionsraadet blev vers
2 optaget i D 320 med de ændringer, som dette
vers har faaet i La rev 773 og Nynorsk 888, hvor
dog alle vers er optaget.
(Skaar II, 483-4).

FORFÆRDES EJ, DU LILLE HOB.
Koniglicher Schwanengesang/
So Ihre Majest. vor dem Lutzenschen Treffen
inniglichen zu GOtt gesungen.
1. VErzage nicht du Håufflein klein
Ob schon die Feinde willens seyn/
Dich gåntzlichen zuverstoren
Vnd suchen deinen Vntergang
Darvon dir wird gantz Angst vnd Bang
Es wird nicht lang mehr wehren.
2. Troste dich das/ das deine Sach
1st GOttesj dem befiel die Rach.
Vnd lass es jhme nur walten.
Er wird durch einen GEDEON
Den er wol weis/ dir helffen schon
Dich vnd seine Wort erhalten.

3. So war GOtt/ GOtt ist vnd sein Wort
Muss Teuffel/ Welt vnd Hellen Pfort
Vnd was deme thut anhangen
Endlich werden zu Hohn vnd Spott
GOtt ist mit vns/ vnd wir mit GOtt
Den Sieg wollen wir erlangen/ Amen.
Jacobus Fabricius(?):
»Epicedion Lamentabile etc.«, 1632.
Her efter fotokopi.
(Prosaudkast af Gustav II Adolf, versificeret af J.
Fabricius).
Den ældste nu kendte kilde til Gustav Adolfs
svanesang er et lille særdeles smukt skrift med
følgende lange titel: »Epicedion Lamentabile
juxta ac gratulabundum, Manibus piissimis
GUSTAVI ADOLPHI, Svecorum, Vandalorum, & Gothorum Regis incomparabilis. Reli
gionis simul ac Libertatis in Imperio RomanoGermanico adsertoris & vindicis maxime strenui,
Devotissima intentione consecratum. Klag- vnd
EhrenLied/ Vber den todtlichen Hintritt des
Gottseligsten/ Grossmåchtigsten/ Vnvberwindlichsten/ der Schweden/ Wenden vnd Gothen/
Konigs Gustaff Adolphen! Der wahren allein
seligmachenden Religion, vnd deutschen Freyheit allertapffersten Schutz-Herrn vnd Handhabern. In vnterthånigster Wolmeynung vcrfertiget. Beneben angefiigtem Koniglichen Schwanen-Gesang/ so Ihr. Maj. vor dem blutigen
Lutzenschen Treffen/ vnd gleichsam dero Ende/
inniglichen zu Gott gesungen/ vnd darauff als
ein Ritterlicher Kåmpffner die dreyfache Crone
des Ewigen Lebens erlanget. Wie auch einem
Christlichen traur- vnd Trostlied vber den
Friihzeitigen Ableiden hochstgedachter Konigl.
Majest. in Schweden/ etc.« Det smukke lille
skrift er trykt i Leipzig; det er anonymt og uden
aarstal, men der er ingen tvivl om, at det er
trykt 1632, altsaa lige efter Gustav Adolfs død.
Det indeholder 1) et latinsk sørgedigt, 2) en
strofisk tysk oversættelse af samme, 3) Svane
sangen som anført ovenfor, 4) en »kristelig
sørge- og trøstesang«, som begynder
GVstav Adolph der Edle Held/
Auss Schweden hoch geboren
Siegreich geruhmt in aller Welt
Zum Krieg des HErrn erkoren. ..
Hele skriftet er gengivet fotografisk i B. Kitzigs
bog.
Beckman anfører salmen efter den næstældste
kilde: »Blutige Siegs-Crone . .. von M. Arnoldo
Mengeringen«, Leipzig 1633. Mengering, som
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var hofpræst i Dresden, har glattet lidt paa
versene, som ogsaa her er anonyme.
Meget hurtigt naaede salmen en overordent
lig anseelse, naturligvis paa grund af de historiske
omstændigheder. Allerede i en salmebog fra
1636 er der digtet to vers til, som i senere salme
bøger tilskrives Samuel Zehner, men heller ikke
her er originalsalmens digter navngivet.
Dette sker først i en salmebog, der er samlet af
Jeremias Weber, Leipzig 1638, ved overskriften
»Hertzfrewdiges Trost-Liedlein/ Auff das von
der Evangehschen Armée/ in der Schlacht vor
Leipzig/ am 7. Septembris Anno 1631 gefiihrte
Kriegslosungs Wort: Gott mit vns: Gestellet von
M. Johanne Altenburg/ Pfarr. zu grossen Som
mers in Duringen.« Herom senere! Digterne fort
satte deres tilføjelser og omdigtninger. I en sal
mebog fra Nordhausen o. 1635 er den paa 10
vers og i en anden fra Altenburg er den paa 19.
Efter de ældste kilder kan det ikke betvivles,
at Gustav Adolf har »sunget« denne salme forud
for slaget ved Liitzen, hvor han faldt d. 6. nov.
1632. Han har sunget den med sine mænd, maaske med hele hæren. De har kunnet den udenad,
eller de har haft den trykt. Det er en historisk
kendsgerning, at de havde blade med aandelige
sange, og man har endnu bevaret enkelttryk fra
1632 og 1633 af den fjerde sang i »Epicedion«,
»Gustav Adolph der Edle Held«.
Situationen var følgende. Efter Christian I Vs
nederlag var protestanterne i den dybeste nød
og angst. Tillys hære drog grusomt og blodigt
rundt. Gustav Adolf, som 1630 var landet i
Pommern, mødte 7. sept. 1631 Tilly ved Breitenfeld i nærheden af Leipzig og sejrede over ham
under løsenet »Gott mit uns!« Han drog derefter
ned i Sydtyskland, men da Wallenstein dukkede
op med en ny katolsk hær, maatte han trække
sig noget tilbage og mødte derefter den nye
fjende ved Liitzen den 6. nov. 1632. Nogle beret
ninger siger, at da morgenen gryede, gav kongen
sine feltpræster ordre til at holde gudstjeneste,
og da skal salmen være sunget. Andre fortæller,
at kongen selv istemte den, da hele hæren stod
opstillet, men paa grund af tæt taage endnu
ikke kunde begynde fremrykningen. De nærmeste
sang med, og derefter bredte sangen sig til hele
hæren. Da taagen endelig begyndte at lette, greb
kongen sit sværd, foldede hænderne om heftet og
bad: »Jesus, hjælp mig i dag at stride til dit hel
lige navns ære!« Saa svingede han sværdet over
hovedet og kommanderede: »Fremad!« Slagets
gang skal ikke her skildres; Gustav Adolf, som
først førte rytteriet paa højre fløj, ilede fra afde
ling til afdeling, hvor man trængte til ham, blev
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i taage og forvirring skilt fra sine folk og gennem
boret af flere kugler og sank af hesten med
ordene: »Min Gud, min Gud!«
At kongen har »sunget« denne salme før sin
død, kan det betyde, at han har digtet den selv
og derefter sunget den med hæren? Beckman
gaar varmt ind for denne antagelse og siger, at
ingen anden end kongen selv kunde bruge saadanne ord, som staar i salmen. Det er feltherren,
som opmuntrer sine folk. Indvender man derimod,
at kongen ikke godt selv kunde kalde sig »Gi
deon«, svarer Beckmann, at det gør han heller
ikke. Med dette udtryk viser han just hen til en
anden hærfører, som skulde føre sagen til sejr,
hvis Gustav Adolf faldt. Saadanne udtalelser
var kongen ret ofte kommet med, da man under
sejrstoget i Sydtyskland faktisk var begyndt at
kalde ham Gideon. Det stemmer ogsaa med,
hvad Kulp fortæller, at kongen sagde til sin
hofpræst, da man ved indtoget i Naumburg
havde vist ham næsten afguderisk ære: »Jeg
ser vel, at Gud enten vil tage mig bort ved en tid
lig død eller lade hæren opleve en ulykke; thi
folk forlader Gud, bliver selvsikre og sætter deres
tillid til mig og glemmer bønnen.« Om kongens
evne til at skrive en saadan salme kan der ikke
tvivles. Han har efterladt sig andre digte og et
ufuldendt historisk skrift. Han havde en fin
dannelse og var personlig »en karakter af næsten
antik enkelhed og kristelig dybde.«
Men hvorledes forholder det sig nu til Jere
mias Webers vidnesbyrd fra 1638 om, at salmen
er »gestellet« af Johannes Altenburg? Ud fra
Webers sædvanlige sprogbrug er der ingen tvivl
om, at »gestellet« betyder digtet. Men Alten
burg hed ikke Johannes, han hed Michael. Og
han var ikke mere præst i »Grossen Sdmmern«,
ogsaa kaldet Sdmmerda. I 1638 var han præst
i Erfurt og havde været det mere end et aar.
Weber kender aabenbart ikke noget videre til
Altenburg, og kan derfor meget vel have for
vekslet komponisten med digteren. Altenburg
var nemlig ikke blot præst, men ogsaa en betyde
lig komponist; man har bevaret 13 af hans mu
sikalske værker, blandt hvilke 3 bd. »Kirchenund Hausgesånge« og 3 bd. »Festgesånge«. Da
de alle er udkommet 1608-21, er det naturligvis
ikke noget indicium, at »Verzage nicht« ikke
findes blandt dem. Men man har regnet med,
at Altenburg havde skrevet teksterne til mange
af de i hans værker trykte salmer, naar man ikke
kendte forfatteren andetsteds fra. Man har der
for i de sidste 100 aar været tilbøjelig til at tro, at
Altenburg ogsaa havde digtet »Verzage nicht«
over løsenet fra Breitenfeld og sendt den til
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Gustav Adolf, mens denne var i Sydtyskland,
hvorefter den var blevet udbredt i hæren. I de
senere aar er det dog svundet betydeligt ind
blandt Altenburgs salmer, og allerede 1905
siger Tumpel, som i II, s. 56 flg. anfører 7 salmer,
hvoriblandt »Verzage nicht«, at det er tvivlsomt,
om nogen af dem er Altenburgs. Derimod har
tyske musikkyndige fundet betydelige ligheds
punkter mellem Altenburgs musikalske værker
paa den ene side og den melodi, som ledsager
»Verzage nicht« i den før omtalte salmebog fra
1636, og som aabenbart er den, som den svenske
hær har brugt.
Er det da Gustav Adolf selv, som har digtet
salmen, eller er der en tredie mulighed ? De tyske
hymnologer samler sig mere og mere om den
anskuelse, som i de sidste hundrede aar har været
forkastet, og som gaar ud paa, at Gustav Adolf
selv har givet et prosaudkast til sin feltpræst
Fabricius, som efter kongens ønske satte det paa
rim. Apoteker Simon Wolimhaus i Uppsala har
1655 i sin bog »Zwolf Lutherische Kirchen«
meddelt dette, men han blev 1831 imødegaaet
af Gottlieb Mohnike i Stralsund (se Mohnike:
»Hymnologische Forschungen II«, Stralsund
1832). I den anledning fremkom mag. J. G.
Bergman i Leipzig med nogle overraskende op
lysninger. Han havde afskrevet store stykker af
en kronik, som i aarene efter 1618 var paabe
gyndt af den juridiske professor Johann Born i
Leipzig. Den var senere gaaet i arv til en slægt
ning, dr. jur. Gaspar Mehl, som havde ført den
videre, hvorefter Mehls amanuensis F. A. Seupel
havde ejet den og videreført den. Bergmann
havde laant den af Seupel i sin studentertid og
foretaget omhyggelige afskrifter. I denne kronik
havde Born skrevet: »I Wittenberg har den
lærde dr. Fabricius i dr. Hiilsemanns og andres
nærværelse fortalt mig, at den sang, som kong
Gustav lod synge før slaget ved Liitzen, havde
han kort forinden dikteret Fabricius paa prosa,
idet han ønskede, at Fabricius skulde sætte den
paa vers.« Dette skulde altsaa være fortalt den
28.-29. nov. 1632, da Fabricius ledsagede kon
gens lig gennem Wittenberg.
Videre fortæller Bergmann, at den svenske
hofpræst Nordberg i 1707 havde fortalt dette til
prof, theol. Rechenberg i Leipzig. Gaspar Mehl
spurgte prof. Rechenberg, om dette var paalideligt, saa han turde indføre det i sin kronik. Det
bekræftede Rechenberg, men tilføjede, at det
for saa vidt slet ikke var noget nyt. Han vidste
det fra en kollega, den nu afdøde superintendent
Lehmann i Leipzig, der i sin ungdom ofte var
kommet hos den svenske feldmarskal Torsten

son. Denne havde fortalt Lehmann, ikke blot,
at Gustav Adolf havde skrevet salmen i prosa
og Fabricius sat den paa vers, men da kongens
lig kom til Weissenfels [7.-10. nov. 1632] havde
Fabricius vist Torstenson selve det blad, hvorpaa kongen med egen haand havde skrevet sit
udkast.
Om kongen havde dikteret sit udkast til Fa
bricius eller givet ham det paa en seddel, er
mindre væsentligt. Men det er en kedelig mangel
ved denne smukke bevisførelse, at Borns kronik,
fortsat af Mehl og Seupel, er forsvundet. Mohnike
kunde ikke finde den 1831, og den er ikke fundet
siden. Det hele hviler altsaa paa Bergmanns
referat 1831, dog støttet af Wolimhaus’ bog fra
1655-

Mohnike tvivlede dog ikke paa Bergmanns
paalidelighed, men forsvarede nu det stand
punkt, som han var begyndt med at angribe.
Han fik stemningen med sig i Tyskland, indtil
Geffcken i 1856 sablede denne opfattelse ned og
tilkendte Altenburg salmen. Da man nu er be
gyndt at tvivle paa, at Altenburg i det hele taget
har skrevet nogen salme, har Berthold Kitzig i
!935 taget hele spørgsmaalet op paany. Han
gaar varmt ind for, at kongen har formet tan
kerne paa prosa, Fabricius sat dem paa vers og
Altenburg skrevet melodien. Han har ikke frem
draget nyt kildestof, men har grundigt belyst
alle omstændighederne, og navnlig har han stu
deret hovedpersonernes liv og gerning for at se,
hvordan hypotesen kunde passe til deres livsbil
lede, og deres liv og værker til hypotesen. Lige
saa stærkt som disse undersøgelser talte for Alten
burg som komponist, talte de for Fabricius som
forfatter, ikke blot til selve svanesangen, men til
hele det anonyme skrift »Epicedion Lamentabile«, som er tekstens ældste kilde. Se derom
nærmere under Fabricius’ biografi.
Til svensk blev salmen først oversat af J. M.
Fogdonius i »Några nyja Psalmer« 1652: »Var
oforskråkt tu lilla Hiord«. Senere fremkom flere
andre oversættelser, »Forskræks ej hår du ringa
Hæær« og »Fdrtwifla ei tu klena tropp«, men
den slog først igennem med J. O. Wallins over
sættelse, der fremkom i salmebogsforslaget af
1814, og som i forslaget 1816 fik den endelige
form, som blev optaget i salmebogen 1819:
1. Forfares ej, du lilla hop!
Fast fiendernas larm och rop
Från alla sidor skalla.
De frojdas åt din undergång,
Men deras frojd ej blifwer lång;
Ty låt ej modet falla.

FORFÆRDES EJ, DU LILLE HOB

395

2. Din sak år Guds: gack i ditt kali,
Och i hans hand dig anbefall;
Så råds du ingen fara.
Hans Gideon skall ån bli spord.
Som Herrans folk och Herrans ord
Skall manligen forswara.

oversatte den paa Tydsk og komponerte Musik
ken. Gustav sang den oftere med sine Soldater.«
Dette er ikke rigtigt. Gustav Adolfs svenske
feltpræst var Johan Botvid, og han blev straks
sendt hjem, da de var landet i Pommern, for at
overtage bispestolen i Linkoping. Fabricius var
hofpræst hos hertug Bogislav af Pommern, og da
3. I Jesu namn wårt hopp år wisst,
Gustav Adolf havde hørt ham prædike i Stettin,
Att de gudlbsas wåld och list
fik han af hertugen lov til at »laane« ham til
Ej oss, men sig, forstører.
feltpræst og skriftefader under det tyske felttog,
Till hån och spått de skola bli.
og der opstod et varmt venskab mellem kongen
Med oss år Gud, med honom wi:
og præsten. Salmen er altsaa oprindelig formet
Och segren oss tillhorer.
paa tysk af en tysker.
Forud for Hagen havde ogsaa C. J. Boye over
J. O. Wallin, Wa 378.
sat den fra svensk: »Forfærdes ei, du ringe Hob«
i »Aandelige Digte og Sange, Femte Samling«,
Efter denne tekst blev den oversat til dansk af Kjøb. 1840, XL. Denne oversættelse skal ikke
I. C. Hagen i P. Hjorts »Gamle og Nye Psal- citeres her, da den ikke fik nogen betydning for
mer«, 1843:
salmehistorien. Det gjorde derimod en oversæt
telse, som kom et aar efter Hagens, nemlig Fr.
Psalme
Hammerichs, der først saa lyset i hans digtaf
cyclus »Gustav II. Adolph i Tydskland«, Kjøb.
Helten, den svenske Kong Gustav
1844. Den lyder:
Adolph.
Gustav Adolphs Psalme før Slaget.
Afsjungen af hans Hær om Morgenen før
Slaget ved Liitzen 1632, hvori han faldt.
1. Forfærdes ej, du lille Hob!
Højt Fjendehærens Larm og Raab
Fra alle Sider gjalde;
De juble ved din Undergang,
Men deres Fryd ej bliver lang,
Thi lad ej Modet falde!
2. Din Sag er Guds; gak til dit Kald,
Og i hans Haand dig anbefal,
Saa møder ingen Fare!
Hans Gideon er med paa Jord,
Som Herrens Folk og Herrens Ord
Skal naadelig forsvare.
3. I Jesu Navn vort Haab er vist,
At de Troløses Vold og List
Dem selv tilintetgjører;
Der venter dem kun Spot og Skam,
Gud er med os, vi er med ham,
Og Sejren os tilhører.
L. C. Hagen hos P. Hjort 1843, nr. 391.
I forfatterregistret ledsages salmen af følgende
note: »Efter nogle skal G. Adolfs Skriftefader
Dr. Jak. Fabricius have sat Psalmen i (svenske?)
Vers for ham; efter andre skal han selv have
fuldført dette. Præsten Mich. Altenburg, f 1640,

1. Forfærdes ei. Du lille Hob,
Skjøndt Dine Fjenders Larm og Raab
Fra alle Sider gjalde;
De frydes ved Din Undergang,
Dog Fryden vorder ikke lang,
Thi lad ei Modet falde.
2. Din Sag er Guds, gak i Dit Kald,
Og i Hans Haand Dig anbefal,
Saa frygter Du ei Fare;
End skal Du see Hans Gideon,
Som Herrens Folk med staalklædt Haand
Skal mandelig forsvare.
3. I Jesu Navn vort Haab er vist,
At de Gudløses Vold og List
Ikkun til Spot skal blive;
Vi staae med Gud, og Gud med os,
Med Ham vi byde Djævlen Trods,
Han vil os Seier give!
Frederik Hammerich:
»Gustav II. Adolph i Tydskland«, 1844, s. 123.
Der er paafaldende ligheder med Hagens over
sættelse, men de kan forklares ved, at de begge
er hentet fra det nærstaaende svenske sprog, som
ofte tillader en direkte overførelse til dansk.
Der er dog en reel forskel. Hagen har oversat
2,4-6 saadan, at der med Gideon menes Kristus
i
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(»naadelig«), mens Hammerich tydeligt sigter
til Gustav Adolf (»staalklædt Haand«, »mande
lig«), hvilket sikkert ogsaa er meningen med den
svenske tekst.
Ved optagelsen i R 112 har man nærmest lagt
Hammerichs oversættelse til grund, men ændret:
1,4-5 som Hagen. 2,3: Saa er der. 2,4-5 som
Hagen, dog »end paa Jord«. 3,2-3: At vore
Fj'enders Vold og List Til Skam og Spot skal
blive. 3,5: Døden Trods.
Saaledes gik den videre til N 237, KH 88 og
D 297.
I Norge blev den optaget af Wexels i 2. udg. af
hans »Christelige Psalmer« 1844. Han har kendt
de danske oversættelser, men ændret dem paa
selvstændig maade, saa teksten i v. 3 ligger nær
mere den svenske original. Landstad optog ikke
salmen, men Wexels’ oversættelse blev optaget
i Hauge 538 og La rev 245, hvor Hammerich er
anført som oversætter. Der burde snarere have
staaet Wexels. Nynorsk 299 bringer en oversæt
telse af Støylen, »Ver ikkje redd, du vesle hop«,
foretaget fra svensk eller dansk og ikke som der
staar »Etter M. Altenburg«.
(Koch III, 117; VIII, 138-141. Fischer II, 300. Kulp
97. Beckman 378. Thuner 142. C. Grimberg: »Sven
ska Folkets underbara oden« III, Stockholm 1915, s.
154 flg. Berthold Kitzig: »Gustav Adolf, Jacobus Fabricius und Michael Altenburg, die drei Urheber des
Liedes Verzage nicht, du Hauflein klein!« Gottingen
1935)-
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Der CXXVII. Psalm.
Nisi Dominus edificauerit domum.
1. VErgebens ist all miih vnd kost,
wo nicht das haus Gott selber bawt,
Also ist auch der mensch trostlos,
wo er sein eigen krcfften trawt.
Denn wo die stad
Gott mit seim rath
nicht selbst erhelt vnd schiitzet,
Man wach vnd hiit,
an Gottes giit,
fiirwar das solchs nicht niitzet.
2. Was hilffts, das mir vor tags auff stehn
vnd auff vns laden sorgen vil,
So doch all vnser anschleg gehn
allein wie Gottes ordnung wil.
Vnd ob dein brod
gleich wird mit rad

vnd komer vberkomen:
Wenn Gott dir nit
solchs segnet mit,
was reicht dir das zum fromen ?
3. Der himelisch Vater thuts allein,
das land vnd leut wird wol regirt,
Wir sehens teglich, als ich mein,
vnd wenn nicht hiitet dieser hirt,
All regiment
nem bald ein end,
wers noch so fest erbawet:
Wie elend leut
sein wir denn heut,
das wir jm nit vertrawen?
4. Das Gott den menschen kinder bschert,
das ist allein sein gnad vnd giit,
Er ists, der sie erhelt vnd neert:
wenn sich der mensch am hochsten miiht,
So ists vmb sonst
on Gottes gonst,
er kan jhr fussteig wenden,
Gleich wie jnn eil
vmbtreibt ein pfeil
ein starcker jnn sein henden.
5. Wie selig ist nu diese Stad
die von Gott selber wird regirt,
Das haus, so ein vorsteher hat
den Gott jnn seinen wegen fiirt!
Dariimb so schaw,
das dein vertraw
auff jhn allein wird gestellet,
Denn on sein hand
ein jedes land
gewis zu podem fellet.
Lazarus Spengler( ?) 1527-28.
Her efter Wackernagel III, 72.
Salmen fremkom 1534 i et lille skrift af Luther:
»Der hundert vnd XXVII Psalm. Ausgelegt
durch Mart. Luther«, hvor den er optaget som et
tillæg med overskriften »Volget der Psalm/ Nisi
Dominus edificauerit domum./ jn ein schones
Lied verfasset.« Dette har givet anledning til,
at man har antaget, at Luther var forfatter ogsaa
af salmen, og den blev i mange af de gamle tyske
salmebøger optaget under hans navn. Men
Luther har selv modsagt den anskuelse ved at
optage den i anden del af Babst’s salmebog,
hvor ingen af salmerne er hans, og Lazarus
Spengler har i et brev af 1. jan. 1534 til Veit
Dietrich i Wittenberg skrevet, at den har ligget
6-7 aar uden komposition. Det kan kun forstaas
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saaledes, at digteren ikke har villet lade den ud
komme uden melodi, og at Spengler vedkender
sig forfatterskabet. Det forklarer tillige, hvorledes
den er kommet i Luthers hænder. Det forklarer
for saa vidt ogsaa, at den er blevet trykt paa
bagsiden af en kalender for 1529, men tilpasset
(dog forgæves) til melodien »Durch Adams fal«,
som Spengler ogsaa har digtet (Wackernagel
III, 71, se »Aff Adams Fald er plat forderffd«,
BH 1,180, optaget i TV, Th, K og P). Den blev
hurtigt optaget i mange tyske salmebøger, men
blev senere fortrængt af Johann Kolroses »Wo
Gott zum Haus nicht giebt sein Gunst«.
I Hans Tavsens salmebog findes to bearbejdel
ser af Ps. 127, først »Vden Herren opholder vort
huss och gaard«, en anonym oversættelse af
Burkart Valdis: »Wo Godt nicht sulffs dat huss
vpricht« (Wackernagel 111,741), og senere i
andet tillæg Hans Tavsens egen oversættelse af
foranstaaende:

Den Cxxvii. Psal. Nisi Dominus edificauerit domum/ forfattet i en skøn sang
ved D. Morten Luther/ oc fordansket
aff M. Hanss Taussen.
1. FOrgeffuis er alt arbeyde och kaast
huor Gud er icke met alle.
Plat intet er Menniskens konst/
huo paa sin krafft vil falde.
Di huilcken Stad
Gud met sit Raad.
Ey selff hielper oc raader.
mand gør der til.
ehuad mand vil
det vist plat intet baader
2. Vgaffnlige wi orle apstaa/
belade oss met stor møye.
Vor anslag gaar ey til ey fra
end som Gud det selff vil føye.
Enddog dit Brød.
met sued oc nød.
I arbeyde monne forhuerffuis/
Naar Gud ey vil.
velsigne til.
dit arbeyde dig forderffuis.
3. Vor Fader gør det saa allen/
ath Landene vel regeres.
Det see wi daglige huer oc en/
huor denne Hyrde omberes.
Huert regiment,
bleff ilde ænt
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Huor det end vor høymectigt/
Gud naade Folck
oc vere tolck.
at Troen ey forsmecter
4. At Gud Menniskens børn forseer
aff hans naade det monne vere.
Han holder dem baade faa oc fleer/
deris sorg kan dem ey nere.
Om de met hast.
sig møye fast.
Han det for dem omuender/
som en fuld skerck
gør Pilen fert.
den hende haffuer i hender.
5. Huor salig er da slig en By/
som aff Gud selff monne regeres.
Det Hus der forstander er i/
Den aff Gud paa sin Vey ledes.
Der fore see til.
at din Tro stil.
Paa hannem all ene sig trøster/
Vden hans haand.
huer Konges land.
vist i sit beste brøster.
Hans Tavsen, Tv Clxvii.

Denne oversættelse gik videre til Th 204, men
ikke uændret. Dels er der undertiden sat nye
linjer ind i stedet for de gamle, dels er der til
føjet et helt nyt vers. Fischer anfører et lovpris
ningsvers, som er tilføjet i mange tyske salme
bøger; den ældste, han nævner, er Strassburg
1648. Det nye vers i den danske tekst ligner ikke
meget det tyske. Det er derfor muligt, at det er
originalt. Det er saaledes ikke helt Hans Tavsens
salme mere, og han nævnes ikke som oversætter
i overskriften. Paa den anden side nævner Hans
Thomissøn heller ikke sig selv; han har over
taget det meste stof fra Hans Tavsen. Og maaske er det heller ikke ham, der har bearbejdet
salmen og tildigtet (eller oversat) slutningsver
set. Bortset fra stavemaaden og tegnsætningen
er ændringerne følgende: 1,1-4: Forgeffuis er alt
arbeid oc kaast/ naar Gud selff husit icke bygger/
plat intet er Menniskens konst/ huo paa sin egen
krafft ere trygge. 2,1: Huad hielper det at wi
aarie opstaa. 2,4: Gud det vil. 4,3: Hand op
holder. 4,8-9: Som en fuldsterck giør Pilen ferd
(I Tv er »skerck« nok en trykfejl). 5,8: Thi vden.
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6. Thi prise wi dig O Fader sand
Som oss din hielp tilsende/
Disligest din Søn oc hellig Aand.
Met tack wi alle bekiende/
At du saa vel/ til Liff oc Siel/
Oss dine Børn vilt beuare.
Ah lad dette Land/ alt ved din haand
Bliffue frijt fra vaade oc fare.
K ændrede den igen: 1,1-4: Forgieves er arbeyd og konst, Naar GUD ey huuset bygger;
Menniskens gierning er omsonst, Hvo paa egen
kraft er trygge. 1,7: Ey hielper selv. 2,1: hielper,
at vi. 2,7: maae. 3,3: daglig. 3,4: undværes.
3,8-10: Christel vor tolk, Benaad dit folk, At
troen ey vansmægter. 4,6: End stræbe fast. 4,9:
Giir pilen færd. 4,10: hænde. 5,2: selv regieres.
5,3-7: Hvor en regenter er udi, Der af Gud selv
veyledes; Derfor see til. At du dig still’ Paa Gud
aleene fortrøster. 6,7: Dine børen vil bevare.
6,8: vort land. 6,10: fri.
Fra K gik den uændret videre til P 173, men
blev ikke optaget i de følgende salmebøger.
Efter et aarhundredes forløb fremkom der i
KHF 1885,479 en helt ny bearbejdelse, eller vel
rettere en gendigtning, formentlig foretaget af
Brandt:
1. Forgjæves er vor Kraft og Konst,
Hvis Gud dem ej betrygger.
Og alle Mestres Flid omsonst,
Naar han ej Huset bygger;
Saa og den Stad
Bag Voldes Rad,
Som Gud ej har bevaret,
Man gjøre til,
Ihvad man vil,
Den er dog slet forsvaret.
2. Forgjæves aarie vi opstaar
Og plager os med Møje,
Vort Anslag dog alene gaar,
Som Herren det vil føje;
Om og dit Brød
Med Slid og Nød
Du har dig selv erhvervet,
Gav Gud ej mild
Dig Held dertil,
Dit Arbejd var fordærvet.
3. Kun Himlens Konge gjør det saa,
At Rigerne faa Lykke,
Det altfor tit vi sande maa,
Naar uden ham de bygge;
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Sligt Regiment
Blev ilde endt,
Hvor mægtigt det saa lader,
Men Held det Folk,
Hvis Hj ærtes Tolk
Er Tro paa Gud vor Fader.
4. Lyksalig er den Stad, det Land,
Hvor Gudsfrygt staar ved Roret,
Og hvert et Hus, hvis Styresmand
Gud leder selv i Sporet;
Agt derfor paa,
Din Tillid maa
Paa ham alene trøste!
Det Folk og Land,
Hvor glemt er han,
Det bedste dog vil brøste.
KHF 1885, 479-

Her er altsaa udeladt v. 4 og 6. Denne bearbej
delse blev optaget i RT 2,824 med en ændring
i slutningen, 4,8-10: Hvor glemt er han, For
Folk og Land Det bedste dog vil brøste.
Saaledes blev den optaget i KH 81 og D 745.
I Sønderjylland havde MB 311 optaget den
gamle tekst efter P, men udeladt v. 4 og søgt at
pynte lidt paa de andre. Men da Brandts bear
bejdelse var fremkommet, blev den uændret op
taget i N 443.
(Koch I, 315, 317. Fischer II, 295. W. Thilo: »Luther
oder Spengler?«, Berlin i860. Weimarudg., 296-301.
Nutzhom I, 355).

FOR HVEM SKAL JEG KLAGE.
Se: Hvem skal jeg klage.

FORLEN OS FREDEN, HERRE, NU.
Da pacem domine in diebus nostris. Alleluja.
Quia non est alius, qui pugnat pro nobis,
nisi tu Deus noster. Alleluja.
Her efter Koch I, 76.

Denne latinske antifone, som ifølge Koch skal
stamme fra det 6. eller 7. aarh., har til bibelsk
udgangspunkt Ps. 122,6-7, 2. Kong. 20,19 og 2.
Krøn. 20,12 og 15.
Luther omsatte den latinske tekst til et tysk
vers med visse tilføjelser:
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Da Pacem Domine. Deudsch.
VErley vns frieden gnediglich,
Herr Got, zu vnsern zeiten.
Es ist ya kein ander nicht
der fur vns kiinde streiten
den du, vnser Gott, alleine.
Gott, gib frid in deinem lande,
Gliick vnd heil zu allem stande.
Herr Gott, hymelischer Vater, der du heiligen
mut, guten Rad, vnd rechte wercke schaffest,
Gib deinen dienern friede, welchen die welt
nicht kan geben, auff das vnsere hertzen an
deinen gepoten hangen vnd wir vnser zeit
durch deinen schutz stille vnd sicher fur feinden leben, Durch Jesu Christ, deinen son,
vnsern Herren Amen.
Luther 1529.
Her efter Wackernagel III, 35.

Wackernagel citerer dette vers og den efter
følgende prosatekst, som formentlig ogsaa stam
mer fra Luther, efter »Geistliche lieder auffs
new gebessert zu Wittemberg D. Mar Luth.«
!53i (trykt i Erfurt hos Andreas Rauscher).
Samme aar findes denne tekst ogsaa paa nedertysk i »Geystlyke leder etc.« (Ludw. Dietz’ sal
mebog udgivet af J. Schliiter). Da denne salme
bog bygger paa en nu forsvundet salmebog
»Geistliche Lieder etc.«, trykt hos Joseph Klug
1529, har man ment at kunne slutte, at Luther
har formet sin fredsbøn dette aar, og det var
netop det aar, da tyrkerne belejrede Wien, og
hele Evropa skælvede af frygt for dem.
Denne bøn af Luther vandt i høj grad gen
klang og blev optaget i næsten alle tyske salme
bøger, meget ofte med tildigtninger af flere nye
vers.
En dansk oversættelse findes i Malmosalmebogen fra 1533, men da denne efter Severinsens
mening er en ny og i sproglig henseende forbed
ret udgave af en nu tabt salmesamling fra 1531,
skulde den danske oversættelse altsaa stamme
fra dette aar. Oversætteren er ukendt:
1. FOrlæ oss met fred nadelige,
herre Gud i vore dage,
der er dog ingen anden mere,
som for oss kunde stride,
en du selflf vaar Gud all ene.
Der er dog ingen
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2. Lad oss ey frøcte mennisken,
han er som græss forgengelig,
du est vor herre skaber all en,
din mact hun er vendelig
lad oss dig all ene frøcte,
Der er dog
3. Om oss kommer nw modgang till
ehuad som det kan være,
Det skeer thi Gud det saa haffue vill,
sin Søn han wilde ey spare,
hui ville wi da fri være?
Forlæ oss met fred
Her efter Bruun II, 31.
Her er altsaa kommet to nye vers til, som ikke
er nogen oversættelse af Luthers tilføjelser til det
oprindelige vers, og som heller ikke er nogen
oversættelse af de forskellige tyske vers, som man
siden føjede til Luthers tekst. Da man altsaa
ikke kender noget grundlag for dem, ledes man
til at antage, at de er en fri tildigtning af den
danske oversætter. De fremtræder med over
skriften »Da pacem Domine, En sang ath bede
om fred met«, og det maa vel nærmest forstaas
saaledes, at versene oprindelig har været knyttet
til tidebønnen.
Hos Hans Tavsen er disse vers gentaget, Tv
95, men desuden findes en anden oversættelse af
Luthers vers, anbragt saaledes, at man maa tro,
at den har dannet slutningen af den nu forsvund
ne salmebog fra 1544:
Benaade oss o Herre Gud/
met fred i vore dage/
lad oss met ro leffue effter dit bud/
vendt fra oss Orloffs plauue/
thi du est vor beskermere all ene.
Tv bl. 139.

Hans Thomissøn, Th 254, optager først den
gamle sang med nogle mindre ændringer: Forlæ
oss met Fred naadelig/ Herre Gud i vore tide.
2,3: Herre oc Skaber allene.
Umiddelbart efter følger verset fra Tv, næsten
uændret. Derefter følger en »prose«, en bøn i
prosa med gregoriansk melodi:
Gud giffue vor Konning oc all Øffrighed/
Fred oc god Regiment/
at wi met dem alle/
it gaat roligt oc stille Leffnet føre kunde/
I all Gudelighed oc ærlighed.
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Denne prose er en oversættelse fra tysk. Den kom
ind i de senere Wittenberg-salmebøger (Walter
1566) og fulgte siden med Luthers vers. - Widding mener, at denne sammenstilling af de to
fredssalmer og prosen viser, at det altsammen
er beregnet for tidebønnen.
Anderledes er det, naar man kommer til Niels
Jespersens Graduale. Her indføres »Forlæ oss
met Fred« som slutningssalme ved gudstjenesten
efter velsignelsen, mens de ældre salmebøger har
ladet gudstjenesten slutte med salmen om de
10 bud: »Gud fader udi himmerig«. Denne
læresalme bevares ogsaa i Gradualet som slut
ningssalme i trinitatistiden paa landet, men ellers
afløses den af fredssalmen, der ogsaa bliver brugt
paa bededagene og ved de særlige kalente-gudstjenester (datidens præstekonventer).
I K anføres prosen efter kollekten efter litaniet
paa fredags-gudstjenesterne, og efter velsignel
sen skal man hveranden fredag synge fredssal
men og hveranden fredag »Behold os, Herre,
ved dit ord« (se denne!). Fredssalmen har efterhaanden faaet en ny begyndelse »Forleen os med
fred naadelig« og følgende ændringer: 1,2: i
vore tide. 2,3: og skaber. 2,4: magt den er. 3,1:
nogen modgang.
Saaledes gik fredssalmen videre til P 546, og
derefter blev den udeladt af de kongerigske sal
mebøger. Prosen er ogsaa i P hægtet bag efter
litaniet.
I Sønderjylland blev fredssalmen optaget i
Æ 412, »Forleen os med fred naadelig«, med de
tre vers fra Malmøsalmebogen, dog med visse
afglattende tekstændringer, som ikke alle er for
bedringer. Men derefter optog Ægidius i Æ 413
»Dend samme Psalme efter dend tydske Text«,
det vil sige det samme begyndelsesvers som før,
men nu efterfulgt af prosen: »Giv vor (Konge)
(Fyrste) og aid Øvrighed etc.« Parentheserne
afspejler de uensartede politiske forhold i Slesvig;
salmebogen skal kunne bruges baade i kongelige
og hertugelige sogne.
Efter dette forbillede har N ligeledes optaget
salmen to gange, først den danske fredssalme,
N 13, omarbejdet saaledes:
1. Forleen os Freden naadelig,
O Gud, i vore Tide,
Der er dog Ingen uden dig,
Som for os kunde stride,
Vor Hjælp er du alene.
2. Lad os ei frygte Mennesker,
Som Græs er deres Dage,
Men du vor Gud og Skaber er,

Din Magt er uden Mage,
Lad dig os ene frygte!
3. Om os nu kommer Modgang til,
Om den alt længe vared,
Det skeer, for Gud det have vil,
Han selv sin Søn ei spared,
Hvi ville vi da skaanes?
N 13.
Under overskriften »Bønnen« er den her anbragt
under afsnittet »Ved Høimessen«.
Desuden har man under afsnittet »Øvrighe
den« og med overskriften »Bøn om Freden«
gentaget det første vers i samme skikkelse, og
derefter prosen under den mærkelige betegnelse
»Bedepsalmen«:
Giv du vor Konge og al vor Øvrighed
Fred og godt Regiment,
At vi kunne alle
Leve under dem et roligt og stille Levnet
I al Gudfrygtighed
Og Ærbarhed. Amen!
N 532.
Her er ikke mere nogen skiften mellem »Konge«
og »Fyrste«; thi 1888, da denne salmebog blev
til, var sagen ganske klar: der maatte officielt
være ment kongen af Prøjsen, hvilket ikke kunde
hindre menigheden i at tænke paa kongen af
Danmark; ganske vist maatte man derefter op
fatte selve teksten som pacificerende.
Men hverken nr. 13 eller nr. 532 fik nogen
videre betydning, og efter genforeningen kom
begge numre til at staa blanke i SS.
Man skulde derefter tro, at den gamle freds
salmes saga havde været ude, men den blev
genoptaget af GF 804 og MF 717 i Uffe Hansens
bearbejdelse. Den blev dog i første omgang ude
ladt af salmebogskommissionen, og man over
vejede en tekst af Harald Vilstrup, som i »Syn
gende Himmellyst« 1937, nr. 5 har skabt en
moderne nydigtning over det gamle tema: »For
len os Gud i Naade Fred«. Heller ikke dette
førte til noget, og der blev nedsat et særligt
Underudvalg til at overveje visse gamle liturgiske
tekster, deriblandt ogsaa denne. Om dette ud
valgs betænkning og om nogen vedtagelse om
salmens optagelse synes der ikke at foreligge
noget i mødereferaterne, men salmen blev i
hvert fald optaget i D 754, dog ikke helt i Uffe
Hansens bearbejdelse; v. 2 er saaledes taget fra
N 13.
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I Norge er den ikke optaget i de nyere salme
bøger.
I Sverige har man under skiftende former
bevaret fredssalmen fra reformationstiden til
vore dage, »Forlån oss, Gud, din helga frid«, i
Wa 303 og Sv. Psbk. 608 paa den maade, at
Luthers vers efterfølges af prosen, jvf. N 532.
(Koch I, 76. Weimarudg., 232-5. Wackernagel I, 397;
do: »Bibliographic«, s. 108. Kulp 298. Fischer II,
297-8. Beckman, s. 683-6. Nutzhorn I, 261-3, 329.
Widding I, 156, 207, 214, 235; II, 60. Severinsen 74).
FORSØGER EDER SELV.
Se: Ransager eder selv.
FORTÆL DET GAMLE BUDSKAB.
SIG MIG DEN GAMLE SAGE.
Part I.
The Story Wanted.
1. Tell me the old, old Story,
Of unseen things above; —
Of JESUS and His Glory,
Of JESUS and His Love.
2. Tell me the Story simply,
As to a little child;
For I am weak and weary,
And helpless, and defiled.
3. Tell me the Story slowly,
That I may take it in —
That wonderful Redemption,
GOD’S REMEDY for sin!
4. Tell me the Story often.
For I forget so soon!
The »early dew« of morning
Has passed away at noon!
5. Tell me the Story softly,
With earnest tones and grave;
Remember, I’m the sinner
Whom JESUS came to save.
6. Tell me the Story always,
If you would really be,
In any time of trouble,
A comforter to me.
7. Tell me the same old Story
When you have cause to fear
That this world’s empty glory
Is costing me too dear.
26
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8. Yes, and when that World’s Glory
Shall dawn upon my soul.
Tell me the old, old Story,
»CHRIST JESUS MAKES THEE
WHOLE!«
Arabella Catherine Hankey:
»The Story Wanted«, 1866.
Her efter en udg. fra 1878 paa British Museum.
Digtet den 29. jan. 1866, efter at forfatterinden
havde overstaaet en svær sygdom, og kræfterne
kun langsomt kom tilbage. Derfor indeholder
sangen kun simple ord og simple tanker; det er
alt, hvad man kan præstere under sygdom, siger
hun selv. Senere fortsatte hun med anden del
af digtet »The Story told«, som er noget længere
og i korthed minder om forskellige begivenheder
i Jesu liv. Denne del blev færdig 18. nov. samme
aar. Tilsammen rummer digtet 50 vers som ovenstaaende. Ogsaa af anden del er der blevet ud
draget en sang, »I love to tell the Story«, som
ogsaa lever paa engelske læber.
Komponisten W. H. Doane var i 1867 til
stede paa KFUM’s verdenskongres i Canada.
Der stod den engelske generalmajor Russell og
læste »Tell me the old, old Story«, medens
taarer strømmede ned ad hans solbrændte kin
der, og dr. Doane blev saa grebet deraf, at han
satte musik til den. Det skete en varm eftermid
dag, mens han kørte paa diligencen fra Glen
Falls House til Crawford House i White Moun
tains. Samme aften sang han den sammen med
sine venner paa hotellet, men de drømte ikke
om, at den skulde blive verdenskendt. Det maa
altsaa være ham, der har givet teksten den form,
som siden blev verdenskendt gennem Sankeys
»Sacred Songs & Solos«, hvor ovenstaaende vers
er sat sammen to og to med tilføjelse af omkvæ
det:
Tell me the Old,
Tell me the Old,
Tell me the Old,
Of Jesus and His

Old Story,
Old Story,
Old story
Love.

Der er desuden hos Sankey et par tekstændrin
ger: 3,5(6,1): that Story. 4,6(8,2): Is dawning
on my soul. Paa samme maade er det gaaet
med den anden sang »I love to tell the Story«;
ogsaa den er blevet gjort 8-linjet med tilføjelse
af et omkvæd.
Men forfatterinden selv misbilligede i høj
grad, at man havde givet hendes sange en anden
form end den enkle firlinjede, som hun selv
havde brugt.
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Efter Sankeys sange blev den foranstaaende
oversat til dansk, og det er gaaet paa samme
maade som med »En vej eller anden«: der blev
paa dansk skabt baade en grundtvigsk og en
indremissionsk teksttradition; man kan kende
dem straks paa anslaget. C. J. Brandt oversætter
saaledes, idet han tilføjer det bibelvers, der staar
over teksten hos Sankey:

Fortæl igjen!
»Kristi Kjærlighed, som overgaar al Kundskab.«
(Efes. 3,19.)
1. Sig mig den gamle Sage,
Den bedste som jeg véd,
Om Jesus og hans Ære
Og om hans Kjærlighed.
Sig mig den kun saa simpelt
Som Barn paa fire Aar,
For jeg er syg og saaret,
Og lidt jeg kun formaar.
Sig mig den gamle Sage,
Sig mig den gamle Sage:
Budskabet uden Mage
Om Jesu Kjærlighed!
2. Sig mig den blot saa sindig.
Jeg fatter den saa sen,
Den underfulde Frelse,
Guds Raad mod Syndens Mén!
Sig mig den mange Gange,
Jeg glemmer den saa let,
Ak, Morgenduggen tørres,
Naar Solen brænder ret!
3. Sig mig den mild og stille
Med Alvors dybe Røst,
Husk paa, jeg er den Synder,
Som Jesus har forløst!
Sig mig den alle Tider,
Hvis du i Sandhed vil,
Naar Sorgens Time kommer,
Jeg trøstes skal dertil!
4. Sig mig den gamle Sage,
Naar Faren synes nær.
At Verdens tomme Ære
Skal blive mig for kjær!
Ja, og naar Verdens Ære
Bortfalmer for min Sjæl,
O, hvisk det til mig, Kære:
»At Jesus alt gjør vel!«

J.J. Brandt, Dansk Kirketidende 1875, nr. 13.

I paaskenumret af Dansk Kirketidende 1875
har Brandt offentliggjort oversættelser af 10 af
Sankeys sange, se nærmere under »En vej eller
anden«! Denne er den sidste. Den blev optaget
i HT 698, FK 140, FA 183 og FN 387. Men
Brandt selv blev hurtigt klar over dens svaghe
der, og til KHF 1885,713 leverede han praktisk
talt en helt ny oversættelse:
1. Sig mig den gamle Sage,
Den bedste som jeg veed,
Det Budskab uden Mage
Om Jesu Kjærlighed!
Fortæl den saa enfoldig.
Som var jeg Barn endnu,
Paa Trøst er den righoldig,
Og jeg er syg i Hu!
Sig mig den gamle Sage,
Forkynd mig alle Dage
Det Budskab uden Mage
Om Jesu Kjærlighed!
2. Sig den paa langsom Maade,
Saa det til Hjærte gaar,
Den underfulde Gaade:
Gud lægte Syndens Saar!
Fortæl den mange Gange,
Den svinder bort, jeg veed,
Som Morgendug i Vange,
Naar Solen brænder hed.
Sig mig.
3. Fortæl som Freds-Forkynder
Med Alvors milde Røst,
Husk paa, jeg er den Synder,
Som Jesus har forløst!
Fortæl den alle Tider,
Er det dit Øjemed,
Naar Sorgens Stund fremskrider,
Jeg trøstes skal derved!
Sig mig.
4. Sig mig den samme Sage,
Naar det kan hændes let,
At Verdens Lyst vil drage
Mig i sit falske Næt,
Og naar fra Himlens Døre
Lys gryer for min Sjæl,
O, hvisk da i mit Øre:
Vor Jesus alt gjør vel!
Sig mig den gamle Sage,
Forkynd mig alle Dage
Det Budskab uden Mage
Om Jesu Kjærlighed!
C. J. Brandt 1885, KHF 1885, 713.
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Nu var det jo ikke at vente, at alle salmebogsredaktører var enige om, hvilken af de to tekster,
der var den bedste, hverken som helhed eller
delvis. Derfor blev resultatet, at de efterfølgende
grundtvigske salmebøger og tillæg optog blan
dingstekster, hvortil nogle føjede deres egne æn
dringer: BT 774, KHT 913, KST 738, DT 881
og S 637.
Den anden teksttradition begyndte med en
oversættelse i »Psalmebog for Søndagsskoler«
1876, som uændret blev optaget i N 597, hvor
den lyder:

1. Fortæl det gamle Budskab,
Det bedste, som jeg veed,
Om Jesu Magt og Naade,
Om Jesu Kjærlighed;
Fortæl det ganske simpelt
Som til et lille Barn,
Thi jeg er træt og saaret,
Omspændt af Syndens Garn.
Fortæl det gamle Budskab,
Det bedste, som jeg veed.
Om Jesu Magt og Naade
Og om hans Kjærlighed!
2. Fortæl mig det kun langsomt,
Saa det kan trænge ind
Det Budskab om Forløsning,
Dybt ind i Sjæl og Sind;
Fortæl mig det ret ofte,
Jeg glemmer let igjen,
Thi Morgenduggens Friskhed
Ved Middagstid svandt hen.
Fortæl det gamle Budskab, o.s.v.
3. Fortæl det jævnt og stille,
Men læg dog Alvor til,
Husk paa, jeg er den Synder,
Som Jesus frelse vil;
Fortæl mig det kun altid,
Hvis virkelig din Røst
I hver en Nød og Trængsel
Skal tale mig til Trøst.
Fortæl det gamle Budskab, o.s.v.
4. Fortæl det samme Budskab,
Naar Frygten ligger nær,
At denne Verdens Glæde
Er bleven mig for kjær;
Og naar hiin Verdens Klarhed
Fremdæmrer med sin Fred,
For sidste Gang fortæl mig
26*
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Om Jesu Kjærlighed.
Fortæl det gamle Budskab, o.s.v.
Ukendt oversætter 1876.
Her efter N 597.
Denne oversættelse gik videre til et par tillæg,
Sønderborg 753 og Jessen 691, og blev optaget
i sangbøger, den gamle Hjemlandstoner 168,
IMS 197, ny Hjlt. 304 og Annekset 62, som
fejlagtigt angiver Brandt som oversætter, under
tiden med ganske smaa ændringer. Den blev
meget indsunget i Sønderjylland, var elsket af
de gamle, der undertiden sang den paa melodien
»Sweet home«, og da den ikke blev optaget i D,
var der adskillige, der savnede den.
(C. M. Rudin: »Stories of Hymns We Love.« Chicago
1934, s. 55-56. »Sankeys Liv og Sange«, ovs. af Rakel
Hall, Kristiania 1908, s. 214-15. Julian 483. Emil
Liedgren: »Den andliga sången på anglosaxisk mark«,
Stockholm 1927, s. 122-124).
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1. VOn GOtt wil ich nit lassen,
dann er lest nit von mir,
Fuhrt mich durch alle strassen,
da ich sonst jret sehr,
Recket mir seine hand,
den Åbent vnd den Morgen
thut er mich wol versorgen,
sey wo ich woll im Land.
2. Wann sich der Menschen hulde
vnd wolthat all verkert,
Findt sich Gott mit gedulde,
sein macht vnd gnad bewert,
Hilflft auss aller noth,
errett von Sunden vnd schanden,
von ketten vnd von banden
vnd wenns auch wer der Tod.
3. Auffjn wil ich vertrawen
in meiner schweren zeyt,
Es kan mich nit gerawen,
er wendet alles leyd:
Jm sey es heim gestelt,
mein Leib, mein Seel, mein leben
sey Gott dem Herrn ergeben,
er schafft, wies jhm gefellt.
4. Es thut jm nichts gefallen
denn was mir niitzlich ist,
Er meynts gut mit vns allen,
schenckt vns den Herren Christ,
Ja seinen lieben Son:
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durch jn er vns bescheret
was Leyb vnd Seel ernehret,
lob jn ins Himels Thron.
5. Lobt jn mit hertz vnd Munde,
welchs er vns beydes schenckt:
Das ist ein selige stunde,
darinn man sein gedenckt.
Sonst verdirbet all zeit
die wir zu bringen auff Erden,
sollen wir selig werden
vnd bleiben in ewigkeyt.
6. Auch wenn die Welt vergehet
mit jhrem stoltzen pracht,
Weder ehr noch gut bestehet,
welchs vor war gross geacht:
Der halben nach dem Tod
tieff in die erd begraben,
wenn wir geschlaffen haben,
wil vns erwecken Gott.
7. Die Seel bleibt vnuerloren,
gefuhrt in Abrahams schoss,
Der Leyb wirt new geboren,
von alien siinden loss,
Heilig, rein vnd zart,
ein Kind vnd Erb des Herren,
dran jn nichts jrren weren
des Teuffels listig art.
8. Darumb ob ich schon duide
hie widerwertigkeit,
Wie ich auch wol verschulde,
kombt doch die ewigkeit
Wol aller frewden vol:
dieselb on einigs ende,
dieweil ich Christum kenne,
mir widerfaren sol.
9. Das ist des Vatters wille,
der vns geschaffen hat.
Sein SON hat guts die fulle,
erworben vns genad.
Gott der heilige GEIST
im glauben vns regieret,
zum Reich der Himel fiiret,
jm sey lob, ehr vnd preiss.
Ludwig Helmbold, 1563.
Her efter Wackernagel IV, 904.
Denne salme af »den tyske Asaf«, Ludwig Helm
bold, frcmkcm først i et særtryk, som super
intendent Olearius i Arnstadt 1719 fandt ind
klæbet indvendig paa bindet i en gammel bibel.

FRA GUD VIL JEG EJ VIGE

Dette tryk har følgende titel: »Ein Gottforchtiger
vnd lieblicher Gesang in den Truck gegeben, zu
ehren vnd wolgefallen der tugen tsamen Frawen
Reginen Helbechin, Ehegemahl des Hochgelehrten Herrn Doctoris Pancratij Helbich, jetziger
zeit Rectoris in der Hohenschul zu Erffurt,
Meines Grossgunstigen Herrn, freundts, vnd
Geuatters, Durch M. Ludouicum Helmboldum.«
Derefter følger tre vers som en dedikation til fru
Helbich, og saa selve salmen. Derefter blev sal
men offentliggjort i »Hundert Christenliche
Haussgesang etc«, Niimberg 1569, hvorfra
Wackernagel har hentet ovenstaaende tekst.
Bag salmens fremkomst ligger følgende situa
tion. En forfærdelig pest var i 1563 brudt ud i
Erfurt, hvor den unge Ludwig Helmbold var
rektor ved byens nye gymnasium. Sygdommen
var saa alvorlig, at den efterhaanden bortrev
4000 af byens indbyggere. Mange søgte at redde
sig ved bortrejse, deriblandt universitetets rek
tor dr. Helbich. Ludwig Helmbold og hans
hustru var med stærke venskabsbaand knyttet
til Pancratius og Regine Helbich, men da Helm
bold vilde holde ud paa sin post det længst
mulige, opstod det spørgsmaal mellem ægte
parrene, om de nogensinde mødtes igen i dette
liv. Da digtede Helmbold denne salme over Ps.
73,23 og tilegnede Regine Helbich den; hun
havde staaet fadder til hans ældste datter. Den
blev disse venner og siden mange andre en
trøstende ledsager i trange tider. Det var Helmbolds første salme; siden digtede han mang
foldige andre, baade tyske og latinske.
Blandt alle Helmbolds salmer vedblev dog
denne at staa i den højeste anseelse i Tyskland.
Utallige er de mennesker, som har brugt den i
deres daglige andagt, eller er blevet trøstede af
dens ord i vanskelige situationer. Markgrev
Georg Friedrich af Brandenburg-Ansbach
(t 1603) satte den saa højt, at han hver søndag
lod skoledisciple synge den foran slottet udenfor
hans eget vindue; som sangerløn fik de hver gang
en gylden.
Den blev 1609 optaget i Basilius Fortschs
»Geistliche Wasserquelle« og 1615 sammen med
denne bog oversat til dansk af Malmøpræsten
Hans Ravn:
En Aandelig Psalme/ i den
Thone: Eins maal ging ich Spatzieren
ein veg etc. eller som den/ Guds god
hed ville wi prijse/ wi Christne etc.
1. FRa Gud vil ieg ey vige/
hand viger ey fra mig/
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ledsager mig saa lige/
paa rette vey til sig/
hand recker mig sin haand/
baade Afften ocsaa Morgen/
monne hand mig vel forsorge/
ihuor ieg vendis i Land.
2. Naar Mennisken sig forandrer/
met gunst oc velgierning sin/
strax Gud hand til oss vandrer/
sin Naade lader offuer oss skinn’/
oc hielper aff all nød/
fra Synd oc skam bevarer/
i Syndsens straff oss sparer/
oc mit vdi vor død.
3. leg vil hannem oc atlyde/
baade i Liff oc død/
det skal mig ey fortryde/
hand vender all min nød:
leg vil hannem nu Hiemstille/
mit Legem oc Siael met Liffuit/
skal vorde Gud offret oc giffuet/
hand giøre/ det alt effter sin villie.
4. Hand lader sig ey befalde/
vden det mig nyttig er/
Hand meener det got met alle/
skencker mig det hannem var Kier/
sin allerkieriste Søn/
ved hannem hand oss beskerer/
met huess1 wi oss her nærer/
oc siden den ævige løn.
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7. Siælen bliffuer vel befret1/
oc føris i Abrahams skiød/
lægemet bliffuer oc fornyet/
ey mere met Synden bemød/
Men bliffuer forklarer2 oc reen/
at det maa Himmerig Arffue/
du mon’ oss det forhuerffue/
befrijs fra sorrig oc meen.
8. Om ieg end skiønt skal lide/
atskillig gienvordighed/
vil verden mig Riffue oc slide/
giøre mig oc stedtze fortred/
ved glæden ieg Trøster mig/
der Guds Børn stedtze skal nyde/
naar HErren vil dennem pryde/
met ærens Krone deylig.
9. Det er Gud Faders villie/
som oss haffuer giort oc skabt/
vil oss ey fra sig skillie/
vil oss ey haffue fortabt/
hans Søn forhuerffuet oss det/
hannem skee Loff Prijss oc ære/
den hellig Aand oss regere/
oc giffue oss salighed. Amen.
Hans Rauffn, 1615.
Her efter Siælens Aandelige Vandkilde 1620, s. 56.

6. Naar denne Verden forganger/
met sin Stolthed oc Pract/
huercken ære eller gods bestander/
som her var høyt i Act/
der effter saa leggis wi ned/
dybt hen i Jordens graffuer/
Naar wi vdsoffuit haffuer/
vil Gud opvecke den sæd.

I Siælens Aandelige Vandkilde er denne salme
anbragt som morgensalme om onsdagen.
Den blev optaget i Vdkaarne Psalmer 1652
og i Cassubes salmebøger og derefter i K, hvor
følgende er ændret: 1,7: forsørge. 3,6: levnet.
3,8: giør. 5,6-7: sanke ... vanke. 7,8: At fries.
8,7-8: dennem vil pryde Udi sit himmerig.
Derfra gik salmen videre til P 410.
Gb 206 foretog meget omfattende ændringer:
1,6-8: Fra Aften indtil Morgen Han frier mig
fra Sorgen, Og styrker selv min Aand. 2,1-4:
Naar Næsten . . . Med Hielp og Yndest sin ...
Med Naadens milde Skin. 3,1-2: Ham vil jeg
og adlyde Fra nu af til min Død. 3,5-8: Ham
jeg alt stiller til: Mit Legem, Siel og Livet Til
Gud skal vorde givet; Han giøre hvad han vil!
4: Ham aldrig kan befalde, Hvad mig ey nyt
tigt er; Han tænker Fred mod alle, Og gav det,
ham var kier, Sin egen kiere Søn, Ved ham han
os beskierer. Hvad rundelig os nærer, Og siden
en Naade-Løn. 5,2: Lov’ hannem Hierte. 5,4:
Tilsidst. 5,5: Thi da forgaaer. 5,7-8: med Møye
vanke, Og søge vidt omkring. 6,1: Da Verden

1. hvad.

1. skal være: befriet. 2. skal være: forklaret.

5. Lad oss det vel betencke/
loff hannem met Hierte oc Mund/
at hand vil Naadelig skencke/
i døden en salig stund/
ellers forsuinder alting/
som wi paa Jorden sancker/
naar wi saa vide vancker/
oc vendes flux om Kring.
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reent forsvinder. 6,3: Hverken Ære eller Gods
vi finder. 6,5: Vort Legem legges ned. 6,8:
Opvækker Gud. 7: Da er vor Siel befriet, og
glædes i Guds Skiød, Vort Legem er fornyet,
Ey meer i Syndens Nød, Men bliver klar og
reen, At det maae Himlen have. Som er vor
Jesu Gave, Der frelser fra aid Meen. 8: Om jeg
endskiøndt skal lide Aid Slags Gienvordighed,
Og Tiden møysom slide I Kummer og Fortræd;
Dog Glæden trøster mig, Den Guds Børn stedse
nyde, Naar Herren dem vil pryde Udi sit Him
merig. 9: Saa er Gud Faders Villie, Som Men
nesket har skabt, Vi skal fra Synd os skille, Saa
bliver ingen tabt; Hans Søn forhverved’ det;
Ham skee Lov, Friis og Ære, Og Aanden os
regiere, Og give Salighed.
I E blev salmen ikke optaget, og den kom ikke
mere ind i de kongerigske salmebøger. Men i
Sønderjylland blev den brugt endnu halvandet
aarhundrede, idet MB 448 foretog en ny bear
bejdelse, der hist og her er paavirket af Gb.
Derefter tog N 336 teksten fra MB og forbed
rede den endnu lidt:

FRA GUD VIL JEG EJ VIGE

Han gav os naaderig
Sin egen kjære Søn;
Ved ham han os beskjærer
Alt, hvad som her os nærer,
Tilsidst en Naadeløn.
5. Lad os det vel betænke,
Lov ham, min Sjæl og Mund.
Han vil os naadig skjenke
En salig Afskedsstund;
Alt Andet svinder bort,
Som vi paa Jorden sanke,
Hvorpaa vi vidt omvanke
I Tiden her saa kort.
6. Naar Verden brat forsvinder
Med al sin Lyst og Pragt,
Al Herlighed bortrinder.
Som her var høit i Agt,
Vort Legem lægges ned
Dybt udi Jordens Gjemme,
Til Herrens Almagts Stemme
Opvække skal den Sæd: —

1. Fra Gud vil jeg ei vige,
Han viger ei fra mig,
Ledsager mig saa lige
Paa rette Vei til sig;
Han rækker mig sin Haand
Fra Aften indtil Morgen,
Han frier mig fra Sorgen
Og styrker selv min Aand.

7. Da Sjælen bli’er befriet
I Himmeriges Skjød,
Og Legemet fornyet,
Foruden Synd og Nød;
Forklaret, herlig, reen
Jeg der skal Himlen nyde
Og evig saa mig fryde,
Forløst fra Sorg og Meen.

2. Naar Verden fra os vender
Sin Gunst og falske Fred,
Strax Gud sin Naade sender
Fra Himlen til os ned;
Han hjælper af al Nød,
Fra Synd og Skam bevarer,
I Syndens Straf os sparer,
Ja midt udi vor Død.

8. Og om jeg end skal lide
Sorg og Gjenvordighed
Og ei af Andet vide
End Kummer og Fortræd,
Den Glæde trøster mig,
Som hist Guds Børn skal nyde,
Naar Herren dem vil fryde
Udi sit Himmerig.

3. Jeg vil ham og adlyde
I Alt indtil min Død,
Det skal mig ei fortryde,
Han vender al min Nød;
Ham vil jeg høre til,
Saa Legem, Sjæl og Livet
Skal være Gud hengivet,
Han gjøre, som han vil!

9. Det er Gud Faders Villie,
Som os har gjort og skabt,
Vil os ei fra sig skille,
Ei have os fortabt;
Hans Søn for Synden led,
Ham skee Lov, Priis og Ære,
Guds Aand os saa regjere,
At vi faae Salighed!

4. Kun det han vil og sender,
Som gavnligt er for mig,
Han Alle Godt tilvender.

I D er den udeladt.
I Norge bearbejdede La 384 den gamle tekst,
og La rev 381 har endnu bevaret salmen med
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6 vers. Hauge 203 holdt sig nær til teksten hos
Guldberg. Nynorsk har ikke optaget den.
(Koch VIII, 365-370. Fischer II, 308-10. Kulp 213
Skaar II, 72-76).
FRA HIMLEN HERRENS AAND NEDFOR.
Første Pintse-Dag.
(Lectien Ap. Gjern. 2 C. 1 V.)
Mel. Enhver, som troer og bliver døbt.
1. Fra Himlen Herrens Aand nedfoer!
Jeg glædes vil og sjunge:
Nu har Guds Kraft paa Jorden Ord
Og Ordet Flammetunge:
Paa Veirets Vinger kom med Brag,
Som gjennem Torden Lynets Slag,
Det Lys, Gudherren sendte.
2. Det lysner gjennem Sjæl og Sind;
Sig Hjertets Lue tænder;
I Øiet farer Straalen ind;
Paa Issen Flammen brænder;
Flyv høit, min Sjæl, i Lys dig sving!
Guds store underlige Ting
De løste Tunger tale.
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taget i R 275 med et par ændringer: 3,1: første
Vidner. 5,6: dybe Røst. Det er komiteen, der
har foretaget ændringerne, idet de findes i
RF 1850 og RF 1852, men Ingemann, som
»lagde sidste haand paa værket«, maa jo have
godkendt dem. Fra R gik salmen uændret til
N 177 og KH 280. SF 472 optog kun de tre
sidste vers i omvendt orden: »Velkommen,
Aand med tugtens røst«, men D 241 udelod
kun vers 2 og beholdt den oprindelige række
følge.
KHT 943 har optaget sidste vers alene.
Grundtvig har optaget hele salmen i Sangv.
1,389, som han siger »uforandret«. Dog staar
der 2,1: Det lyner. Selv om det maaske er en
trykfejl, er det en forbedring. Ved denne op
tagelse har Grundtvig dog givet en vurdering
af salmen.

FRA HIMLEN HØJT KOM BUDSKAB
HER.
Ein kinder lied auff die
Weinacht Christi.
Martinus Luther.

3. Hvad Herrens store Vidner saae
Al Verden skal fornemme;
Guds Ord skal Verdens Grændser naae
Med tusind Tungers Stemme.
Velkommen, Krafts og Friheds Aand!
Du løser alle Tungers Baand
Og alle Sjæles Lænker.
4. Fra Sandheds høie Hjem Du kom,
Al Sandhed Du os lærer:
Om Synd, Retfærdighed og Dom
Du mægtigt Vidne bærer;
Men o, Du ogsaa Ordet veed
Om Naade, Kjærlighed og Fred Forkynd det for al Verden!
5. Velkommen, Aand med Tugtens Røst
Med Kjærlighedens Stemme!
O straf og lær, forman og trøst!
Bliv evig hos os hjemme!
O lys og brænd i Sjæl og Bryst,
Indtil Basunens store Røst
Til Naadens Dom os kalder!
B. S. Ingemann:
Høimesse-Psalmer«, Kjøb. 1825, s. 78.
Efter Ingemanns »Høimesse-Psalmer til Kirkeaarets Helligdage« blev denne pinsesalme op

1. Vom himel hoch da kom ich her,
ich bring euch gute newe mehr,
der guten mehr bring ich so viel,
dauon ich singen und sagen wil.
2. Euch ist ein kindlin heut geborn
Von einer jungfraw auserkorn,
Ein kindelein so zart und fein,
Das sol ewr freud und wonne sein.
3. Es ist der Herr Christ unser Gott,
der wil euch fiirn aus aller not,
Er wil ewr Heiland selber sein.
Von allen sunden machen rein.
4. Er bringt euch alle seligkeit,
die Gott der Vater hat bereit.
Das jr mit uns jm himel Reich
Solt leben nu und ewiglich1.
5. So mercket nu das zeichen recht,
Die krippen windelin so schlecht2,
da findet jr das kind gelegt.
Das alle welt erhelt und tregt.
1. Flere af de ældste lutherske salmebøger har »ewigleich«, som rimer bedre, men er bajersk og ellers ikke
forekommer hos Luther. 2. jævn, simpel.
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6. Des*1 lasst uns alle frolich sein
Und mit den hirten gehn hinein,
Zu sehn was Gott uns hat beschert.
Mit seinem lieben Son verehrt2.
7. Merck auff mein hertz und sich3 dort hin,
Was ligt doch inn dem krippelin,
Wes ist das schone kindelin?
Es ist das liebe Jhesulin.
8. Bis4 willekom du Edler gast,
Den sunder nicht verschmehet hast,
Und kompst jns elend5 her zu mir,
Wie sol ich jmer dancken dir?
9. Ach Herr du Schopffer aller ding,
Wie bistu worden so gering,
Das du da ligst auff durrem gras,
Dauon ein rint und esel ass.
10. Und wer die welt viel mal so weit,
Von eddelstein und gold bereit.
So wer sie doch dir viel zu klein
zu sein ein enges wigelein.
11. Der sammet und die seiden dein,
Das ist grob hew und windelein,
Darauff du Konig so gros und reich
Her prangst als wers dein himel Reich.
12. Das hat also gefallen dir
Die warheit anzuzeigen mir,
Wie aller welt macht, ehr und gut
fiir dir nichts gilt, nichts hilfft noch thut5.
13. Ach mein hertzliebes Jhesulin
Mach dir ein rein sanfft bettelin,
zu rugen jnn meins hertzen schrein,
Das ich nimmer vergesse dein.
14. Davon ich alzeit frolich sey
zu springen, singen jmer frey7
Das rechte Susaninne8 schon9,
Mit hertzen lust den siissen thon.
15. Lob, ehr sey Gott jm hochsten thron,
Der uns schenckt seinen eingen Son,
Des frewen sich der Engel schar
und singen uns solch newes jar.
Martin Luther 1535.
»Geistliche Lieder zu Wittemberg«, 1535.
»Gedruckt zu Wittemberg durch Joseph Klug«.
Her efter Weimarudg., s. 459.
1. derfor. 2. vel et verbum: foræret, skænket. 3. flere af
de ældre salmebøger: sihe. 4. Vær. 5. I udlændighed.
6. udretter. 7. fyldeord, der dels tjener som rim, dels
i nogen grad fremhæver »singen immer«. 8. Vugge
sang. Moderen siger »sov« til barnet og kalder det
»ninne«. 9. en rimform for »schon«.

Denne julesalme fremkom først i en salmebog,
som 1535 blev trykt hos Joseph Klug i Witten
berg; titelbladet mangler, men Wackernagel
mener, at det i lighed med de tidligere og senere
udgaver har lydt: »Geistliche Lieder zu Wit
temberg. D. Mart. Luther. 1535«. Om dens
affattelsestid er der næsten ingen uenighed. Da
den ikke findes i Klugs udgave fra 1533, maa
den være blevet digtet mellem 1533 og 1535.
I saa fald kan det ogsaa være rigtigt, at Luthers
egne børn, Hans, født 7. juni 1526, og Lene,
født 4. maj 1529, kan have inspireret ham med
deres juleleg og dans, og det kan være rigtigt,
at han har skrevet den med henblik paa dem og
julen i hjemmet. Man fortæller endog, ifølge
Koch, at Luther har ladet en mand udklæde
sig som engel og synge de syv første vers, hvor
efter han har ladet børnene byde Frelseren vel
kommen med det ottende.
Hvorledes det nu end forholder sig, er det
klart, at sangen er blevet til paa baggrund af
datidens juleskikke, som de udfoldede sig i kir
ken. Foran alteret stillede man en krybbe, som
undertiden senere blev erstattet med en vugge.
Omkring krybben stod personerne fra jule
evangeliet; endda oksen og æslet var med, fordi
»en okse kender sin herre og et asen sin herres
krybbe« (Es. 1,3). Saa kunde Maria og Josef
synge en vekselsang:
JOseph, liber neve myn,
hilf mir wygen myn kindelin,
daz got musse deyn Ioner syn
yn hymmilreich
der meyde kint maria.
Og Josef svarede:
Gerne, libe mume myn,
ich helf dir wygen din kindelin,
das got musse min Ioner syn
yn hymilreich
der meyde kint maria.
Wackernagel II, 605.
Derefter kunde koret stemme i med en af de
kendte julesange, eller en forsanger kunde op
træde, og det hele kunde udformes mere eller
mindre dramatisk. Senere blev det til processio
ner i kirken eller udenfor.
Vi har fra Luthers tid et vidnesbyrd om, at
børn og unge i kirken dansede om julekrybben,
mens de ældre sang julesalmerne.
Luther satte pris paa denne juleglæde og paa,
at juleevangeliet blev forkyndt ogsaa i dramatisk
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form. Uden nogen indledning lader han en
engel træde frem og tale; man kan formodendig
se og høre, at det er en engel. Han byder den
velkommen og lader børnene gøre det, og der
efter anstiller han sine betragtninger over julens
under, idet han mange gange benytter sig af
kendte motiver, f.eks. modsætningen mellem
Jesu fattige krybbe og hans virkelige herlighed,
opfordringen til at rede ham et leje i hjertet
osv. Og saa danser de, 14,2. Det møder man flere
gange hos Luther (»Nun freut euch, lieben
Christen gmein, und lasst uns frolich springen«),
mens f.eks. Paul Gerhardt nøjes med at lade
hjertet springe (»Frohlich soli mein Herze
springen«).
Ogsaa med hensyn til ordlyden i begyndelsen
har Luther ladet sig inspirere af en gammel
dansesang. Det var paa den tid meget alminde
ligt, at ungdommen dansede i rundkreds med
hinanden i hænderne, pigerne smykket med
kranse. En af de viser, man sang til dansen, og
som maaske stammer fra det 13. aarh., begynder:
Ich kumm aus frembden landen her
und bring euch vil der newen mår,
der newen mår bring ich so vil,
mer dann ich euch hie sagen wil.
Saa fortæller visen videre, at der vokser smukke
blomster i det fremmede land; pigerne plukker
disse blomster og binder dem til kranse, som de
pynter sig med til aftendansen, og de unge mænd
synger derom i haab om at vinde en af disse
kranse. Det har Luther ikke haft brug for, kun
det første vers, som han lægger i englens mund,
og saa folkemelodien, som han iøvrigt senere
ombyttede med en anden, som han selv kompo
nerede.
Mens dansen gaar om krybben, skal det lille
Jesusbarn sove; derfor synger man til dansen
en vuggesang, et »Susaninne«. »Suse« eller
»sause« skal betyde sove, men har vist tillige en
betydning som vort »syss«. »Ninna« er et kæle
navn for barnet. Det hedder i en plattysk vugge
sang: »Suse, liebe Ninne, wat raschelt im Stroh ?«
Ret ofte træffer man denne sammenstilling i de
gamle, halvt latinske, halvt tyske julesange.
Den sidste linje i salmen røber, at det borger
lige nytaars begyndelse endnu ikke laa helt fast,
og Luther var tilhænger af, at det skulde be
gynde med julefesten.
Ud over det her nævnte er Luthers salme ori
ginal ; med smaa laan hist og her har han dannet
en skøn og glad og barnlig festsang, som med
rette er blevet folkekær. Men han har næppe,
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som man har villet paastaa, ligefrem omdannet
en ældre sang. Man har peget paa en sang i
Valentin Trillers samling »Ein Schlesich singebiichlein« fra 1555, som begynder:
Es kam ein Engel hell vnd klar
von Got auffs feldt zun hirten dar,
Der war gar seer von hertzen fro
vnd sprach frolich zu jn also:
»Vom Himel hoch da kom ich her,
ich bring euch viel der guten meer,
Der gutten meer bring ich so viel,
dauon ich singen vnd sagen wil.
(Wackemagel IV, 45).
Der er flere af versene, som har motiv og tildels
ordlyd fælles med Luthers; men ingen i saa høj
grad som det andet her. Har Luther benyttet
det? Eller har visen laant hos Luther? Wackernagel og Lucke mener, at den schlesiske vise har
laant hos Luther; den er meget mattere, og det
indledende og forklarende begyndelsesvers er en
forbedring til det værre. Der er mange tyske
salmebogsudgivere, der har ræsoneret paa sam
me maade: man maa lave et vers, eller man maa
lave om paa Luthers vers for at forklare, hvem
det er der taler.
Hos os lader Jakob Knudsen (Martin Luther,
5. udg., 1919, s. 381 flg.) Luther digte salmen
til julen 1530. Det er den lille halvandet aar
gamle Lene, der ligger i vuggen som Jesusbarnet;
Luther synger selv englens parti, børnene svarer,
danser senere om krybben og staar tilsidst stille
om den og synger vuggevise. Man har ogsaa et
billede af Luther, som sidder og digter salmen,
mens han vugger lille Hans. Digtere og malere
har lov at lade fantasien spille; det skal blot
noteres, at salmen næppe er digtet 1530 eller
1526, men 1533-35, snarest til julen 1534.
Til dansk blev salmen først oversat af Hans
Tausen i det sidste tillæg, som findes i salme
bogen af 1553. Den blev ikke optaget andetsteds,
idet Hans Thomissøn ombyttede den med en
anden oversættelse, men den fortjener dog at
kendes:
En Børnnesang om Julenat Mart. Lut.
fordansket aff Hans Taussen.
1. AF Engle Chor hid kommer ieg/
god ny tidende at sige dig/
Den tidende er saa stor oc god/
At du maat faa baade hierte oc mod
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2. I dag er eder fød ith Barn/
vdaff en Jomfru ren oc klar.
Det er ith Barn saa fauuert oc blit/
der ved i skulle glædes altid/

13. Ah min kære Jesu lille
Gør dig en reen Bolig stille.
I mit hiertens skrin at Bo/
at ieg dig aldrig glemme maa.

3. Det er den Herre Christ vor Gud
som vil eder fri vdaff all nød.
Selff vere eders Frelsermand/
oc løse eder aff Syndzens band

14. Der aff ieg ræt kan vere glad/
foruden øl foruden Mad.
Oc siunge Gaudeamus trøst/
aff frit mod och met hiertens løst.

4. Han fører eder alskens Salighed/
den Gudfader haffuer beted.
At i met oss i Hiemmerig/
skulle leffue euindelig

15. Loff vere Gud i Hiemmel skøn/
Som oss gaff sin enborne Søn/
des glæder sig huer Engle skar/
Och siunge oss det til ith nyt Aar.

5. Tegen finde i simpelt och slet
met Krubbe och Klude hans Seng red.
Oc Barnet der i suøfft oc lagt/
met huilcket Verden er begaffuet.
6. Thi lader oss nu være glade/
met Hyrderne till Betlehem fare.
Ath skue oc see huad Gud haffuer giort/
Bekled saa sit euige Ord.
7. Giff act her paa mit Hierte och hu
huad ligger i hit Krubbe tru/
huo er det lille skøne Barn/
det er den lille Jesus fauuer.

Hans Tausen 1553, Tv 163.
Formen er blevet bedre, men noget af denne
hjertelighed (v. 13) og folkelighed (v. 14) mang
ler i oversættelsen i Th, som lyder:

En trøstelig Børnesang/ om det
lille Velsignede barn Jesus/ vddragen
af S. Lucæ Euangelistis
andet Capitel.
D. Morten Luther.

8. Ver vel kommen du ædle gest/
som Syndere annamme helst.
Oc kommer elendig till mig/
huad tack kan ieg derfaar vide dig

1. Fra Himmelen høyt komme wi nu her/
en ny Tidind baade god oc kier/
it glad budskab føre wi eder til/
der om mand sige oc siunge vil.

9. O Herre skaber offuer alt/
huor er nu all din store mact.
At du her ligger paa tørt Hø/
aff huilcket æder Asen oc nød.

2. It Barn er fød aff Menniskens køn/
Vdaff en Jomfru reen oc skøn/
En liden Søn baade faur oc fin/
Hand vil være lyst oc glæde din.

10. Det Verden vore end megit viid/
meer end hun er baade høy och siid/
met Guld och dyrebar Steen stafferd/
dog vore hun dig en Vugge sneffuer

3. Christus vor Gud oc Herre er fød/
Hand vil eder fri vdaff all nød/
Hand vil selff være eders Frelsermand/
Oc løse eder aff Syndens baand.

11. Dit Fløel oc dit Silkekled/
er hø och Halm baade op och ned/
Som armt Folck vore dine lige/
Som du haffde ey andet Rige

4. Salighed hand eder giffue vil/
Som Gud Fader beredde eder til/
At i tilsammen i Himmerig/
Skulle leffue met oss euindelig.

12. Det vor dig en behagelighed/
Ath lære mig denne Sandhed.
Ath all Verdens pral Godz oc ære/
monne for dig aldelis intet vere.

5. Saa giffuer nu vel act der paa/
At i strax hen til Bethlehem gaa/
Der finde i Barnit i krybben lagt/
Som Verden opholder met sin mact.
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6. Saa lader oss glædis i hierte oc sind/
At gaa met Hyrderne til Barnet ind/
Oc see huad Gud oss haffuer beuist/
Vdi sin Søn alsomkierist.
7. Mit hierte vær glad oc see der hen/
Huad der monne ligge vdi krybben/
Hues Barn er det/ huad heder hand?
Det er Christus baade Gud oc Mand.
8. O vær velkommen du ædele gest/
Faar Syndernis skyld du kommen est/
I denne Elende her ned til mig/
Aldrig kand ieg fuldtacke dig.
9. O Herre all Verdens skaber god/
Huad est du kommen met stor armod/
Paa Græss oc Hø ligger du der ned/
Faar Oxe oc Asen i vselhed.
10. Vaar Verden end dobelt saa viid oc lang
Da vaar hun dig en Seng vel trang/
Oc dig icke verd/ vaar hun end fuld
Met ædele Stene Perler oc Guld.
11. Din Fløels dyne oc silcke pude/
Det er Græss Hø oc arme klude/
Der i du est køn oc mectig/
Lige som du vaarst i Himmerig.
12. Det er dig saa behageligt/
Din sandhed at forkynde mig/
All Verdens gods met vold oc mact/
Duer intet for dig/ men er foract.
13. O min kiere Herre Jesu Christ/
Giør dig en reen Seng i mit bryst/
Oc huile dig i mit hiertis skrin/
At ieg ey glemmer velgierning din.
14. Der for kand ieg mig altid glæde/
Aff hiertens fryd baade springe oc quæde/
leg prise vil din gaffue god/
Met lystig sang aff hiertens rod.
15. Loffuit være Gud i høyeste thron/
Som haffuer oss skenckt sin eniste Søn/
Der glædis ved al Engleskar/
Oc siunger oss it saligt nyt Aar.
Ukendt oversætter, 1569, Th 23.
Her siger englen »vi«, som om det var skaren,
som talte. Det er maaske en paavirkning fra
Luthers søstersalme »Vom himel kam der engel
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schar«, som Hans Thomissøn selv har oversat
og anbragt umiddelbart efter denne.
Den blev optaget i K med følgende ændringer:
2,4: glæden. 4,3: j allesammen. 7,2: i. 8,2: syn
deres (andre udgaver: syndens). 8,3: dette.
10,2,3: den. 11,1: fødsels-dyne (trykfejl? men
saaledes ogsaa i P) 11,2: var. 14,2: synge og
qvæde.
Kingo havde i Vinterparten søgt at lempe lidt
mere paa den gamle tekst, men uden synderlig
inspiration, og kommissionen valgte som sæd
vanligt den indsungne tekst.
P 16 optog samme tekst som K. 6,4: allersomkierest; saaledes allerede i mange udgaver af
K; i ældre udgaver: siunge; i nyere: synge.
I Gb og E blev salmen udeladt.
Saa tog Grundtvig fat. Han arbejdede med
denne salme mange gange; det var en af de
første, som randt ham i sinde efter det store
gennembrud 1810.
I. Allerede 1810 bearbejdede han den, se
Sangv. III,6: »Fra Himmelen høit komme vi
nu her«. Det er en lempelig afpudsning af den
gamle tekst; dog er de to sidste vers udeladt.
Den blev ikke offentliggjort før i Sangv. (gi.
udg.) V, 79.
II. I digtet »Ragna-Roke«, som han offent
liggjorde i sit Danne-Virke, bd. 3, 1817, mindes
han paany denne salme og lader Luthers aand
synge det første og sidste vers for Holger, - paa
tysk (s. 336-7).
III. I mindeaaret for reformationen, 1817,
gendigtede han Luthers salme saa frit, at vi
nærmest maa betragte den som en ny og original
salme. Det var »Det kimer nu til Jule-Fest«; se
denne!
IV. 1837: »Fra Himlen høit kom jeg nu her«,
12 vers, formodentlig udkast til den følgende,
først offentliggjort efter Grundtvigs død i Sangv.
(gi. udg.) V, 102, nu i Sangv. III, 148.
V. 1837: Samme begyndeke, offentliggjort i
Sangv. I, 160.
VI. 1841: I L. N. Boisens »Tro, Haab og
Kjærlighed« er der dannet en salme af v. 7-11,14
af teksten i Sangværket, med tillæg af et nyt slut
ningsvers. Den begynder: »Som Hyrderne med
Barnesind«. Det er vel rimeligt, at Grundtvig
har besørget eller dog godkendt dette uddrag og
tekstændringerne deri.
VIL 1843: Bearbejdelse til »Psalme-BIade til
Kirke-Bod«, 11 vers, se Sangv. III, 247.
VIII. 1845: Prøveheftet nr. 82, »Fra Himlen
høit, med Julebud«, 16 vers. Denne tekst kan
maaske betragtes som en meget grundig bear
bejdelse af den oprindelige i Sangværket, maaske
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som en ny oversættelse under henblik til Luthers
tekst. Den blev benyttet af brødrene Fenger i
deres Julehefte 1845 og i ETF 680, som dog har
ændret ved at laane i Sangværket. Ogsaa ETR
878.
IX. 1846: »O, Søn af Verdens Skaber god«,
v. 10, 9, 11, 16 af den foregaaende, udvalgt til
brug i Vartov i julen 1846, derefter optaget i
Fest-Psalmer nr. 624. Det er formodentlig Brandt,
som paa dette grundlag har skabt de to salmer,
som er optaget i RT2,863, »Fra Himlen højt
kom jeg nu her«, og 864, »O Søn af Verdens
Skaber god«, den første paa 9, den anden paa 7
vers. Han har udvalgt og sammensat, hvad han
havde brug for, i Sangværket og Prøveheftet.
1. Fra Himlen højt kom jeg nu her
Med Nyt til Slægter fjern og nær,
Saa vidt og bredt paa Jorderig
Derom skal synges frydelig.
2. Et Barn er født af Adams Køn,
Hans Moder er en Jomfru skøn,
Den Davids Søn, saa favr og fin,
Gud Fader evig kalder sin.
3. Hvad I af Gud var skabte til,
Paa ny han eder skænke vil,
Derfor er født den Herre Krist,
Alverdens Frelsermand forvist.
4. Til eder i det lave her
Det glade Budskab vi nedbær.
At med os højt i Himmerig
I leve skal evindelig.
5. Saa giver nu ret Agt derpaa,
At hen til Betlehem I gaa,
Hvor han, som alt har i sin Magt,
Er som et Barn i Krybben lagt! —
6. Saa kvæder sødt om Julenat
Guds Engel klar, og hos ham brat
Fra Engle smaa i Tusindvis
Genlyder højt vor Herres Pris.
7. Som Hyrderne med Barnesind,
Kom, lad os gaa i Hytten ind
Og se den Julegave skøn,
Vi fik af Gud: hans egen Søn!
8. I Krybbe lagt, o se engang!
Om ham det var, Guds Engle sang,
Og Jesus Kristus hedder han.
Vor Frelser, baade Gud og Mand.
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9. Velkommen vær, du ædle Gæst!
For Syndres Skyld du kommen est
Fra Himmerig herned til mig,
O, naar kan jeg fuldtakke dig!
Grundtvig (Brandt), RT2,863.

1. O Søn af Verdens Skaber god,
Hvor fattig du dig føde lod,
Hvor ydmyg du dig lagde ned
Paa Hø og Straa i Usselhed!
2. Var Verden nok saa vid og lang,
Dig var den dog en Vugge trang
Og dig ej værd, om den var fuld
Af Perler, Ædelsten og Guld.
3. For Fløjel dyrt og Silke fin
Af Straa er Vuggepude din,
Men dog i Løn, for os og dig,
Din Krybbe er et Himmerig.
4. Dig, Herre, det behaged saa,
Du vilde lære dine smaa,
Hvor lidt Guds Børn sig bryder om
Alverdens Pragt og Herredom.
5. Nu, kære Herre Jesus Krist,
Gør dig en Vugge i mit Bryst,
Saa under Hjertekamrets Tag
Du er at finde Nat og Dag.
6. Om mig bedrøver nogen Ting,
Jeg har da Glædens Kildespring,
Og altid rig er da min Mund
Paa Julesang af Hjertens Grund!
7. O, Gud ske Lov til evig Tid,
Guds Søn han er vor Broder blid!
Nu lover Englesang i Sky
Os Himmerig med Nyaarsny.
Grundtvig (Brandt), RT2,864.
Men det var ikke nogen af disse bearbejdelser,
der fik førstepladsen i de officielle salmebøger.
Det var den berømte og lærde jurist, konferentsraad Janus L. A. Kolderup-Rosenvinge, som
skabte salmebøgernes tekst. Det vides ikke, at
han ellers har haft noget med salmedigtning at
gøre, og det synes ikke, at hans oversættelse af
Luther har været offentliggjort nogetsteds, før
den fremkom i ET 571. Det maa vel antages, at
en personlig forbindelse mellem Mynster og
Kolderup-Rosenvinge ligger bag optagelsen.
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1. Fra Himlen høit kom Budskab her,
Med Nyt til Alle fiern og nær.
Godt Budskab os nu føres til,
Derom man tale og siunge vil.
2. I Dag et lidet Barn er fød
Til Bod for Verdens Synd og Nød;
Det er den Herre Jesus Christ,
Som Frelse bringer os forvist.
3. Saa lad os mærke Tegnet ret:
I Stalden hist, i Krybbe slet.
Der vil vi finde Barnet lagt,
Som har al Verden i sin Magt.
4. Saa gaae vi da saa hierteglad
Med Hyrderne til Davids Stad,
Og see den Julegave skiøn:
Guds egen elskelige Søn.
5. O vær velkommen, ædle Giest!
For Syndres Skyld du kommen est
I Verdens Jammer ned til mig;
Jeg aldrig kan fuldt takke dig.
6. Paa Hø og Straa du ligger der
I Klude svøbt, o Herre kier!
Dog straaler ingen Throne saa,
Som her din Armods ringe Straa.
7. Var Verden nok saa viid og lang,
Dig var den dog en Vugge trang,
Og dig ei værd, var den end fuld
Af Perler, Ædelsteen og Guld.
8. Saaledes det behaged dig
Den Sandhed at forkynde mig,
At Verdens Ære, Magt og Guld
For dig er ikkun Støv og Muld.
9. Min kiere Herre Jesu Christ!
Giør dig en Vugge i mit Bryst,
Tag Herberg i mit Hierte der,
At dig jeg aldrig glemmer meer!
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horn synes, at Kolderup-Rosenvinge har laant
hos Grundtvig, dels visse enkeltheder, dels hele
v. 7. For den sags skyld maatte han gerne have
laant lidt mere; det er pænt arbejde, men der
mangler noget af den digteriske gnist, og det
dramatiske er udeladt.
I Forarbejderne til R havde man tænkt paa
at udelade v. 6-8; begyndelsen var ændret til
»Fra Himlen høit kom Engles Hær«. Men det
endte dog med, at R 144 optog alle vers efter
ET, blot med følgende ændringer: 1,4: Derom
vi evig sjunge vil. 5,4: fuldtakke. 9,4: jeg dig.
10,4: Og holde Juul i Jesu Navn!
Saaledes gik salmen videre til KH 125 og D 79.
I Sønderjylland foretog Ægidius 1717 en ny
oversættelse efter Luther: »FRa himlen højt jeg
kommen er«, Æ 50. MB har slet ikke optaget
salmen. N 61 har optaget en blandingsform:
1. »Fra Himlen høit jeg kommer her (Landstad)
Med Nyt til Alle fjern og nær,
(ET)
Godt Budskab Eder føres til,
(Ægidius)
Derom jeg sige og sjunge vil.«
2. »Et Barn er født af Adams Kjøn,
Født af en Jomfru reen og skjøn.
En liden Søn saa favr og fiin
Vil være Lyst og Glæde din.«
3. »Det er den Christ, vor Herre Gud,
Som Eder nu vil føre ud
Af Nøden og med mægtig Haand
Vil Eder frie fra Syndens Baand.«
4. »Han bringer nu al Salighed,
Som Gud for Eder har bered,
At med os høit i Himmerig
I leve skal evindelig.«
5. »Saa mærker nu paa Tegnet ret:
I Stalden hist, i Krybbe slet,
Der vil I finde Barnet lagt,
Som har al Verden i sin Magt!« — (efter ET)
6. som ET 4.

1 o. Priis være Gud i Sang og Bøn,
Som skienked os sin egen Søn!
Saa vil vi glemme Sorg og Savn,
Vort Nytaar hilse i Jesu Navn.
J. L. A. Kolderup-Rosenvinge 1845, ET 571.
Her er af Luthers tekst udeladt v. 4, 7 og 14.
Desuden er v. 2-3 slaaet sammen til eet, og v. 9
og 11 har begge bidraget til det nye v. 6. Nutz-

7. I Krybbe lagt, o see engang!
Er han, om hvem Guds Engle sang,
Og Jesus Christus hedder han,
Vor Frelser, baade Gud og Mand!
8. Velkommen vær, du ædle Gjest!
For Syndres Skyld du kommen est
I Verdens Jammer ned til mig;
(efter ET)
Jeg aldrig kan fuldtakke dig.
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9. O Herre, Verdens Skaber god,
Hvor fattig du dig føde lod;
Paa Hø og Straa du lagdes ned,
I Armod svøbt og Usselhed!
10. som ET 7.
11. For Fløiel dyrt og Silke fiin
Af Straa er Vuggepude din,
Dog Naadens Glands, som følger dig,
Gjør Krybben til et Himmerig!
(efter Grundtvig)
12. som ET 8.
13. som ET 9.
14. Om mig bedrøver nogen Ting,
Jeg har da Glædens Kildespring,
Og altid rig er da min Mund
Paa Julesang af Hjertens Grund.
(efter Grundtvig)
15. som R og KH.

N 61.

Det fremgaar heraf, at man har ønsket at optage
salmen efter Luther i den fulde længde; man har
benyttet den gængse form (Kolderup-Rosenvinges), saa vidt det kunde lade sig gøre, og har
restaureret resten efter den gamle danske over
sættelse med benyttelse af Grundtvigs tekst i
Sangv. I, 160.
I Norge har Wexels i »Christelige Psalmer«
1840 givet en ny bearbejdelse eller oversættelse
paa 12 vers, med lidt benyttelse af Grundtvig
i et par af versene. Den begynder: »Fra Himlen
høit vi komme her« og har de fire første vers i
anførselstegn som englenes tale. Saaledes blev
den optaget i Christianiatillæget 568. Landstad
har 1855 i »Martin Luthers aandelige Sange«
oversat alle Luthers salmer, deriblandt denne
»Fra Himlen høit jeg kommer her«. Han har
ændret den noget i salmebogen, La 129. Der har
han tillige adskilt de første fem vers fra de
øvrige og givet dem overskriften »Engelen«,
mens han over de 10 sidste har skrevet »Menig
heden«. Hauge 61 holder sig noget nærmere
til den gamle danske oversættelse, deler salmen
paa samme maade som Landstad, men kun
med en streg, uden overskrifter. La rev 106 har
overskrifter som Landstad, men har forkortet
det sidste afsnit med tre vers. Nynorsk 88 har
optaget en oversættelse af Blix med alle 15 vers:
»Fraa høge himmel kjem eg her«.
(Koch VIII, 21-24. Fischer II, 305. Kulp 11. Spitta
328-340. Weimarudg., 258-263, 322. Skaar I, 336341. Nutzhom I, 354; II, 28-32. Widding II, 78.
Niels Møller SS, II, 17. StJ. II, 58-59).

FRA HIMLEN KOM DEN HELLIGAAND.
Pindse-Sang.
1. Fra Himlen kom den Helligaand,
Helligaand,
Og løste Jordens Tungebaand.
Halleluja, Halleluja!
2. Han kom med Tunger som af Ild,
som af Ild,
Med Røsten varm og stærk og mild.
Halleluja, Halleluja.
3. Den Røst paa alle Tungemaal,
Tungemaal,
Kan slukke Sorg og døve Staal.
Halleluja, Halleluja!
4. I Herrens Navn og Troens Ord,
Troens Ord,
Der bygger Aanden nu og boer.
Halleluja, Halleluja!
5. Med Ordet Han i allen Stund,
allen Stund,
Er i vort Hjerte og vor Mund.
Halleluja, Halleluja!
6. I Hjertet er Han som en Glød,
som en Glød,
I Mund som Vinen stærk og sød.
Halleluja, Halleluja!
7. For Øret er Han Orgelklang,
Orgelklang,
Basune-Lyd og Fuglesang.
Halleluja, Halleluja!
8. For Sjælen er Han Lys og Fred,
Lys og Fred,
Og evigt Liv og Salighed.
Halleluja, Halleluja!
9. Livsalig er vor Pindsefest,
Pindsefest,
Lyksalig den, der synger bedst
Halleluja, Halleluja!
10. Halleluja for Livets Aand,
Livets Aand,
Som løser alle Dødens Baand!
Halleluja, Halleluja!
N. F. S. Grundtvig.
Nordisk Tidsskrift for Christelig Theologi.
Andet Bind, 1840, s. 1.
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Da Grundtvig til jul, paaske og Kristi himmel
fartsdag havde bearbejdet gamle salmer paa
dette versemaal, »Et barn er født i Bethlehem«,
»Opstanden er den Herre Krist« og »Til Him
mels for den ærens drot«, fik han lyst til ogsaa
at skrive en pinsesalme til samme melodi og i
samme stil, saa hver af de store højtider kunde
fejres med denne tone. Da her ikke var noget til
svarende gammelt at bearbejde, blev det origi
nal digtning, men ikke med mindre omhu. Ogsaa
her tager han adskillige tilløb; ovenstaaende
tekst er det første, som han offentliggjorde i
»Nordisk Tidskrift for christelig Theologi«, som
blev udgivet af hans venner Th. W. Oldenburg
og P. Chr. Kierkegaard. Hos Tårup kan man
imidlertid se, at der i denne tekst er foretaget en
del rettelser i forhold til det oprindelige manu
skript.
Det var Grundtvigs tanke at optage salmen i
»Psalme-Blade til Kirkebod« 1843; han foretog
hertil en ny bearbejdelse. Tårup mener, at den
hertil beregnede opskrift maa være ældre, ja
maaske den allerældste, men Sangv. 111,263 da
terer den til 1843:

1. Fra Himlen kom den Hellig-Aand,
Hellig-Aand,
Og løste Jordens Tungebaand,
Halleluja, Halleluja!
(Fra Himlen kom Han stærk og mild,
Stærk og mild.
Med Livets Lys og Hjertets Ild,
Halleluja, Halleluja!)
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(Da prise vi i Lys og Løn,
Lys og Løn,
Med Sang Gud-Fader og Guds Søn,
Halleluja, Halleluja!)
6. Da fryder sig Guds Engle-Chor,
Engle-Chor,
Ved alle Tungers Sang paa Jord,
Halleluja, Halleluja!
7. Livsalig er vor Pindsefest,
Pindsefest!
Lyksalig den, som synger bedst,
Halleluja, Halleluja!
Her efter Sangv. III, 263.
De i parenthes anførte vers er overstreget i
Grundtvigs manuskript og ikke medtaget i
Sangværket, men her gengivet efter Tårup. Kun
første og sidste vers her er gentagelser af den
først anførte form. I Sangv. 111,282 gengives
en lille salme i samme versemaal »Vor Frelser
ved Guds Høirehaand«, som ligeledes er dateret
til 1843. Ifølge en note hertil i Sangv. (gi. udg.)
V, 150 er denne salme i et haandskrift sat i for
bindelse med teksten fra »Nordisk Tidskrift« i
stedet for de der anførte to sidste vers. Det giver
imidlertid ikke nogen god sammenhæng. Den
nye udgave af Sangv. gør nok ret i at betragte
denne salme som selvstændig, hvilket ikke ude
lukker, at den kan være blevet til under arbejdet
med »Fra Himlen kom den Helligaand.«
Til Prøveheftet 1845 tog Grundtvig arbejdet
op igen, og en tredie, næsten helt ny tekst saa
lyset:

2. Han kom med Tunger til de Smaa,
Til de Smaa,
Som skulde for den Største gaae
Halleluja, Halleluja!

1. Fra Himlen kom den Helligaand,
Helligaand,
Og løste Jordens Tungebaand!
Halleluja, Halleluja!

3. Nu lyder Ordet af Guds Mund,
Af Guds Mund,
Paa Jorderig i alle Stund!
Halleluja, Halleluja!

2. Han kom som Jesu Christi Tolk,
Christi Tolk,
Med Tunger ny til alle Folk!
Halleluja, Halleluja!

4. Med vore Tunger taler Han,
Taler Han,
Om Jesus Christus, Gud og Mand!
Halleluja, Halleluja!

3. Han kom med Ild og Kraft fra Gud,
Kraft fra Gud,
Til alle Herrens Sendebud!
Halleluja, Halleluja!

5. Da hører Sjælen Herrens Røst,
Herrens Røst,
Da føler Hjertet Himlens Trøst!
Halleluja, Halleluja!

4. Hvor frit de tale trindt paa Jord,
Trindt paa Jord,
Der Aand og Liv er Jesu Ord!
Halleluja, Halleluja!

416

FRA HIMLEN KOM DEN HELLIG A AND

5. Der mærker Øret Herrens Røst,
Herrens Røst!
Der føler Hjertet Aandens Trøst!
Halleluja, Halleluja!

FRA HIMLEN KOM EN ENGEL KLAR.
Ein ander Christlied,
Im vorigen Thon.
Mart. Luther.

6. Der Sjælen seer i Speilet klart,
Speilet klart,
Sin Frelsers Glands og Himmelfart!
Halleluja, Halleluja!
7. Der skaber og, til Herrens Priis,
Herrens Priis,
Guds Aandepust et Paradis!
Halleluja, Halleluja!
8. Der er Guds Stad og Huus paa Jord,
Huus paa Jord,
Med Herrens Bad og Herrens Bord!
Halleluja, Halleluja!
9. Der løfter sig en Lovsang ny,
Lovsang ny!
Paa Englevinger høit i Sky!
Halleluja, Halleluja!
10. For Ild og Kraft og Lys og Fred,
Lys og Fred,
Da synger Christi Menighed:
Halleluja, Halleluja!
11. Da holder med sin høie Giæst,
Høie Giæst,
Guds Folk en liflig Pindsefest!
Halleluja, Halleluja!
Prøveheftet 99.
Her efter Sangv. IV, 126.
Saaledes tog Grundtvig selv salmen i brug, da
haabet om en ny salmebog foreløbig brast, først
i et lille firesidet oktavblad med to salmer til Chri
sti Himmelfartsdag og to til Pindsefesten, sand
synligvis brugt 1846, derefter i første udgave af
Festsalmer 1850, nr. 645. Da den nye salmebog
alligevel snart kom, blev salmen straks optaget
i den, R 273, uden ændringer og i sin helhed,
skønt man oprindelig havde tænkt at udelade
v. 2 og 10. Den gik ligeledes uændret videre til
N 178 og KH 288 og D 240. Kommissionen var
dog lidt betænkelig ved at tage den med i D;
men skønt den næppe staar paa højde med de
andre salmer i samme versemaal og heller ikke
med de bedste af Grundtvigs pinsesalmer, blev
dens optagelse ikke fra nogen side kritiseret.
(Kr. Tårup: Grundtvigs Pinsesalmer, Kjøb. 1939,
97-107. Stj II, 168).

1. Von Himel kam der Engel schar,
Erschein den Hirten offenbar,
Sie sagten jn, Ein Kindlein zart
Das ligt dort in der Krippen hart.
2. Zu Bethlehem in Dauids stat,
Wie Micha das verkiindet hat,
Es ist der HErre Jhesus Christ,
Der ewer aller Heiland ist.
3. Des solt jr billich frdlich sein.
Das Gott mit euch ist worden ein,
Er ist geborn ewr Fleisch und Blut,
Ewr Bruder ist das ewig Gut.
4. Was kan euch thun die Stind und Tod,
Jr habt mit euch den waren Gott,
Lasst ziirnen Teuffel und die Hell,
Gotts Son ist worden ewr Gesell.
5. Er wil und kan euch lassen nicht,
Setzt jr auffjn ewr zuuersicht.
Es mogen euch viel fechten an,
Dem sey trotz, ders nicht lassen kan.
6. Zu letzt must jr doch haben recht,
ir seid nu worden GOtts geschlecht,
Des dancket Gott in ewigkeit,
Gediildig frolich allezeit.
AMEN.
Martin Luther.
»Geistliche Lieder Zu Wittemberg, Anno 1543...
Durch Joseph Klug...«
Her efter Weimarudg., s. 471.
Overskriften og melodiangivelsen sigter til, at
salmen i Klugs salmebog af 1543, hvis tekst
Weimarudgaven gengiver som ovenfor, følger
umiddelbart efter »Vom Himmel hoch da komm
ich her«. Bagefter følger
Ein Gebet.
Uns ist ein Kind geboren,
Haleluia.
Ein Son ist uns gegeben,
Haleluia.
[jvf. Es. 9,5]
Das wort ward Fleisch, Hale.
Und wonet unter uns, Haleluia.
[jvf.Johs. 1,14]
Euch ist heut der Heiland geboren,
Haleluia.
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Welcher ist Christus der HErr, in
der Stadt Dauid, Haleluia.
[jvf. Luk. 2,11]
Hilff, lieber HERR Gott, das wir der newen
leiblichen Geburt deines lieben Sons teilhafftig
werden und bleiben. Und von unser alten
siindlichen Geburt erlediget werden, Durch
den selbigen deinen Son Jhesum Christum
unsern HErrn. Amen.
Da denne salme først fremkom 1543, har den
ældre hymnologi gennemgaaende ment, at den
var digtet umiddelbart forinden og saaledes
dannede slutningen paa Luthers salmesang. Man
har tillige ment, at den var en forkortning af
børnesalmen »Vom Himmel hoch da komm ich
her«, eller at den dog stod i et vist forhold til
denne, paa samme maade som Luther har en
længere og en kortere salme over de ti bud, se
nærmere under »Her er de hellige ti Guds bud«.
Man har ment, at menigheden ikke kunde synge
saa lang en salme som den første, eller at Luther
havde en forkærlighed for selve kortheden. I det
hele har den ældre hymnologi ikke sat denne
salme særlig højt og næppe betragtet den som en
original nydigtning.
Her har Spittas arbejde betydet en fuldstæn
dig ændring i opfattelsen. Han understreger, at
»Vom Himmel kam« slet ikke er en forkortning
eller sammentrængning af »Vom Himmel hoch«.
De er ikke blot forskellige i ordlyden, men ogsaa
i deres hele holdning. »Vom Himmel hoch« er
en salme for børn og dramatiserer juleevangeliet;
»Vom Himmel kam« er en salme for voksne
med en udpræget mandig karakter. »Vom Him
mel hoch« har stof og karakter fælles med »Gelobet seist du, Jesu Christ« og er som denne skrevet
ud af en folkelig fromhed, som er kendt i middel
alderen. »Vom Himmel kam« hører meget mere
sammen med »Ein feste Burg«, er fyldt af den
samme mandige kampaand, og ikke i nogen
anden julesalme ser vi reformatorens træk saa
tydeligt. Det er en julesalme for hans kæmpende
kirke, ikke for hans legende børn.
Men deraf følger, mener Spitta, at den kan
være skrevet naar som helst efter 1517. Og da
Luthers digteriske trang efter Spittas mening
begynder at svinde allerede 1524, er det sand
synligt, at denne korte og stærke salme i hvert
fald er meget ældre end »Vom Himmel hoch«.
Lige saa rigtig som Spittas karakteristik af
salmen er, lige saa urigtig er hans datering. Man
har nemlig i hofbiblioteket i Wien Luthers eget
originalhaandskrift til denne salme. Det synes
at være opskriften til et særtryk, som man nu
27
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ikke kender. Efter teksten tilføjer Luther nogle
bemærkninger til trykkeren. Den skal have
overskriften »Ein lied auff den Christ Tag«, den
skal trykkes uden hans navn, og der kan angives
melodierne »A solis ortus« eller »Von hymel
hoch«, naar salmen skal bruges i menigheden,
og »Puer natus in Bethlehem«, naar den skal
synges af børnene. Alene af melodiangivelsen
»Von hymel hoch« kan man skønne, at børnejulesalmen har været velkendt, da »Vom Him
mel kam« blev digtet og trykt første gang. Men hvornaar skete dette? Det er rimeligt med
Lucke at slutte saaledes: da den ikke findes i de
mest kendte lutherske salmebøger 1539, 1540,
1541 og 1542, og kun i en enkelt, og det netop i
Wittenbergsalmebogen 1543, er det mest sand
synligt, at den er digtet til julen 1542 og da ud
sendt i særtryk.
Det er her ikke en enkelt engel, der synger,
men hele skaren; til gengæld synger de lige fra
1,3 og hele salmen ud; og de synger det lutherske
evangelium.
Ogsaa i Middelalderen var det kendt, at hele
engleskaren sang; f.eks. til paaskefesten: »Exultet
iam angelica turba coelorum«. Udtrykket »das
ewig Gut« om Gud er heller ikke nyt. Allerede
de middelalderlige teologer betegnede Gud som
»summum bonum«. Allerede Frans af Assisi sang:
»Du er det gode, alt godt, det højeste gode!«
Og Luther glæder sig under gennemgangen af
det første bud i den store katekismus over, at
man paa tysk afleder ordet »Gott« af ordet «gut»;
thi han er som en evig springbrønd, der overgy
der sig med idel godt, og fra hvem alt det gode
udspringer.
Den første danske oversættelse findes i Hans
Tausens salmebog 1553. Den er mærkelig der
ved, at den er kædet sammen med »Et barn er
født i Bethlehem« (se derfor ogsaa denne!), hvis
vers er slaaet sammen to og to, saa de kan gaa
paa hymnemelodien »A solis ortus cardine«.
Derved bliver der to linjer tilovers, som parres
sammen med de to første linjer af »Vom Him
mel kam«, og derved maa dennes følgende vers
stadig deles paa midten, og oversætteren maa
føje to linjer til for ogsaa at faa fire linjer i sidste
vers. Vi begynder altsaa med det vers, der dan
ner slutningen af »Et barn er født i Bethlehem«
og begyndelsen af den næste:
5. For samme sin store naadelig tid/
Herre Gud ske loff i euighed.
Fra Hiemmelen kom den Engele skar/
Oc syntes for hyurderne obenbar.
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6. Oc bade dem hen til Barnet gaa/
Der ind til Krubben som det laa.
Til Bethlehem i Dauids Stad/
Der om Micheas hagde før spaad.

3. Thi skulle i alle glade være/
At Gud met eder it vorden er/
Hand er nu fød eders Kiød oc Blod/
Eders broder er det euige gode.

7. Han er den Herre Jesus Christ/
Eders trøst oc salighed for vist/
Thi skulle wi alle giedis der ved/
At Gud met eder er vorden eth.

4. Huad kand eder skade synd eller død/
Gud er met eder i all eders nød/
Lad storme Dieffuelen oc Helffuedis mact/
Guds Søn met eder vilde giøre pact.

8. Han er nu fød eders Kød oc blod/
Oc er eders Broder mild oc god/
Huad kan eder skade Synd eller død.
Men i haffue Gud i all eders nød.

5. Hand vil oc kand eder icke forlade/
Paa hannem troer det skal eder bade/
Der vil eder friste mangen mand/
Trotz den der det icke lade kand.

9. Lad storme Helffuede oc Sathan/
Guds Søn er vorden eders Frelsermand.
Han kan oc vil alt met eder staa/
Der som i sette til hannem eders Tro.

6. I bliffuer dog wskad met ære/
I ere nu Guds Søns sleeting kiære/
Thi tacker Gud aff hiertens grund/
Taalmodig trøstig alle stund.
Hans Thomissøn, Th 24.

10. Der maa eder friste huo som vil
Met tradz mue i binde [biude?] dem til
I vinde dog før legen gaar vd/
For i ere bleffne sleet met Gud.
11. Thi tacker Gud i euighed/
Tolmodige oc glade i alle tid.
At eder er fød en Frelsermand/
Christus Jesus saa heder hand
Dansk 1553, Tv, blad 158.
Hans Thomissøn har ikke syntes om denne sam
menkædning af to salmer; sandsynligvis har han
heller ikke været tilfreds med oversættelsen af
den sidste. Han kunde meget let have skilt dem
ad; men han har tillige selv foretaget en ny
oversættelse:

Fra Himmelen kom den Engle
Skar etc. Siungis met de noder/ som/
Fra Himmelen høyt/ siun
gis met.
D. Morten Luther.

Denne oversættelse, som ligger originalen bety
deligt nærmere, gik videre til K, skønt Kingo i
Vinterparten havde jævnet de knudrede vers. I
K er der kun følgende smaa ændringer: 3,4: er
vorden ... god’. 4,4: vil giøre. 5,1: kand og vil.
6,2: slægtinge. 6,4: allenstund.
Saaledes gik den videre til P 13, mens den
blev udeladt i Gb og E.
Derefter foretog Grundtvig i 1837 en ny over
sættelse, som han i Sangværket ledsagede med
fodnoten: »Luthers »Vom Himmel kam der
Engel-Schaar««.

1. Fra Himlen kom en Engel klar.
For Hyrders Øine aabenbar,
Han sang saa sødt: nu giver Agt
Paa Barnet svøbt, i Krybben lagt!
2. I Bethlehem, I Davids Stad,
Som skrevet stod paa Spaadoms-Blad,
Der fødtes nu den Herre bold,
Som være viljer Soel og Skjold!

1. FRa Himmelen kom den Engle skar/
For Hyrderne siuntis obenbar/
De sagde til dem/ it Barn vel skønt
I Krybben ligger/ det er Guds Søn.

3. Det er den Herre Jesus Christ,
Og juble maae I ganske vist.
Thi Eet er blevet Gud og Mand,
Saa eders Broder er nu Han!

2. I Bethlehem i Dauids stad/
Som Micheas haffuer der om spaad/
Hand er den Herre Jesus Christ/
Hand er eders Frelsermand foruist.

4. Hvad mægter nu vel Synd og Død,
Naar Hjertet er Guds Moder-Skjød!
Lad storme nu al Helveds Magt!
Guds Søn med eder staaer i Pagt!
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5. Slaaer nu til Ham kun al jer Lid,
Han svigter ei til evig Tid!
Byd dem kun Trods, som prøve paa
Imellem Bark og Træ at gaae!
6. Lad fnyse her, lad rase hist!
Guds Slagt dog seire maa tilsidst!
O, tak da Gud af Hjertens Grund,
Taalmodig, glad i allen Stund!
7. End toner sødt den Efter-Klang
Af Engle-Skarens Jule-Sang,
Gud! glæd hans Sjæl i Himmerig,
Som sang for os saa frydelig!
N. F. S. Grundtvig:
»Sang-Værk«, 1837, No. 162.
Det sidste vers er naturligvis ikke beregnet til
menighedssang og derfor adskilt fra det øvrige
ved en streg; men Grundtvig har ikke kunnet
tilbageholde et udbrud af glæde over Luthers
salmer og en bøn for hans sjæl.
Hvor meget Grundtvig holdt af denne salme,
kan man ogsaa skønne af, at det var en af de
første, som han anvendte til sine festsalmer. Det
allerførste hefte, som blev uddelt i Vartov 1845
indeholdt til første juledag »Et Barn er født i
Bethlehem« og »Lovet være du, Herre Christ«,
til anden juledag »I denne søde Juletid« og »Fra
Himlen kom en Engel klar«, den sidste med tekst
som Sangværket. Til samme jul blev den optaget
i Fengernes Julehefte nr. 8; 1850 i Grundtvigs
Festsalmer nr. 627, hvor der fra 7. oplag er
ændret et ord: 2,2: tegnet. Endvidere optog
P. A. Fenger den i ETF 698, og her er det 7.
vers kommet med.
Den blev hverken optaget i R eller RT1, men
først i RT 2,869, hvorefter den atter blev udeladt
af KH. Til gengæld blev den med en del æn
dringer optaget i KHT 736, ligeledes lidt ændret
i TT 691, uændret i S 129, og atter ændret i
ST 713.
En af de ting, man stadig har ændret, er 5,3-4
med den karakteristiske brug af det gamle ord
sprog : »Man skal ikke prøve at gaa mellem bar
ken og træet«, som Grundtvig flere gange har
anvendt. Saaledes skriver Thomasine Gyllembourg allerede 28. juni 1829 til Johanne Luise
Heiberg: »Jeg sidder nemlig i Haven paa den
Bænk, hvor jeg nogle Gange ifjor sad hos dig,
og vil nyde denne skjønne Sommeraften ved at
skrive til dig, min lille Yndling, og indbilde mig,
at jeg saaledes er dig nærmere,
»thi Bark og Træ er ei mere nær
end Tvende, der have hinanden kjær,«
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staaer der i et vers af Grundtvig, og jeg vil indtil
videre smigre mig med, at du har mig lidt kjær
og at disse Linier ikke vil være dig ganske uvel
komne.« (»Et Liv gjenoplevet i Erindringen«,
3. udg. 1913, I, s. 90-91).
I Sønderjylland foretog Ægidius 1717 en ny
oversættelse »FRa himlen kom en Engle-skar’«,
Æ 49. Men baade MB 35 og N 62 optog Grundt
vigs oversættelse med nogle ændringer, det sidste
sted saaledes: 2,2: staaer. 2,3: fødtes han. 2,4:
Som er al Verdens. 3,2: I nu forvist. 4,2: Gud
er med Eder i al Nød. 5: Slaar nu til ham kun
Eders Lid, Han trofast er til evig Tid! Saa lad
kun komme, hvo der vil, Hans Overmand er
dog ei til.
De fleste af disse ændringer er blevet bibeholdt
ved optagelsen i D 80, skønt baade SF 252 og
GF 161 i hvert fald havde beholdt »barken og
træet«.
I Norge har Wexels i »Christelige Psalmer«
1840 givet en ny oversættelse af salmen med
samme begyndelse og med flere andre laan hos
Grundtvig. Landstad foretog 1855 en oversæt
telse af alle Luthers salmer i »Martin Luthers
aandelige Sange«, deriblandt ogsaa »Fra Him
len kom Guds Engle-Skar’«, som blev grundigt
omarbejdet, inden den kom i salmebogen: »Fra
Himlen kommer Engle-Hær«, La 145. Hauge
68 har benyttet teksten hos Wexels, lidt ændret,
saa man ogsaa her finder en betydelig arv fra
Grundtvig. Hauges tekst er for saa vidt meget
bedre end Landstads, men La rev foretrak at
udelade salmen, hvorimod Nynorsk 109 har
kunnet optage en gendigtning af Støylen: »Fraa
himlen kjem ein engleher«.
(Fischer II, 306. Weimarudg., 264-266. Spitta 328340. Kulp 12. Skaar I, 387-389. Nutzhorn II, 33-35.
Widding II, 88. Niels Møller SS, II, 17-18. Uffe Han
sen I, 311-12).

FRA HIMMELEN HID TIL OS NED.
Aften-Sang:
Til Indgang:
Fra Himmelen hid til os ned.
Siunges som:
Af Adams fald er plat forderfv’d.
1. FRa Himmelen hid til os ned
Skal alt vort gode komme,
Vi self slet intet kand og veed
At giøre os til fromme,
Paa HErren maa
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Vi Haabet slaa,
Og fast paa hannem bygge,
Hos ham ey er
Omskiftelser,
Og ey forandrings skygge.
2. Hand ved sit Ord og hellig Aand
Til Lifvet os gienfødde.
At vi som Planter af hans Haand
Skal som en første Grøde
Med Troens Frugt
Bepryde smuckt
Vort Lefnet allevegne,
Saa skal hans Kraft
Os gifve Saft,
Og Naader paa os tegne.
3. Gid derfor vi med Fyrighed
Og Hiertens Andagt høre
Guds Ord, som vi tilfulde veed
Os Salige kand giøre:
Gid ogsaa med
Betæncksomhed
Om HErrens Ord vi Tale,
Og icke om
Guds Helligdom
Med løse Læber prale.
4. Og om Guds Ord vor Synd og skyld
Med Straffen heftig rører.
Og trycker paa dend giftig Byld,
Som os vor Død tilfører!
Ey strax Ulad1
Med Hefn og Had
Og ufornuftig Vrede
Vi giøre maa,
Mens2 Kysse paa
Guds Mund og ham tilbede.
5. Gud ved din Aand os saa bereed,
At Daglig vi aftvetter
Vor Ondskabs overflødighed,
Og Syndsens fuule Pletter,
At hver kand see,
Vi os betee
Ny Creatuur at være,
Der for din Stool
Og Ansigts Sool
Vil sees i Himlens Ære.
Thomas Kingo.
»Dend Forordnede Ny Kirke-Psalmebog«, 1699.
Her efter KSS V, 27.
1. Skrig, skraal, udskældning. Lidt senere udgaver af
K har »udlad«, en enkelt »udlad’«, hvor ordet altsaa
opfattes som verbum, Saaledes ogsaa P. 2. Maaske
trykfejl for »men«. De fleste udgaver har »Men«, en
enkelt: »Men kysse paa GUds haand.«
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Salme til aftensang 4. sønd. e. paaske, altsaa
over epistlen Jak. 1,17-21, hvis ord og tanker let
genkendes. Den blev optaget uforandret i P 287,
mens Gb 224 ændrede v. 4: Og om, o Gud! vor
Synd og Skyld Dit Ord med Straffen rører ...
Ey Hevn og Had Det virke lad Og ufornuftig
Vrede; Lær os derved, At falde ned For dig, og
dig tilbede!
Den blev udeladt i E, men genoptaget af R
314 med følgende ændringer: 1,3: slet ikke.
1.5- 6: Til Herren maae Vor Lid vi slaae. 2,1:
Naadens Aand. 2,8: Saa vil. 2,10: Hans Naade
paa os regne. 4,3: Giftens Byld. 4,5-10: O gid
vi da Ei gaae herfra Med Hovmods bittre Vrede,
Men lyde smukt Guds Naadetugt, Og ham med
Tak tilbede! 5: Gud Helligaand, o hjælp os her,
At daglig vi aftvætte De Syndens onde Levninger,
Som end vor Vandel plette; Hvert Ord fra dig
Sagtmodelig Lad os til Hjerte tage, At vi Guds
Fred Og Salighed I Ordet kunne smage.
I forarbejderne til R har man ogsaa ændret
begyndelseslinjen: »Fra Lysets Fader til os ned«.
KH 338 benytter teksten fra R, men frafalder
den meningsløse ændring i 1,3 og fører ligeledes
v. 5 nærmere til Kingo, idet man kun ændrer
5,3: Den Ondskab, os end hænger ved. 5,7: Ny
Skabninger at være.
I Sønderjylland blev den optaget i MB 5, der
udelod v. 4. N. 259 optog alle vers og ændrede
1.5- 6 som R. 2,1: og ved sin Aand. 2,10: Og
Naaden paa os regne. 4,5-10 som R. 5,7: Nye
Skabninger.
Prøvesalmebogen 369 optog de fire første vers
som KH og ændrede kun 5,7 i det sidste. Men
paa forslag af »Kredsen« ændrede kirkeminister
Hermansen ogsaa 5,3, saa salmen i D 351 har
samme tekst som KH.
KHT 975 har optaget sidste vers for sig: »Gud,
ved din Aand os saa bered.«
I Norge blev den optaget i La 401 og Hauge
222, mens La rev og Nynorsk har udeladt den.
(Skaar II, 108).
FRA VERDEN HAR JEG VENDT MIN HU.
De xxiiii. psalm. Ad te
domine leuaui.
1. VAn allen mynschen afgewandt,
to dy myne ssele erhauen
Hebbe ick alleyne, o here, myn godt,
lath my nicht werden bewagen:
All myn vortruwent steyt vp dy,
lath nicht tho schanden werden my,
dat sick myne vyende nicht frouwen.
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2. Id wirt nemant vorschamet Stan
van den de vp dy buwen,
In dyner bandt sse seker gan,
de koep wert en nicht ruwen.
Vorschamet werden alle de synn
de leyth an don den armen dynn
ane recht vnde alle sake.

9.Des mynschen ssele de gade friicht
werdt syne gilder ernen.
All de ymm glouen em volgen na,
de werden nicht vorderuen:
De here ys eer vorborgen schildt,
syn testament he en open will
vnde synen geyst en geuenn.

3. Wyss dyne wege, o here, my,
tho dy den stich my lere,
Inn dyner warheit leyde my,
wente du hist godt, myn here,
Myn heyl vnde trost, myn hiilpe vnde radt,
dar vp ick my all tydt vorlate
vnde stedes puche vnde trotze.

10. Myn ogen stedes sindt tho dy,
o here godt, gerichtet.
Dat helpet uth dem nette my
dar ynn ick bin bestricket:
Erbarme dy myner vnde sehe my ann,
wente arm bin ick, van yderman
sta ick ock gantz vorlatenn.

4. Lat dy, myn here, tho herten gan
vnde wil daran gedenken,
Wo all de dynen mit dy stan,
den du dyne gnade lest schenckenn,
Van ewicheit en vth vorsehenn,
bewaret ynn dem rade dynn,
dorch welcke sse sselich werdenn.

11. Mynss herten we ys mengerley,
vth myner noth my redde!
Schow an, wo ick vornichtet bin,
van arbeyde gantz lygge nedder:
Darumm gyff tho de siinde mynn,
sich ann, wo vele der vyende sindt
de my ane sake vorfolgenn.

5. Myner yoget vnwetenheit
vnde alle myner schulde
Will, here godt, yo dencken nicht,
sunder na dyner hulde
Myner erbarmen will yo dy,
van allen siinden frygen my,
vmme dyner gilde willenn.

12. Beschiitte myne ssele vnde redde my,
dat ick nicht werde beschamet,
Myn hbpen steyt alleyn vp dy,
des frowen sick de vramen:
So help nu, godt, uth aller noth
Israel, dynen armen hiiep,
de dy allene anhanget.

6. De here ys ssote vnde vpgericht
all den de an em hangenn:
Wenn sse all yn dem wege feylen,
wert he sse doch entfangen
Vnde leren en den willen synn,
geschreuen ynn eer herte fynn
nha synem wolgefalle.
7. Alle wege des heren sindt warheit,
gilde vnde blote gnade,
Syne geloffte holt he truwelick
vnde gift sse den gar drade
De vragen nha dem worde synn
vnde louen wat he lauet dar ynn,
als vnss de schrifft aff malet.
8. Vmme dynes namen willen, o here,
gnade myner stinde!
Ick friichte my, eer ys gar vele
vnde wasset alle stunde:
Darumme my dyn gesette lere,
dat ick den wech mach utherwelenn
de dy ys wolgefellich.

Andreas Knopken.
B. Waldis: »De parabell vonn vorlom Ssohn«,
Riga 1527.
Her efter Wackemagel III, 144.
Der staar Ps. 24 ovenover, men det er Ps. 25,
som Knopken her har sat paa nedertyske vers.
Den fremkom i Burkart Waldis »De parabell
vonn vorlorn Ssohn«, Riga 1527, et skuespil, hvor
der er et tillæg med nogle af Knopkens salmer.
Herefter har Wackemagel gengivet teksten som
ovenstaaende. Den blev derefter optaget i den
rigiske »Kirchenordnung« 1530, i en Rostocksalmebog 1531, en Magdeburger-salmebog 1534
og endelig oversat til højtysk i Valten Schu
manns salmebog i Leipzig 1539. Om forfatteren
er der ingen tvivl, da hans navn er anført allerede
hos Waldis. Denne salme har derefter inspireret
Burkart Waldis til en lignende, ogsaa over Ps.
25, »An allen menschen gar verzagt«, se Wackernagel 111,753, °S denne er igen blevet om
arbejdet af Nicolaus Selnecker til en salme med
samme begyndelse og optaget i hans Psalter
Davids, se Wackemagel IV, 336. Endelig er
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Knopkens salme som saa mange andre omarbej
det i den hannoveranske salmebog af 1648 af
Gesenius eller Denicke, »Von allen Menschen
abgewand«. Alle disse former har været brugt i
tyske salmebøger i ældre tid, den ene her, den
anden der. Nu ser det ikke ud til, at nogen af
dem bruges mere.
Den danske oversættelse findes i Malmøsalmebogen fra 1533, hvor den staar i det afsnit »Her
effter følger den Afftensang, som i Judland
siungis«. Hvis den oprindelig har hørt til den del
af salmesangen, som stammer fra Viborg, kunde
det maaske ligge nærmest at tænke paa Jørgen
Sadolin som oversætter, men der er ikke noget
egentligt holdepunkt derfor. Den gengives her
efter Dietz’ tillæg 1536:
Then xxiiij Psalme, Ad te domi
ne leuaui. Som er een retskaffne Bøn till
Gud, begiærendis hielp och trøst aff
hannom vdi all nødt oc trang.
1. FRaa mennisken haffuer ieg wendt myn hw,
till tig myn siell opløffter,
O herre Gudt beuar mig nw,
ath ingen mig misacter.
All myn tillydt haffuer ieg til tig,
fraa skam oc skiendtzell wocte mig
Att sig myne wuenner ey glæde.
2. Beskemmedt bliffuer ingen qwinde eller
mandt,
som sig paa tig forlade.
Thin weldige handt them frelsse kandt,
fraa sorg och alskens waade.
Men skam och skiendtzel faa alle the,
som thine tiænere giøre wee,
foruden alle orsage (1533: all ret aarsage).
3. Wys mig o HERRE thin weig ath gaa,
ath ieg thin sty maa lære.
Vdi sandhed lær mig fast att staa,
thi thu æsth Gudt myn HERRE.
Myn hielp oc trøst oc all tillidt
ther till forlader ieg mig altydt.
Tratzs thennom (1533: tradz alle dem) ther
mig forfølge.
4. Myn HERRE ladt tig till hiertit gaa,
oc werdis thet ath betrachte.
Huorledis the alle meth tig staa,
huilcke thu thin naade skencker.
Beslutthet haffuer thu foruist,
aff euighedt foruden lyst.
Huor mett the salige worde.

5. Myn vngdoms brøst oc wfornufft,
o herre wilth thu forgette.
Forladt mig all myn store wtucht,
oc myne synder aff slette,
for medels Christi rosen blodt.
Som nøgen for oss paa korset stodt.
O HERRE vdi hw kom thette.
6. HERREN er sødt retuyss oc godt,
alle them som hannom paa kalle.
Om the endt noget aff weyn gaa,
handt will them dog ey vndfalde.
Handt lærer thennem syn wilge godt,
befester hannom y theris hierte rodt.
Alt effter syn eygen wilge.
7. HERRENS wey ere (1533: ær) sandhedt
wisselig,
godhedt, miskundt oc naade.
Sith løffte holder handt tryggelig,
snarlig giffuer thet till bade.
Alle them hans ordt samtøcke nw,
oc elske thennom aff hierte oc hw.
Som oss aff schrifften kundgiøris.
8. For thit hellige naffn o HERre Gudt,
aff siett alle myne synder.
Thet er saa megit thet wndekrudt,
oc woxer endt alle stunder (1533: woxer
alle stunder).
ther fore o HERRE vnderuise mig,
wdi thin low wandre rettelig.
Aldelis effter thin wilge.
9. Menniskens side som frychte Gudt,
the skulle hans rige erffue.
The hannom troo faa ewig roo,
oc skulle reth aldrig forderuis.
Herren er theris retthe forswar,
sith Testament thennom obenbar.
Tesligest then Helliaand skencker.
10. O HERRE Gudt til tig altydt,
myne øgen ieg opløffter.
Frels mig aff snaren ieg er vdi,
till helffuede mig synden forplichter.
Forbarme tig mig, o herre Christ,
thi ieg er arm och forsmaader wist.
Ther till aff mange forachtet.
11. Myn hiertens wee oc nødt er stoer,
vdaff myn sorg mig redde.
Ansee att ieg mysactet er,
aff trældom platt formodder.
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Aff siett all myn wretuyshedt,
thi mange giøre mig wffredt.
Oc aff fortreedt mig hader.
12. Bewar myn siell oc hielp nw mig,
att ieg icke nw (1533: icke plat) beskemmis.
Mitt staadige haab haffuer ieg till tig,
thin wilge ladt hooss mig fremmes.
Oc hielp nw HERRE aff sorge oc wee,
Israel thine tiænere.
Som tig allene tilhøre Amen.
Dansk o. 1530.
Her efter Bruun 1,147.
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2. Beskiemmet aldrig biir den Mand,
Der eene paa Dig lider:
Din Vældes Arm ham frelse kan,
Hvad Magt end mod ham strider:
Hielp Gud! saa er det onde Tid!
Saa har de Lyst af Spot mod Dyd:
Af Spot mod Christnes Vandring.
3. Vildt lyder Spot, fordi Guds Ord
Er os den beste Lære:
Og det dem harmer, at Guds Ord
Ved Idret vor faaer Ære.
Vor Gud! skue dem langmodelig!
Os andre skee det mildelig,
At fast ved Dig vi holde.

Hans Tavsen filede lidt paa versefødderne og
moderniserede sproget, men ellers blev den uden
væsentlige ændringer optaget i Tv bl. 59, dog
blev rimet i 4,2 bragt i orden ved en ændring:
betencke.
Teksten fra Tv gik videre til Th 172, igen kun
med formelle ændringer i de oprindelige 12
vers, men Hans Thomissøn har tildigtet en dok
sologi :

4. Viis, Herre! mig Din Vey at gaae:
Min Afmagt best Du kiender:
Hvor skal jeg fast paa Glidet staae!
Hvor naaer jeg Banens Ende!
Du, Gud! os bød at troe paa Dig:
Derved, min Siel bekræfter sig:
Jeg mod det Bedre iler.

13. Gud Fader Søn oc hellig Aand
Ville wi til euig tid prise/
For hans Naade oc velgierning sand
Som hand oss daglige beuiser/
Til Legemit her forseer oss vel/
Oc rigelig bespiser vor Siel/
Thi siunge wi Haleluia.

5. Min Ungdoms Brøst og Ufornuft
Til Minde Du ey tage!
Saa mangen Stund jeg har misbrugt
I de henfarne Dage:
Vær naadig. Gud! for Christi Skyld:
Hans ere vi — vær Du os huld!
Hans vil vi altid være.

Nogle flere ændringer fremkom i K, hvor salmen
blev anbragt under 4. sønd. i adv.: 1,4: At intet
mig mistrøster. 6,6: Befæster den. 7,6: elske han
nem. 10,6: arm og usel vist. 11,3: vanmægtig er.
11,4: Af trældom fast lagt øde. Hans Thomissøns
slutningsvers fulgte med.
Saaledes gik salmen videre til P 265. I Gb
blev den udeladt. Men netop samme aar, som
Gb udkom, udgav Tyge Rothe i »En Christens
Sange« I,XXX en gendigtning i tidens stil af
den gamle salme:

6. Den beste Lærer Christus er;
Du, der om dette tvivler,
Du Herrens Villie kun giør!
Og da for vist Du føler,
Hvor Christi Lære den er sand:
Hvor den lyksaliggiøre kan:
Hvor den Dig heel forædler.

Fortrøstning.
Mel. Fra Mennesken har jeg vendt.
1. Fra Mennesket, fra Støvet her,
Jeg Sind og Hu bortvender:
End feirest Liv som Drømmen er:
Et evigt Vel jeg kiender:
Bort Verdens Støv - fra nu i Dag,
Min Herre Gud! Dit Velbehag
Skal alt og alt mig være.

7. Men alt for ofte Lærens Bud
Vi Daarer slaae af Sinde:
O regnede Du med os, Gud!
Hvor blev en reen at finde ?
Vor første Adel den er tabt:
Oplys os, Gud! og giv os Kraft:
At vi igien den vinde.
8. Den vindes kun ved Christen Flid:
Vi arve kan Guds Rige:
Vor Frelser vil os leede did:
Hans Løfter kan ey svige:
Og vi os har Guds Herrens Ord:
At hvo paa Jesus Christus troer.
Guds Rige skal han arve.
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g. Hvad da, den trange Vey at gaae,
Naar Herren vil mig leede?
Men og den Kraft, min Siel kan faae:
Og hvilken himlisk Glæde,
Naar Gud mig skienker her sin Fred Gud skienke mig den høye Fred,
Saa kan jeg Seyer vinde.
i o. Bevar min Siel i Hellighed,
Saa Laster den ey skiemme:
Fuld sikker Middel jeg mig veed,
Mit sande Vel at fremme:
Gud under hver sin Troende
Fra Himlen Hielp mod Alskens Vee:
Vel os, vi Gud tilhøre!
11. Saa knæle hver, der knæle kan;
Hver Siel Gud, Herren prise
For uforskyldte Gunst, den han
Ey kiedes ved at vise.
Fra ham er dette Lives Vel;
Men, o det meer! han for vor Siel
I Himlen har beredet.
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4. Ja, Daarskab trodser mod dit Ord,
Mod Jesu Sandheds Lære;
Den spotter Hver, som Ordet troer.
Som holder det i Ære.
O! styrk mod Daarskabs Magt og Svig
Enhver, som troer og lyder dig,
At fast ved dig han holder!
5. Saa gaae vi frem til Herlighed,
Og Laster os ei skæmme;
Thi sikkert Middel vi os veed,
Vort sande Vel at fremme.
Enhver, som lyder Herrens Ord
Og tillidsfuld paa Jesum troer.
Guds Rige skal han arve.
E 236.

Denne gendigtning blev, skønt den var ganske i
tidens stil, bearbejdet ret grundigt, inden den
kunde optages i E 236. Man udvalgte v. 1, 4, 2,
3, ioa + 8b, og resultatet blev:

Derved er Tyge Rothes betragtninger blevet lidt
mere glatte i formen, men ogsaa mere fladbun
dede og selvglade. Grundtvig har nok i krise
vinteren 1810-11 haft en følelse af, at tonen her
var ilde. Han har begyndt at tumle med den
gamle salmes tanker, men det blev kun et brud
stykke, han fik færdig, »Fra Verden haver jeg
vendt mit Sind«, se Sangv. III, 18. Han kørte
fast i nogle udtryk, der minder om sjælekampen
i Vindbyholt Kro. Heller ikke R kunne bruge
teksten i E, men vendte tilbage til den gamle
tekst, fandt tonen paany og gav en lille bearbej
delse paa fire vers, v. la + sa, 2a-f-3b, 5, 12.
Den lyder:

1. Fra Mennesket, fra Støvet her,
Jeg Sind og Hu bortvender.
Her feirest Liv som Drømmen er,
Et bedre Liv jeg kiender.
Min Guds, min Faders, Velbehag,
Og ene det, fra denne Dag
Skal Alt og Alt mig være.

1. Fra Verden har jeg vendt min Hu,
Til dig min Længsel higer,
O Herre Gud, bevar mig nu,
At aldrig jeg dig sviger;
Viis mig den Vei, som jeg skal gaae,
Lær mig i Sandhed fast at staae,
Trods Fjenden, som mig frister!

2. Viis, Herre! mig den Vei at gaae!
Min Afmagt bedst du kiender;
Men frem til Maalet kan jeg naae,
Naar du din Kraft mig sender.
Du bød mig, Gud! at troe paa dig;
Min Siel ved Troen styrker sig,
Og til det Bedre stunder.

2. Beskæmmet vorder ingen Mand,
Som sig paa dig forlader,
Din stærke Haand ham frelse kan
Fra alt det, som ham skader;
Til dig jeg ene slaaer min Lid,
Du er min Tilflugt hver en Tid,
Du vil mig ej undfalde!

3. Beskæmmet vorder ei den Mand,
O Gud! som paa dig lider!
Din Vældes Arm ham frelse kan,
Hvad Magt end mod ham strider.
Hielp, Gud! naar Letsind reiser sig
Mod Tro og Dyd formastelig
Og haaner Christnes Vandring!

3. Min Ungdoms Ufornuft og Brøst,
O Herre, du forgjette,
Ryk op med Rod den onde Lyst,
Du al min Synd udslette;
Formedelst Jesu Christi Blod,
Som har paa Korsets Træ gjort Bod,
O Herre, vær mig naadig!

Tyge Rothe:
En Christens Sange, Kiøb. 1778, I, s. 132.
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4. Bevar min Sjæl og hjælp nu mig,
At ikke jeg beskæmmes,
Lær du mig selv at elske dig,
Din Villie hos mig fremmes!
Udfri mig fra al Sorg og Vee,
Lad engang mig dit Ansigt see
Og evig dig tilhøre!
R 486.
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UDGAAR.
En anden over Evangelium,1
Under dend Melodie:
Guds Søn er kommen af Himmelen Ned, etc.
1. GUds Naade og Aarvaagenhed,
Hans omhu og hans Øye,
Saa faa sig at erindre veed,
Og hvor hand agter Nøye,
At hand os i sin Viingaard kand
Indkalde, hver udi sin stand,
Og saligt Gavn tilføye.

I Sønderjylland blev salmen udeladt af MB, men
genoptaget af N 306. Det ser ud til, at man i og
for sig syntes godt om bearbejdelsen i R, men
gerne vilde bevare noget mere af den gamle tekst;
man gik en mellemvej og optog otte vers, med en
ny bearbejdelse af den gamle tekst, og med laan
fra R: 1,1-3 som R- 1,4-7: Du aldrig nogen
sviger; Al min Fortrøstning staaer til dig, For
Skam og Skjændsel vogt du mig, At ei min
Fjende frydes. 2,1-6 som R. 2,7: Mod dem, som
mig forfølge. 3: Viis mig den Vei, som jeg skal
gaae. At jeg din Sti maa lære; I Sandhed lær
mig fast at staae, Din Miskundhed til Ære, Som
været har fra evig Tid; Min Frelses Gud og min
Tillid, Jeg efter dig nu bier! 4,1-2 som R 3,1-2.
4,3-7: Forlad mig Kjødets onde Lyst, Du al min
Synd udslette, Formedelst Jesu Christi Blod, Som
sig for os korsfæste lod; Ak, mindes det i Naade!
5: Vor Gud er god, retviis og mild Mod dem,
som ham paakalde; Om de paa Veien end foer
vild, Vil han dem ei undfalde; Han lærer dem
sin Villie god, At de i deres Hjerterod Hans
Pagt maae vel bevare. 6: For dit Navns Skyld, o
Herre Gud, I Jesu Christi Vunder Skjul du min
Synd og slet den ud, Den voxer alle Stunder; O
Herre, underviis du mig, At i din Lov jeg rettelig
Maa vandre dine Veie! 7: Mit Øie til dig, Herre
Gud, Jeg løfter alle Dage, Fri mig fra Satans
Snarer ud, Som mig til Helved drage; Forbarme
dig, o Herre Christ, Jeg arm og ussel er forvist,
Ak, fri mig af min Trængsel! 8 (jvf. R. 4): Bevar
min Sjæl og hjælp du mig, At jeg nu ei beskæm
mes, Jeg haver sat mit Haab til dig, Din Villie
hos mig fremmes! Gjenløs og nu, o Herre sød,
Dit Israel af al dets Nød, At dig det ene tjener!
Her er i højere grad bevaret forbindelsen med
Ps. 25. Enten i denne form eller med teksten fra
KH kunde den gamle salme godt være blevet
bevaret i D, hvis ikke saa meget nyt og bedre
stof havde trængt sig paa. Man maa vel ogsaa
sige, at den har udtjent. Den har været brugt i
Danmark i længere tid end i dens fædreland.

6. Men Gud som er paa Naade riig
Foruden Maal og Ende,
Dend sidste giør dend første liig
Og lader dermed kiende.
At Gierning ey fortienne kand
Sin deel udi Guds Himmel-Land,
Hans Naade det skal sende.

(Koch 1,439. Fischer 11,307. Nutzhorn 1,285, 289.
Widding 11,62. Uffe Hansen 1,17).

1. nemlig »Første Søndag efter Kyndelmesse«.
2. attraaede verden.

2. Ved Verdens Morgen Da op gik
Hans Naades Straaler viide,
Som Krafft og megen styrke fik
Ved høye Middags Tiide:
Der det mod Verdens Afften leed
Blev hand ey aff sin omhu keed,
Men saae hvor vi mon liide.
3. Hand hegned sig en Viingaard ind,
Til dend hand os indraabte,
At vi som hafde Doune sind
Og kun paa Verden snaabte2
Vi skulle der Guds Arbeid faa,
Og frem i fliid og Frugter gaa,
Som hand af os Forhaabte.
4. Men see! Dend gamle Slanges Lyst
Sig i Din Viingaard Lukker,
Og fylder Dine Tieners Bryst
Med sød indbildnings Sukker,
De som Guds Arbeid meest har giort,
De agter ikke andre stort,
Men paa sin Gierning pukker.
5. De som i Tienist’ aarie kom.
Og HErren mon’ opleede.
Som bærer Dagens byrde om
I dend Vansmægtig heede,
De vendter større Løn at faa
End de der kun en Time gaa.
Og have kort at svede.
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7. O Gud hvad er dog aid vor Daad
Vor Tanke og vor Tale?
Vor’ anslag og vor Hiertes Raad,
Hvor skiønne vi dem Male ?
Naar Du os i dit Lyvs beseer,
Da er vort Guld kun ringe Leer,
Hvor aff saa høyt vi Prale.

5. End er der dog paa Nattens Rand
En Times-Tid tilbage,
Og giør vi kun det Lidt, vi kan,
Som gamle Folk og svage,
Da faae vi hvad Han kalder Ret,
Som, gavmild, sig forregner let,
Vil heller gi’e end tage!

8. Vi derfor alle venter paa
Vor deel i HErrens Glæde,
Dend skal vi vist aff Naade faa
For HErrens Stool og Sæde!
For, JEsu, din Retfærdighed
Ja for din Død og Blodig Sveed,
Det er vor Troe og Glæde.
Th. Kingo:
»Vinter-Parten«, 1689.
Her efter KSS IV, 258.

6. Ja, Vingaards-Manden, hovedrig,
Og fremfor Alt paa Naade,
Den Sidste giør den Første liig,
Det er en herlig Gaade,
De Lærde ei den løse kan,
Men alle Smaa har den Forstand,
At Nøglen er Guds Naade!

Salmen blev ikke optaget i K eller de følgende
salmebøger, og det skyldes vel Grundtvigs bear
bejdelse i Sangv. 1,67, at den blev genopdaget.
Denne bearbejdelse, som ganske vist ikke blev
optaget i de officielle salmebøger, men skabte en
særlig grundtvigsk tradition, lyder:
1. Guds Naade-Soels Aarvaagenhed,
Dens Omhu og dens Møie,
Fra den stod op, til den gaaer ned,
Kun seer Hans Forsyns Øie,
Men i Hans Vingaard, trindt paa Jord,
De Kaldte see dog Straale-Spor
Af Solen i det Høie!
2. I Verdens Morgen-Stund opgik
Det Lys, vi Livet skylde,
Sin Middags-Glands og Kraft det fik
Dog først i Tidens Fylde,
Da Morgen-Røden, evig from.
Ved Midnats-Tid til Verden kom,
Paany den at forgylde!
3. Da planted sig en Vingaard ny
Gud Fader paa det Lave,
Og Arbeids-Folk i Morgen-Gry
Han leied til sin Have,
Men leier immer Fleer og Fleer,
Som ledig Han paa Torvet seer,
Dem lover Gunst og Gave!
4. Det lakked alt mod Aften brat,
Da ogsaa os han leide,
Vel snart vi har den sorte Nat,
Da Ingen kan arbeide;
Vi ledig stod den hele Dag,
Til Tidsfordriv vi sov i Mag,
Naar ei vi laae i Feide!

7. Ja, Gud! hvad er dog al vor Daad,
Vor Tanke og vor Tale,
Vort Anslag og vort Hjertes Raad,
Naar deiligst vi dem male ?
Naar Du os i dit Lys beseer.
Forvandles strax til Støv og Leer
Det Guld, hvoraf vi prale!
8. Og Hvem har saa vel gjort det Leer?
Og Hvem gav det Guld-Farve?
Kan uden Liv vi flytte Fjer,
End sige Plov og Harve?
Kan af os selv med Kraft og Held,
Vi slaae vor Synd og Død ihjel.
Med Selv-Ttegt Himlen arve!
9. O Gud! vi er jo først og sidst
Et Værk kun af din Naade,
Thi maa den baade her og hist
For vore Kaar vel raade,
Og har til Redskab Den os brugt,
Vi høste jo Dens Arbeids Frugt,
Naar vi faae Løn af Naade!
N. F. S. Grundtvig i Sangv. 1,67.
Da der saaledes var gjort opmærksom paa sal
men, begyndte man at arbejde med Kingos
tekst. RF 1850,176 optog v. 1, 2 (stærkt paavirket af Grundtvig), 6 (ændret helt i slutningen) og
7. RF 1852 satte en streg mellem v. 3 og 4 og
tilføjede som v. 5 en bearbejdelse af Kingos slut
ningsvers. Det endelige resultat i R 183 er dog
anderledes. Versudvalg og tekst er her paavirket
af Monrads forslag 1854, nr. 43, og muligvis har
Ingemann filet lidt paa teksten. Her er versudvalget 1, 2, 5, 6, 7, 8, og ændringerne følgende:
1,2-3: Hans aabne Faderøie, Derpaa kun Faa at
skjønne veed. 7: De Ringe som de Høie. 2: Fra
Livets Morgenstund udgaar Hans Naades Kald
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saa vide, Hans store Viingaard aaben staaer,
Mens Dagens Timer skride, Han kalder altid
Fleer og Fleer; Mod Aftenstund han til dem
seer, Saa er det Lønningstide. 3 (5): De, som paa
Arbeid aarie kom, Og ei lod Herren lede, Som
bare Dagens Byrde om Alt i den stærke Hede,
De vente større Løn at faae, End de, først Her
ren kaldte paa, En Stund før Sol var nede.
4 (6) ,4: Og giver saa tilkjende: 5: Vor Gjerning.
6; Hvad Deel. 7: Hans Naade os vil sende.
5(7),3: Vort Anslag og vort. 4: Naar skjønnest.
6: det Guld. 6(8),i: Dog, Jesu Christ, vi vente
paa. 4: Fra Herlighedens Sæde, Men kun for
din Retfærdighed Og Døden, som for os du led,
Det er vor Tro og Glæde.
KHF1885 optog baade Grundtvigs bearbej
delse (190) og den nærmere Kingo liggende tekst
fra R (191); den sidste blev et par steder ført
nærmere originalen: 4(6),5-7 helt som Kingo.
6(8),4-7: For Herrens Stol og Sæde, For, Jesus,
din Retfærdighed Og Døden, som for os du led;
Det er vor Tro og Glæde. - Saaledes blev salmen
optaget i KH 169. Heraf har TT 725 optaget de
to sidste vers »O Gud, hvad er dog al vor Daad«
som særlig salme.
I Sønderjylland er salmen ikke optaget i MB,
N eller SS.
Derimod har i Norge La 245 optaget allevers;
nogle af dem er ret bearbejdede. Heraf har La
rev 220 udeladt v. 1, 2, 4, hvorefter salmen be
gynder: »Gud hegnet sig en vingård inn.«
Som tidligere antydet nedstammer der en sær
lig tradition fra Grundtvigs bearbejdelse, bort
set fra at denne af og til ogsaa har paavirket de
officielle tekster. Til 3. opl. af Festsalmerne, nr.
683, udvalgte Grundtvig v. 2-6 »I Verdens Mor
gen-Stund opgik«, hvori han foretog enkelte æn
dringer (ligesom han ogsaa ændrede noget i 2.
udg. af Sangv.), f.eks.: 4(5),6: Som aldrig bli’r
af Godhed træt. 5 (6),2: Som haver alt at raade.
- Saaledes blev salmen optaget i ETR 662 og
ETF 756, men grundtvigianeren og kingoudgiveren P. A. Fenger kunde dog ikke nøjes med
det, men optog tillige i ETF 757 de sidste tre
vers i Grundtvigs bearbejdelse, dog med nogle,
formentlig godkendte ændringer: »O Gud! hvad
er dog al vor Daad.«
Teksten fra Festsalmerne blev tillige optaget i
FN 211, FV 161, FA 168, som dog tilføjede v. 9.
S 181 optog v. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.
KHF 1885,190, og de følgende udgaver af for
slaget søgte at faa Grundtvigs tekst indført ved
siden af Kingos i de officielle salmebøger, GF
228 ligeledes, men D 146 blev staaende ved den
kingoske tekst alene, udelod dog efter Grundt
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vigs eksempel det første vers, ændrede lidt paa
det nye begyndelsesvers og førte v. 2 lidt nærmere
til Kingos v. 5.
Pastor Aage Jespersen har i Præstefor. Blad
1952, nr. 27, s. 397-399 karakteriseret denne
salme som den bedste kaldssalme i vor salmebog,
idet han har understreget, at Kingo tænkte paa
det borgerlige kald som en gudstjeneste, mens
ændringerne har utydeliggjort dette og nærmest
ledet tanken hen paa et specielt gudeligt arbejde.
- Kingos knudrede sprog har dog gjort ændrin
ger nødvendige, og disse er da i nogen grad præ
get af de tider og personer, som har foretaget
dem. Men man kan godt beklage, at man ikke
har bedre salmer med den gamle lutherske kalds
tanke.
(Uffe Hansen 1,325-326. Skaar 1,577).

FRED HVILER OVER LAND OG BY.
Aftensang.
1. Fred hviler over Land og Bye,
Ei Verden larmer meer:
Fro smiler Maanen til sin Skye,
Til Stjerne Stjerne seer.
2. Og Søen blank og rolig staaer
Med Himlen i sin Favn;
Paa Dammen fjerne Vogter gaaer
Og lover Herrens Navn.
3. Det er saa fredeligt, saa tyst
I Himmel og paa Jord;
Vær ogsaa stille i mit Bryst,
Du Flygtning som der boer!
4. Slut Fred, o Hjerte, med hver Sjæl,
Som her Dig ei forstaaer!
See over Bye og Dal i Qyel
Nu Fredens Engel gaaer.
5. Som Du han er en Fremmed her:
Til Himlen staaer hans Hu;
Dog i det stille Stjerneskjær
Han dvæler her som du.
6. O, lær af ham din Aftensang,
Fred med hver Sjæl paa Jord;
Til samme Himmel gaaer vor Gang,
Adskilles end vort Spor.
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7. Fred med hvert Hjerte, fjern og nær,
Som uden Ro mon slaae!
Fred med de Faa, som mig har kjær,
Og dem jeg aldrig saae!
8. Fred med hver Aand, som hader mig!
Den skal mig elske vist,
Naar samlet i Guds Himmerig
Vi ham lovprise hist.
B. S. Ingemann.
»Harpen«. Fjerde Aargang, No. 1.
Udgivet af A. P. Liunge.
Fredagen den gdie Januari 1823.
Straks efter sit komme til Sorø 1822 skrev Inge
mann til brug paa Akademiet en samling mor
gensalmer, hvoraf de fleste nu synes afblegede.
Omtrent samtidig har han skrevet ovenstaaende
aftensang, som har bevaret sin friskhed. Vilh.
Andersen siger, at han skrev den »med Tanken
paa det Liv, han lige havde forladt, og det, der
nu skulde begynde, i det forste Indtryk af »Sorøs
milde Godaften« (Poul Møller).« Sceneriet er
altsaa en aftenstemning ved Sorø sø. Paa »dam
men« gaar den »fjerne vogter« og synger sin
aftensalme, hvad enten han nu, som Ludwigs
mener, holder vagt over det til blegning ud
bredte tøj, eller han er en hyrde, som fører
kvæget hjem. Det er nok muligt, at de aander,
som hader digteren (8,1) skal søges blandt de
københavnske kritikere. Maaske er deres »had«
ikke saa stort, som den saarbare digter føler;
han venter da ogsaa at møde dem i Himlen
(8,2-4). Men uroen i hans eget hjerte er uom
tvistelig; den træder saa stærkt frem paa bag
grund af den fred, der synes at hvile over natu
ren, en gave, som »fredens engel« for en stund
har bragt med sig fra Himlen, og som digteren
kunde ønske sit eget hjerte og opfordrer det til
at modtage.
Sagnet om, at Ingemann skulde have skrevet
denne aftensang, mens en forbryder i skovtyk
ningen lurede paa ham og kun afholdt sig fra at
overfalde ham, fordi han syntes at være i selskab
med to kraftige mænd, to engle, kan ikke bekræf
tes. »Uroen« i sangen skulde komme af, at nogen
lurede paa digteren. Sv. Aa. Reerslev har be
handlet dette sagn novellistisk i »Julestjernen«
1943, men ved ikke, hvorfra det stammer.
Der er imidlertid en stadig tilbagevendende
diskussion, om sangen er skrevet i København
eller i Sorø, og om »dammen« er Blegdammen i
København eller en lokalitet ved Sorø sø. Hen
rik Ussing holder paa det sidste (»Danske Stu
dier«, 1915, s. 205-6) og fremkommer med en
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ret overbevisende dokumentation. »Dammen«
ligger ved vestenden af Sorø sø. Dam betyder en
dæmning eller et inddæmmet stykke land. Den
gamle landevej fra Kongebroen mod Skelskør
fører over en engstrækning mellem Pedersborg
og Lynge sogne. Det var den, som hed Dammen.
Flere stednavne minder derom, Valkmølledammen, Damsmosen, Damslund, og Damsgaarden,
hvortil mosen hørte, ejedes dengang af Chr.
Bredal (det var dog vist først i 1824, at Bredal
overtog gaarden). Der var mange mosehuller,
som kvæget kunde synke i, derfor maatte der
være bevogtning. Fra Akademiet og Ingemanns
hus kunde man se skraat over søen til Dammen,
og i en stille aften kunde vogterens sang høres.
Trods denne fyldestgørende forklaring mener
F. Rønning 11 aar senere (»Danske Studier«,
1926, s. 172-4), at Dammen er Blegdammen i
København; det har han hørt af sin svigerfader
C. J. Brandt. Men aaret efter (D. S. 1927, s.
88-89) svarer Johan Borup, at vogteren paa
Blegdammen blæste i et kohorn for at skræmme
tyve bort fra tøjet. Himlen og stjernerne og hele
sceneriet i sangen passer ikke til København i
juli, men det passer godt paa Sorø i august og
september. Det er nok ogsaa et spørgsmaal, om
et kohorns gennemtrængende toner kan gengives
ved »og lover Herrens navn«.
Sangen her hører ikke til de senere berømte
morgen- og aftensange; den staar helt for sig
selv. Men Ingemann har her for første gang fun
det den tone, som han derefter var 15 aar om
at finde igen.
Skønt den vel senest er skrevet i september
1822, blev den først offentliggjort i nytaarsnumret 1823 af A. P. Liunges »Harpen. Et æstetisk
Tidsskrift«, som bragte digte og noveller. Kort
efter blev den oversat til tysk af Hans Gardthausen i Kappel i hans tidsskrift »Eidora«. Med
nogle ændringer i tegnsætning og ortografi, men
ellers ingen, blev den først genoptrykt af Inge
mann i hans »Samlede Romanzer, Sange og
Eventyrdigte«, 1846, men ikke i »Smaadigte«
1832, »Blandede Digte« 1842 eller det i 1843
udkomne tillæg til 2. udg. af hans »Høimessepsalmer«, hvor de andre morgen- og aftensange
dog er optaget. Maaske er det ikke faldet ham
ind, at denne aftenstemning kunde finde vej til
en sangbog eller salmebog.
Rønning omtaler i Danske Studier 1926 en
teori om, at Ingemann kan have holdt digtet til
bage af hensyn til de »fjender«, der nævnes, men
der er jo dog ikke sagt noget om dem, som ikke
kunde offentliggøres, og desuden var digtet offent
liggjort 1823. Skulde denne offentliggørelse i
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»Harpen« muligvis være sket af en fejltagelse?
spørger Rønning.
Siden gik det i hvert fald saadan, at sangen
flittigt blev optaget i sangbøgerne, i reglen med
en ændring i 3,1: »Det er saa stille og saa tyst«.
En enkelt udgave af »den blaa sangbog« (Dansk
Sangbog, Aabenraa 1894) har optaget alle vers,
ellers bliver det sidste altid udeladt, og det næst
sidste ofte.
I en salmebog kom sangen først 1936 med
DT 727, hvorefter den blev foreslaaet af SF 124,
der konsekvent optog alle Ingemanns morgenog aftensange. Det er dog ikke af den grund,
sangen har faaet plads i D 722, idet kun een i
kommissionen kunde ønske den optaget. Men
efter at kommissionen havde afsluttet sit egent
lige arbejde, blev den af stiftsprovst Hee Ander
sens Salmebogskreds foreslaaet optaget i et til
læg med sange, som kirkeminister Hermansen
havde lovet kredsen, og ved en aftale mellem
ministeren og salmebogskommissionen blev den
da sammen med nogle andre sange indlemmet i
det almindelige salmestof, saa man kunde undgaa straks at føje et tillæg til den nye salmebog.
(Ludwigs 1,61-62. »Illustreret dansk Litteraturhisto
rie«, ved Carl S. Petersen og Vilhelm Andersen. III,
238).
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4. JEsu! hold kun Siælen hiemme
I din Smertes søde Roe.
Lad din aabne Side giemme
Al min Længsel, Haab og Troe;
Saa skal du i Paradiset
Af mig ævig vorde priset.
Hans Adolph Brorson__
»Svane-Sang.« Kiøb. 1765, XXIII.
Denne korte og klare salme fra Brorsons Svane
sang synes først at være draget frem i nyere tid.
Den blev 1895 optaget i »Hjemlandstoner« 195
uden andre ændringer end 2,6: er. Saaledes gik
den videre til IMS 85.
Den har ikke tidligere været optaget i salme
bøgerne, og ved optagelsen i D 455 blev det
sidste vers udeladt, og derefter er den paa samme
maade optaget i den nye Hjemlandstoner 431.
Jørgen Schultz siger efter at have citeret 4,1-4:
»Velsagtens har man syntes, at den slags var vel
stærkt, en smule usmageligt, i tonen. Men vi
træffer nu den tone tit i Svane-Sang, og endnu
stærkere, når Jesu død udmales.« Det er vel mest
4,3-4, som har bevirket udeladelsen; disse linjer
vil støde den almindelige moderne kirkegænger,
mens den, som gennem studier er vant til pietis
mens og Brødremenighedens sprogbrug, ikke saa
let forarges derover. Men ved udeladelsen har
man mistet den sjældne og dybe tanke i de to
første linjer. Det er et tab.

FRED I JESU DØD VI SKULDE.

(Jørgen Schultz: »At »glemme sin trængsel og more
sin længsel«« i Dansk Kirkesangs Årsskrift 1956, s. 49).

1. Fred i JEsu Død vi skulde,
Kunde, burde alle faae.
Hvert et Saar er her tilfulde
Pant, Beviis og Segl derpaa.
Alle raaber, og forkynder:
Her er fred, beklemte Synder!
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2. Kom kun du, som sukker under
Lovens Trusel mat og træt!
Kan du ej af JEsu Vunder
Fatte deres Meening ret?
Sandelig han bar din Smerte;
Saa est du jo frie mit Hierte.
3. Nu far vel med alle dine
Torden-Straaler Sinai!
Sandelig han bar min Pine.
Dermed er min Straf forbi.
Hver en Draabe Blod, der flyder,
Mig med Naade overgyder.

1. Fred er Jorderiges Savn,
Himlens Skiænk i Jesu Navn!
Fred os kiøbde med sit Blod,
Fred os Jesus efterlod!
Christendom er i en Sum
Fredens Evangelium!
2. Fred er Kirkens Velkomst-Ord
Og Farvel paa denne Jord:
I vor Daab det til os lød,
Skal gienlyde i vor Død;
Mellem Gud og Hjertet Fred
Nu og i al Evighed!
N. F. S. Grundtvig.
»Utrykte Psalme-Blade til Kirke-Bod«, 1843.
Her efter Sangv. 111,273.
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»Den er lidt usikker i sit Anslag endnu«, siger
Uffe Hansen, »og i et Register staar Begyndelses
linjen: Fred, al Jordens bittre Savn.« I Prøve
heftet 1845, nr. 109, hvormed heftet slutter, æn
drede Grundtvig 1,1-2: Fred, til Bod for bittert
Savn, Gav os Gud i Jesu Navn. 2,5: Fred med
eder! Herrens Fred.
I Festsalmer 2. opl. 1850, nr. 678 ændrede
han igen 1,2: Gud os gav.
Saaledes blev den optaget i ETR 820 og ETF
644 og de senere grundtvigske salmebøger FK
60, FA 408, FN 120, FV 81, S 485, ligeledes i de
officielle salmebøger RT2,gio, KH 419, SS 675
og D 389.
I Norge har La 92 og Hauge 197 taget det
efter Prøveheftet, og saaledes er den gaaet videre
til La rev 63. Skard har oversat den til Nynorsk
51: »Fred til bot for saknad saar«.
Den er et eksempel paa, at Grundtvig ogsaa
kunde være kortfattet og sige meget i faa klare
ord. Den blev sunget ved hans egen jordefærd i
Vor Frelsers kirke efter P. A. Fengers tale.
(Skaar 1,256. Uffe Hansen 11,145. J. Kristian Mad
sen: »N. F. S. Grundtvigs Jordefærd«, Kjøb. 1872, s.
37)-

FRELSEREN ER MIG EN HYRDE GOD.
Fortrøstnings-Psalme.
(Efter Davids 23de Psalme).
1. Frelseren er mig en Hyrde god;
Hos ham skal jeg Intet savne:
Lammet hviler ved Hyrdens Fod,
Nævnes med kjærlige Navne.
2. Saaret, jeg flyede fra Ulves Tand;
Mit Blod til hans Fod er rundet.
Selv han bar mig til Kildens Rand;
Der har jeg Lægedom fundet.
3. Hovedet hviler jeg i hans Skjød;
Jeg lædskes af Livets Vande.
Palmen kjøler mig Dagens Glød,
Svaler min brændende Pande.
4. Skal jeg end vandre til Ormes Land
Og gaae gjennem Dødens Skygger,
Hos mig vandrer i Skyggen han,
Lyser, hvor Rædselen bygger.
5. Ud fra Forraadnelsens Hjem jeg gaaer;
Forbarmelsens Haand mig qvæger:

Hos mig Kjærligheds Fyrste staaer,
Rækker mig Saligheds Bæger.
B. S. Ingemann.
»Nordisk Tidskrift for christelig Theologi.« 1. Bd.
Kjøb. 1840, s. 168.
Denne »Fortrøstnings-Psalme« fremkom 1840 i
Th. W. Oldenburgs og P. Chr. Kierkegaards
»Nordisk Tidskrift«, og 1843 optog Ingemann
den i tillæget til 2. udg. af sine Højmessesalmer.
Ved den lejlighed slettede han i 2,1 kommaet
efter »Saaret«, men bibeholdt »Ulves«. Det sid
ste er i RT 1,776, hvor salmen først blev optaget,
ændret til »Ulvens«, hvorved tanken direkte
ledes hen paa Djævelen. Saaledes gik salmen
videre til N 598, KH 548 og D 498.
Naar Ingemann i 5,1 kalder graven »Forraad
nelsens Hjem«, har han maaske i tankerne det
tyske udtryk »Verwesungsstelle«.
Niels Møller gør opmærksom paa, at Ingemanns barnlige Gud-Fader-Tro i ungdomsud
viklingens kamp var blevet en fast Kristustro. I
den forbindelse siger han: »Det er oplysende at
sammenligne Ingemanns »Frelseren er mig en
Hyrde god« med den Davidspsalme, hvorover
den er bygget (Ps. 23). Man ser da, at han i 2.
Vers indføjer et personligt Erfaringstræk, som
ikke staar i den gammeltestamentlige Salme ...
idet han dels hentyder til Es. 53,5, dels kombine
rer det gml-testamentlige Billede af Gud som
Hyrden med Jesu Ord i Johs. 10,11 ff. om sig
selv som den gode Hyrde. Derved bliver Frelse
ren Hovedpersonen, og samtidig med at Billed
sproget fra Davidssalmen bibeholdes, indføjes
den nytestamentlige Tanke om Frelseren, der har
os ved Haand i Dødsriget og fører os ud fra For
raadnelsens Hjem. — Der bliver derved en Frem
fart over Salmen, der gør den til et Eksempel paa
det andet, der er karakteristisk for Ingemann:
Pilgrimstonen«.
Herman Møller har oversat den til tysk i »Dånische Kirchenlieder in deutscher Ubersetzung«,
Kop. 1934: »Heiland, du bist mir ein Hirte gut«.
Oversættelsen er meget fri, og salmens indhold
er trukket sammen til tre vers.
(Niels Møller: »Paa Vej mod Roskilde Konvents Sal
mebog«, Vartovbogen 1954, s. 117-118).
FREMMED ER VI ALLE DAGE.
Om Pottemagerens Ager.
Under dend Melodie:
Som en Hiort med Tørst befangen, etc.
1. PEngene, som Judas slengte
I de onde Præsters Skiød,
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Og dend Løn, hvorfor hand hengte,
Som hans fule Indvold brød,
Vil ey deres Hykler-Sind
I Guds Kiste legge ind,
Kirke-Blokken vil de spare,
Men ey Hierterne forvare.
2. Uden Frygt de tør betale
Judas sin Forræder-Løn,
Deres Vrede dristig svale
Udi Blodet paa Guds Søn!
Kirkens Giemme dog ey maa
De Blod-Penges Smitte faa;
Men det kand de intet føle,
I Guds Blood sig selv at søle.
3. Der paa deres Raad behager,
At de Penge gives skal
For en Pottemagers Ager,
Som for denne Priis er fal!
At og Pillegrime kand
Faa et ringe Hvile-Land,
Dennem vil de der begrave,
Som blant Guds Folk Lod ey have.
4. O min JEsu, O mig fattes
Sands i disse dybe Ting!
Himlen kand mod dig ey skattes,
Og ey hele Verdens Ring
Fuld alf Perler, Sølff og Guld!
Dog kand nogle Fødders Muld
Mod dit Kiøb, O JEsu, settes!
Aldrig det aff mig forgiettes.
5. Men Jeg vil begynd’ at lære
Hos dend Pottemagers Grav,
At mit Leer, som Jeg mon bære,
Og dend Krop, som Gud mig gav,
Aldrig skal hoffmode sig,
Om hand kunde endelig
Udaff Guld og Perler braske,
Thi hand er dog Leer og Aske.
6. Udaff Verdens Jord og Ager
Jeg med Adam tagen blev!
Gud, Du est min Pottemager,
Og din Forsyn Hiulet drev!
Dine Fingre danned mig
Allevegne underlig,
Saa mit Leerkar end mon bære
Dit aldmægtig Stempels Ære.
7. Jeg vaar fremmed (Gud det bedre,)
Som Jeg daglig mindes vel,
Jeg, saa vel som mine Fædre,
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Fremmed vaar fra Israel:
Men nu har vi Deel og Part
Blant Guds egen Børne-Art,
Nu har vi en Gravsted funden,
Som ved JEsu Blood er vunden.
8. Fremmed’ er vi alle Dage,
Pillegrim’ udi vor Fær!
Naar vi engang skal affdrage
Vandre-Klædet, som vi bær,
Og i Graven legge ned
Aid vor Pragt og Herlighed,
Tak, O JEsu, vi maa eye
Ved dit Blood et roligt Leye.
9. Det er nu mit Hiertes Glæde,
Mens Jeg boer i dette Leer,
Ved hvert Fied som Jeg mon træde.
At Jeg stunder meer og meer
Til dend sted, hvor Jeg en Vraa
Skal udi Guds Ager faa.
Hvor Jeg mig til Roe kand give.
Fuld aff Haab at faa til Live.
10. JEsu, giør det for din Pine,
At hvor Jeg i Verden gaar,
Kand forsigteligen trine.
Tænke Graven oben staar!
Gid Jeg døer i salig Troe,
Naar Jeg skal blant Døde boe,
Og, naar Dommens Dag skal være,
Sank mit Leer til ævig Ære.
Thomas Kingo:
Vinter-Parten, 1689.
Her efter KSS IV, 366.
Denne passionssalme, som er beregnet til brug i
den fjerde uge i fasten, blev optaget i K med
ændring i 5,6 og 8: dend. Derefter gik den videre
til P 83, som ændrede: 4,7: Mod dit kiød (tryk
fejl?). 8,2: Pillegrimme i vor.
I Gb og E blev den ikke optaget, hvorimod
den fortsatte sit liv i de sønderjydske salmebøger.
MB 613 optog ganske vist kun de tre sidste vers:
»Fremmed er vi alle Dage«, men N 98 optog v. 1,
3, 4, 7, 8, 9, 10, ændret saaledes: 1,3-4: Lønnen,
hvorfor han sig hængte, Som hans Legem sønderbrød. 2(3),:: Derpaa det dem saa. 3(4),6-7:
Fødder Muld Mod dit Kjød. 5(8),2: Pilegrimme
i vor. 6(9),!: Derved sig mit Hjerte glæder.
6 (9),3-5: Og ved hvert et Fjed, jeg træder. Sta
dig stunder meer og meer Til min Død, at jeg en
Vraa. 6(9),8: Som en Sæd, der saaes til Live.
7(10),3: Jeg forsigtelig maa. - Som en af de
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svagere af Kingos passionssalmer blev den ude
ladt af SS, hvor nr. 98 staar blank.
I Kongeriget arbejdede Grundtvig med den,
bearbejdede den 1832 nænsomt i Hagens »Histo
riske Psalmer og Riim« nr. 29 og optog 1845 i
Prøveheftet v. 10: »Jesus! giør det for din Pine«
(nr. 56) og derefter (nr. 57): »Jesus! lad mig dog
ei fattes«, dannet af v. 4 (med stof ogsaa fra v. 3)
samt v. 7, 8, 9. Se Sangv. IV, 97 og 98.
Intet af dette blev dog optaget i R. Først
KHF 1885,307 vendte tilbage til sagen og optog
v. 8, 9, 10, »Pilegrimme alle Dage«. V. 8 er helt
Grundtvigs bearbejdelse fra Prøveheftet 57,3.
V. 9 stammer fra samme kilde, men er omskrevet
i »vi«-form. V. 10 søger derimod tilbage til origi
nalen. Saaledes gik den lille salme videre til
RT 2,965 og KH 606.
Derved blev dog ikke alle staaende. S 199 har
som enkeltvers optaget v. 10 i samme form som
KH, »Jesus! gør det for din Pine«, og S 506
»Pilegrimme, alle Dage« har optaget v. 8 og 9,
ligeledes som KH.
SF 988 har optaget hele salmen som læsesalme,
men desuden v. 3, 7, 8, g, 10 som en almindelig
salme, nr. 355, med ny begyndelse: »Judas’
Penge Raadet tager, Siger: Se, de gives skal«.
Dette er Dahis særvotum, tidligere trykt i DT
784.
D 615 fulgte dog MF 593, der havde gengivet
de sidste tre vers i en nænsom modernisering af
originalteksten.
I Norge optog La 324 salmen med 8 vers, idet
kun v. 2 og 6 er udeladt. La rev 728 »Fremmed
er vi alle dage« forkortede den til v. 8 og 9, det
sidste en del bearbejdet. Hauge 368 har de tre
sidste vers. Nynorsk 875 følger La rev.
(Skaar 1,741. Arne Møller: »Fra Psalmistens Værk
sted«, Køb. 1934, s. 39-44)-

FRISK OP, DU KRISTENMENIGHED
Se: Nu fryde sig hver kristen mand.

FRISK OP! ENDNU ENGANG.
Mel: Fryd dig du Christi Brud.
1. FRisk op! Endnu engang/
Vi vil med Bøn og Sang
I Aanden os forene/
At siunge/ hvad vi mene:
Vor Rigdom/ Lyst og Ære
Skal JEsus ene være.
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2. Gack/ Sorrig-fulde Sind/
Gack med i Stalden ind/
GUD vil sin Søn dig skiencke
Hvor kand du dig at kræncke?1
Vor Rigdom/ Lyst og Ære
Skal JEsus ene være.
3. Du Stolte bøy dig ned
I Hiertens Ydmighed/
Besee de ringe Sager/
Som GUD til Takke tager/
Vor Rigdom/ Lyst og Ære
Skal JEsus ene være.
4. Du Giærige/ din Skat
Blev fød paa Jule-Nat;
Lad Rigdom dig ej blinde/
Men see du Ham kand finde.
Vor Rigdom/ Lyst og Ære
Skal JEsus ene være.
5. Vellystige! du maa
I Stalden ogsaa gaa/
Bort onde Lysters Brynde/
Besee din JEsu ynde.
Vor Rigdom/ Lyst og Ære
Skal JEsus ene være.
6. Du Arme siung og siig:
O Jeg er meer end riig!
Jeg har i Stalden funden/
Min Skat i Palter bunden.
Vor Rigdom/ Lyst og Ære
Skal JEsus ene være.
7. Du Rige tænck dig om
Ved JESU Fattigdom/
See til/ du ey forglemmer
Din Frelsers arme Lemmer.
Vor Rigdom/ Lyst og Ære
Skal JEsus ene være.
8. I Gamle lister hen
Til Eders Siæle-Ven/
Gaar ogsaa med I Unge/
Af Hiertens Grund at siunge:
Vor Rigdom/ Lyst og Ære
Skal JEsus ene være.
9. Hvert Egte-Par i sær
Ved denne Fryde-Færd/
De Unge Vey skal vise/
GUds Kiærlighed at prise;
Vor Rigdom/ etc.
1. plage; Klenodiet: da krænke.
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10. Og I velsignet Smaa1
Skal ey tilbage staa/
I HErrens Huuss og Hiemme
Opløffter Eders Stæmme:
Vor Rigdom/ etc.
11. Saa skal ey Kaarsets Tvang/
Ey Døden selv engang
Os fra vor JEsum rive/
Men det skal derved blive:
Vor Rigdom/ Lyst og Ære
Skal JEsus ene være.
Hans Adolph Brorson:
»Nogle Jule-Psalmer«, Tundem 1732.
I Brorsons lille berømte julehefte med det primi
tive tryk, de mange trykfejl og det vidunderlige
indhold er denne salme nr. V. Det er blevet sagt,
at det er en original og dejlig tanke at indbyde
alle slags syndere og alle i hjemmets verden
(Niels Møller). Ernst Frandsen siger, at Brorson
her »leder hele Menneskeheden, ind igennem
Bethlehems Stald, én for én og Par om Par.«
Det er muligt, at Brorson har sigtet paa hele
menneskeheden og alle slags syndere, men han
har særlig ramt sine egne landsmænd i Vestsles
vig. Her er ikke nævnt tyve, røvere og mordere,
men stolte og gerrige. Vellystningen er vel almen
kendt, men det selvplagende tungsind er jydsk.
Det er Vestslesvigs bondefolk, Brorson tegner i
denne salme, undertiden med straalende anskue
lighed: »I Gamle, lister hen til Eders Sjæleven!«
De velsignede smaa faar siden som nr. VII deres
særlige salme.
P. Poulsen udtrykker den samme tanke ved at
sige, at Brorson i denne salme gaar paa husbe
søg i sit sogn. Han gaar ingens dør forbi, og
»sine mange husbesøg afslutter han med at sætte
sig ved den døendes seng« (v. 11).
Den norske forfatterinde K. Kampmann Bothner ser for sig et andet billede, et pilgrimstog til
Bethlehem: »Der er sannelig fart over denne sang
og trossterk begeistring; vi føler vi må skynde oss
å komme med i toget, ti i Betlehems stall er der
hjelp for oss alle. Den har likesom bud til hver
eneste en, alle er vi nevnt i den, og alle biir vi
opfordret til å istemme den bekjennende lov
sangstone: »Vår rikdom, lyst og ære skal Jesus
ene være!««
Salmen blev optaget i P 22 og MB 38. I N 63
er ændret: 2,4: Hvad kan dig da vel krænke.
3,3-4: See med hvor ringe Sager Din Gud til
Takke tager. 4,2: i Julenat. 5,4: Betragt.
1. Klen.: velsigned’ smaa.
28
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Den blev ikke optaget i Gb og E, men først i
RT 1,609, forkortet til v. 1, 2, 8, 9, 10, 11. De er
til gengæld uændrede; dog naturligvis 2,4 »da
krænke« som Klenodiet. Saaledes gik den videre
til KH 149, mens D 103 kun har udeladt v. 4 og 5,
og derved søger at bevare indbydelsens omfat
tende karakter.
I Norge har La 158 og Hauge 64 optaget den
med alle vers, mens La rev og Nynorsk har ude
ladt den. Skaar siger, at dens slægtskab med
»Fryd dig, du Kristi brud« strækker sig adskil
ligt videre end til den fælles melodi.
(Brorsons Julesalmer i Faksimile, udg. v. Ernst Frand
sen, s. 10. Poulsen IV, 100-101. K. K. Bothner: »Kir
kens mestersangere«, Oslo 1932, s. 188).

FRISK OP, MIN SJÆL, FORSAG DOG EJ,
GUD VIL ...
1. FRisch auff, mein Seel, verzage nit,
Gott wil sich dein erbarmen.
Rath, Hiilff wird er dir theilen mit,
er ist ein schutz der armen.
Obs offt geht hart,
im Rosengart
kan man nicht allzeit sitzen:
Wer Gott vertrawt,
hat wolgebawt,
den wil er ewig schiitzen.
2. Diss hat Joseph der fromme Mann
sehr offt vnd viel erfahren;
Von Dauid, Job man lesen kan,
wie sie in vnfall waren:
Noch hat sie Gott
in jhrer noth
genediglich behiitet,
Denn wer Gott trawt
hat wolgebawt,
wenn noch der Feindt so wiitet.
3. Trotz sey dem Teuffel vnnd der Welt,
von Gott mich abzufiihren!
Auff jn mein Hoffnung ist gestelt,
sein Gutthat thue ich spiiren.
Denn Er mir hat
Gnad, Hiilff vnd rath
in seinem Sohn verheissen:
Wer jhm vertrawt,
hat wolgebawt:
wer wil mich anders weisen ?
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4. Wenn bose Leut schon spotten mein,
mich gantz vnnd gar verachten,
Als solt Gott nicht mein Helffer sein,
dennoch wil ichs nicht achten:
Der Schutzher mein
ist Gott allein,
dem hab ich mich ergeben:
Dem ich vertraw,
fest auffjn baw,
der kan mich noch erheben.

Man har tidligere ment, at denne salme var
digtet af Ludwig Helmbold, saaledes endnu BH
1,286 og Rudelbach (»Om Psalme-Literaturen«
315), men superintendent Olearius i Arnstadt
fandt 1738 det originale tryk, hvor det viste sig,
at salmen havde følgende overskrift: »Der Edlen
und Ehrenvesten Frauen, Anna von Harlem,
gebohrne von Miltitz von Scharffenberg, Wer
GOtt vertraut, hat wohl gebaut. Zu Ehren, in
Gesangweise verfasset, durch Casp. Schmucker,
Redwicens. An. 1578. mag auch gesungen wer
den im Thon: Was mein GOtt will, das gescheh
allzeit.« Det fremgaar heraf, at salmen er skrevet
til ære for fru Anna von Harlem af Gaspar
Schmucker, om hvem man ikke ved andet end,
at han var fra Redwitz i nærheden af Baireuth.
Wackernagel gengiver teksten efter Greifswalder
salmebogen af 1597.
Den fik en hurtig udbredelse i Tyskland (men
er udeladt i de nye tyske salmebøger) og blev
allerede 1609 optaget af Basilius Fdrtsch i »Geistliche Wasserquelle« som aftensang til om fre
dagen. Denne bog blev oversat til dansk af Hans
Ravn i Malmø.

5. Ob sichs bissweilen schon anliess
als wolt mich Gott nicht schiitzen,
Vnnd het die Welt mein vberdriiss,
wolt mich auch darzu triitzen,
So weiss ich doch
er wird mich noch
zu seiner zeit nicht lassen:
Wer Gott vertrawt,
hat wolgebawt,
wie kont er mich denn hassen?
6. Darumb frew dich, mein liebe Seel,
es soli kein noth nicht haben:
Welt, Stindt, Todt, Teuffel vnd die Hell
soli dir ewig nicht schaden.
Den Gottes Sohn,
der Gnaden Thron,
hat sie all vberwunden:
AufF Gott vertraw,
fest auffjn baw,
der hilfft zu aller stunden.
7. Der keinen er verlassen hat
die nach seim willen leben,
Vmb Gnad, Hiilff suchen frii vnd spat,
sich jm gentzlich ergeben.
Glaub, Lieb, Gedult
bringt Gottes huldt,
darzu ein gut Gewissen:
Wers Gott zutrawt,
fest darauff bawt,
der solis ewig geniessen.
8. Wer aber hiilff bey Menschen sucht
vnnd nicht bey Gott dem HERREN,
Derselb ist Gottloss vnd verflucht,
kompt nimmermehr zu ehren.
Denn Gott allein
wil helffer sein
in Christi Jesu Namen:
Wer solches glaubt
vnd Gott vertrawt
sol selig werden. Amen.
Gaspar Schmucker, 1578.
Her efter Wackernagel V, 1.

En Aandelige Vise i den
Thone: O HErre Got/ dein gotlich
wort etc.
1. FRisch op min Siæl forsage ey/
Gud vil sig nu forbarme/
at hielpe dig/ siger hand ey ney/
Hand trøster saa vel de arme/
Om Kaarsit er suart/
I Rosengård/
kand mand ey altid dantze/
Huo paa hannem Troer/
hand tryggelig boer/
oc taber ey sin skantze.
2. Det haffuer Joseph den fromme mand/
vel offte oc tit forfaret/
om David oc Job mand læse kand/
huor de ere vel bevarit/
dem hialp ret Gud/
aff nøden vd/
fra Fiendens haand den hadske:
Huo paa Gud Troer/
hand tryggelig boer/
naar fiender mon’ trotze oc braske.
3. Trotz dig du Dieffuel oc verden met/
som vil mit Hierte forføre/
paa Gud ieg haaber til salighed/
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min Bøn vil hand vel høre:
Thi hand aff Naade/
hielp/ Trøst oc raad/
vdi sin Søn haffuer loffuit/
Huo paa Gud Troer/
hand tryggelige boer/
det er vel offte prøffuet.
4. Om onde Folck end Spotte mig
oc vil mig slet foracte/
saa er dog Gud min hielp saa rig/
den spot vil ieg ey acte:
En skutzherre min/
er Gud saa fin/
hannem giffuer ieg mig i volde/
paa hannem ieg troer/
oc tryggelige boer/
huo mig forderffue skulde.
5. Om det end skønt lader sig Ansee/
som Gud vilde mig ey acte/
oc Verden vil mig Spott’ oc belee/
forhade oc effter mig trachte/
saa veed ieg dog/
paa saadan tog/
vil Gud mig ey forlade/
Huo paa Gud troer/
hand tryggelig boer/
oc vorder intet at skade.
6. Derfor glæd dig min Kiere Siæl/
det skal ey fare haffue/
du synd/ død/ Dieffuel oc helffued far vel/
Trotz dig met all din plaffue:
Fordi Guds Søn/
den Naadsens Thron/
haffuer eder offuervundit/
huo paa hannem troer/
hand tryggelig boer/
hand haffuer oss salighed fundit.
7. Hand haffuer dog aldrig nogen forlat/
som skicker sig effter hans villie/
som hannem i Troen haffuer ret fat/
Sig taaglig vnder Kaarsit monne stille:
Troe/ haab/ got taal/
Kierlighed offuer all/
giffuer oss Guds gunst oc Naade/
huo paa Gud troer/
hand tryggelig boer/
oc frelssis aff sorrig oc vaade.
8. Huo som søger Menniskens hielp oc Krafft/
oc ey hoss Gud sin HErre/
den er wgudelig oc fortabt/
28*
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aldrig kommer hand til ære:
Thi Gud aff Pine/
vil hielpe sine/
I JEsu Naffn allesammen/
Huo paa Gud Troer/
hand tryggelige boer
hand bliffuer salig Amen.
Hans Rauffn, 1615.
Her efter Siælens Aandelige Vandkilde, 1620. S. 87.

Oversættelsen blev optaget i Cassubes salme
bøger og gik videre til K, hvor der findes følgende
ændringer: 1,6: rosens gaard. 2,4: ere de. 4,2:
vilde. 5,1: det skiønt. 5,4: forlade. 7,3: haver fat.
7,4: mon. 7,7: Giver Guds. 8,2: vor Herre. Des
uden overalt i næstsidste linje: tryggelig. Saaledes gik salmen videre til P 433; men i Gb blev
den ikke optaget, og dermed gik den ud af de
kongerigske salmebøger.
Derimod levede den videre i Sønderjylland og
Norge. Ægidius oversatte den paany 1717:
»Frisk op, min siæl, dog ej forsag«, Æ 296. N
337 benyttede dog Ravns oversættelse, som blev
lempeligt restaureret:

1. Frisk op, min Sjæl, forsag dog ei,
Gud vil sig nu forbarme,
Han veed til Hjælp og Frelse Vei
Og trøster vel de Arme;
Er Pinen haard, I Rosengaard
Kan ei man altid gange,
Hvo paa Gud troer.
Han sikker boer.
Skal evig Frelse fange.
2. Det Joseph har, den fromme Mand,
Vel mangen Gang forfaret,
Om Job og David læses kan,
Hvor vel de blev bevaret:
Dem hjalp ret Gud
Af Nøden ud,
Af Fjendens Haand den hadske;
Hvo paa Gud troer,
Han sikker boer,
Om Fjender trodsig braske.
3. Trods, Djævel, dig og Verden med,
Du skal mig ei forføre,
Paa Gud jeg troer til Salighed,
Min Bøn vil han vel høre!
For al min Brøst
Raad, Hjælp og Trøst

436
Han i sin Søn mon give;
Hvo paa Gud troer,
Han sikker boer.
Det skal i Hu mig blive.
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Os hjælper allesammen;
Hvo paa ham troer,
Han sikker boer
Og bliver salig: Amen!
N 337-

4. Om onde Folk end spotte mig,
Og vil mig slet foragte,
Saa er dog Gud paa Hjælp saa rig,
Jeg ingen Spot vil agte;
Gud er min Borg
I Nød og Sorg,
Ham gi’er jeg mig i Volde,
Paa ham jeg troer
Og sikker boer,
Han skal mig vist opholde.
5. Og om han end i Nød og Vee
Mig syntes heelt at glemme,
Om Verdens Fjendskab, Spot og Spee
Mig vilde plat beskæmme,
Saa veed jeg vist
Ved Jesum Christ:
Han vil mig ei forlade;
Hvo paa Gud troer.
Han sikker boer
Og tager ingen Skade.
6. Vær derfor glad, min arme Sjæl,
Der er slet ingen Fare,
Synd, Død og Djævel, hav Farvel
Med Helveds hele Skare!
Guds egen Søn
Med Blod og Bøn
Har Eder overvundet;
Hvo paa Gud troer,
Han sikker boer, Christ haver Frelse fundet.
7. Han aldrig Nogen har forladt,
som vandrer ham til Ære,
Som al sin Tro til ham har sat,
Vil Korset taalig bære;
Tro, haab og bed
I Kjærlighed,
Gud giver Gunst og Naade:
Hvo paa Gud troer,
Han sikker boer
Og frelses af al Vaade.
8. Hvo lide vil paa Mandemagt
Og ei paa Gud, vor Herre,
Forbandet er, som Gud har sagt,
Og kommer ei til Ære;
Gud til vort Gavn
I Jesu Navn

Den blev dog ikke meget brugt og derfor udeladt
af SS 1925, men MF 98 foreslog optaget v. 1, 3,
6, 8, og den var lige ved at blive optaget i D,
hvad pladsmangel dog forhindrede.
I Norge bearbejdede Wexels den 1840 i »Christelige Psalmer«, hvor den blev forkortet til 5
vers. Landstad foretog en ny bearbejdelse: »Frisk
op, min Sjæl, og giv dig ej«, La 188, hvor kun v.
4. er udeladt. Hauge 276 har udeladt v. 5. I La
rev og Nynorsk er den ikke optaget.
Mangfoldige gamle huse, baade i Danmark
og Tyskland, har sat salmens omkvæd over ind
gangsdøren. I nogle tilfælde har man sikkert hen
tet ordene fra salmen, men oprindelig hænger
det vel saadan sammen, at ordet »Wer Gott
vertraut hat wohl gebaut« har været almindelig
kendt og brugt som indskrift, før Schmucker har
brugt det som omkvæd, jvf. Es. 7,9.
(Fischer 1,198. Skaar 1,461).
FRISK OP, MIN SJÆL, FORSAG DOG EJ,
OM END.
Femte og Tivende Søndag
efter Trefoldigheds:
Aften-Sang:
Til Indgang:
Min Siæl vær lystig, glad og fro,
Siunges som:
Jeg beder dig min HErre og Gud.
1. Min Siæl vær lystig, Glad og Fro,
Og lad ey Verdens qvide
Forraske dig, men tænck og Tro
Du kand paa JEsum lide,
Som hafver, efter denne Død,
Det beste udi giemme
Til dig, at du i alskens Nød
Dig icke skal forgremme.
2. Lad Hedninger, som intet Haab
I JEsu Christo hafve,
Henjordes, og med Jammers Raab
Aid deres Fryd begrafve;
Dend Glæde passer jeg ey paa,
Men maa sin Afsked tage,
Som intet længer kand bestaa,
End med mit Lefnets Dage.
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3. Men jeg fuldkommen troer og veed,
At JEsus Christ min HErre
Opstood til min Retfærdighed,
Til ævig Fryd og Ære,
Jeg lefve vil i ham og Døe,
Og hvile paa hans Naade,
Og om mit Kiød er kun som Høe,
Dog er hans Død min Baade.
4. Thi som hand traadde under Food
Dend Død, os vilde fælde,
Og op igien fra Døde stood
Ved Guddoms Magt og Vælde,
Saa skal vor Døde Been og Krop
Til Ævigt Lif og Ære,
Ved JEsu Værdskylds Kraft staa op,
Forklarede og Skiære.
5. Og vi som lefve skal dend Dag,
Da JEsus hand vil komme
Til de Udvaldes velbehag,
Og Trøst for alle Fromme,
Med Over-Engels Røst og Skrig,
Og Guds Basune røre.
Sin Hiord hen op til Himmerig
Med Herre-Pragt at føre.

9. Frygt ey for Grafven, men gack ud
Fra Verdens megen Jammer,
Om Orme gnafve skal din Hud
Udi dit Sofvekammer,
Du skal opreyses uden Meen,
Naar JEsus Aabenbares,
Og dine Lemmer hver og een
Ved hannem skal forklares.
10. Styrck mig, O Gud, i denne Tro,
Mod Dødsens grumme Vaade,
Lad Siælen stedtze finde Ro
I JEsu Død og Naade,
Jeg trøster mig i aid min Vee,
I Skiændsel og Vanære,
At jeg skal Gud i Ære see;
Hvor got er der at være.
Thomas Kingo.
»Dend Forordnede Ny Kirke-Psalme-Bog«, 1699.
Her efter KSS V, 79.

6. Der paa skal de først komme frem.
Som er’ i Christo Døde,
Og vi, som lefve skal med dem
Henryckes, til at møde
Vor JEsus udi Skyen, som
Af Naade vil os gifve.
At vi i Himlens HErredom
Hos Gud maa stedtze blifve.

Denne salme til aftensang på 25. sønd. e. trin.,
altsaa over epistlen 1. Thes. 4,13-18, fremkom
først i K, hvorfra den gik videre til P 481 med en
ændring, som allerede findes i senere udgaver af
K: 2,6: Den maae. Endvidere 2,7: Som ikke.
8,3: dens bæggers.
Gb 374 ændrede 1,7: aid Slags. 2,6: Den. 2,7:
ikke. 5,1: Og vi skal eengang see den Dag. 5,5:
Med Over-Engles stærke Røst. 5,7: Til Himlen
dem, han har forløst. 7,5: Verden, Sorg (tryk
fejl?). 8,3: det Bægers.
E 174 omdigtede fuldstændig den gamle tekst,
men efter et indledende vers, der vel nærmest
hviler paa v. 4 genkender man dog v. 5, 7 og 10:

7. Frisk op min Siæl, forsag da ey,
Om du end skal indtræde,
Ved en fuld Tornet Sti og Vey,
Til denne store Glæde,
Lad Kors og Kummer, Verdens Sorg
Dit Hierte intet bryde,
I Himlens store Fryde-Borg
Skal Vellyst-Strømme flyde.

1. O Fryd! jeg nu kan trøste mig
Ved Jesum Christ, min Herre.
Jeg veed, han opstod seierrig;
Hans Navn høilovet være!
Saa skal da ei i Gravens Skiød
Mit Legem fængslet blive;
Nei, frem det gaaer fra Grav og Død;
Han kalder det til Live.

8. Frygt ey for Døden, men bereed
Dig villigen at tage
Imod hans Bægers Bitterhed,
Naar du dend faar at smage:
Tænck paa den Kalck, som JEsus Drack
Fuld af din Synde-Galde,
Favn ham i Troen, gif ham Tack,
Hand dig vil til sig kalde.

2. Og jeg engang skal see den Dag,
Da Frelseren vil komme,
Da han sin Faders Velbehag
Forkynde vil de Fromme.
Og da jeg Overenglens Røst
Skal uden Rædsel høre;
Og Jesus, som mig har forløst.
Vil mig til Himlen føre.
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3. Velan! den tornefulde Vel
Med Mod jeg vil betræde.
Gud føre mig, jeg frygter ei;
Jeg gaaer til varig Glæde.
Ei Verdens korte Sorg og Nød
Min stille Ro skal krænke;
Thi han, som Graven giennembrød,
Mig evig Fred vil skienke.

2. Giv dig i Herrens Vilje,
Om Veiret bryder hart,
Om Sø gaar over Tilje,
Og Døden stunder snart!
Derover er vort Hjem!
Naar vi Guds Følge have,
Lad ryge Storm og Kave,
Han hjælper os nok frem!

4. O Jesu, styrk du selv min Tro,
Naar Frygt min Siæl omsvæver,
Og lad mig stedse finde Ro
Ved Tanken, at du lever!
Ja selv i Dødens bittre Vee
Mit Haab, min Trøst det være,
At jeg dig, Frelser! hist skal see
I Herlighed og Ære!

3. Ja naar som mest du gruer,
Og Stormen hyler vildt,
Vor Herre Veiret truer,
Og der biir ganske stilt,
Saa lifligt, lyst og lungt!
At vor Magt intet duger,
Naar Herren sin ei bruger,
Det lære vi saa tungt.

Riber, E 174.
Paa dette grundlag vilde R ikke optage salmen,
men kingokenderen P. A. Fenger fandt den frem
igen og optog i ETF 1038 de fire sidste vers, blot
ændret saaledes: 1(7),!: »Frisk op, min Sjæl,
forsag dog ei«. 1(7),3: Ad en. 1(7),4: Til Guds
Børns. 1 (7),8: Glæde-Strømme. 2(8),3: dens
Bægers. De to sidste vers uændrede.
Saaledes blev den optaget i RT 1,792. •
KH 628 udelod ogsaa v. 9 og ændrede 1 (7),2:
Om end du. 1 (7),4: Himmeriges Glæde. Ellers
som Fenger.
I Sønderjylland blev salmen optaget i MB 619
med alle vers, men ikke i N eller SS.
I Norge blev den bearbejdet af Wexels 1840 i
»Christelige Psalmer«: »Min Sjel, vær trøstig nu
og fro«, 8 vers. Forkortet til 6 vers blev denne
bearbejdelse optaget i Christianiatillæget 654.
Med alle vers blev salmen optaget i La 574 og
Hauge 366. La rev 648 optog de fire sidste vers
med ny begyndelse: »Vær glad, min sjel, mis
trøst dig ei«. I Nynorsk er den udeladt.
(Skaar IL464).

FRIT MOD, I HERRENS VENNER.
Som: Jeg vil din Pris udsjunge.
1. Godt Haab, I gode Kristne,
Vær trøstig Herrens Smaa!
Lad Venne-Hænder visne,
Og Mandemagt forgaa!
Vi have Jesum her,
Den sterke Gud, i Følge,
Saa hvelver ingen Bølge
Den Kirke-Baad os bær.

4. Det er en liden Fare,
Den tykkes dig saa stor,
Vor Herre tager vare,
Han sidder selv ved Ror;
Dig bares for, han sov,
Nu tager han til Orde,
Og Bølgerne om Borde
De sænkes, Gud ske Lov!
5. Og paa den anden Side
Der er en fager By,
Der skal vor Snekke skride,
Og lægge sig i Ly;
Der skal det blive klart,
Hvorfor vi saa mon stevne,
Guds store Magt og Evne
Skal skues aabenbart.
6. O Gud, naar Arken dukker
I vrede Bølgers Brus,
Naar dine Venner sukker
I synkefærdigt Hus,
Gud styrke os vor Tro,
Gud høre Hjerte-Raabet,
Gud feste Seiers-Haabet,
Gud hjælpe os til Ro!
M. B. Landstad:
Kirke-Salmebog. Et Udkast. Kristiania 1861. Nr.
231.
Her efter La 221.
Denne salme over evangeliet til 4. sønd. e. Hell.
3. Konger, Math. 8,23-27, fremkom først i Land
stads udkast til en kirkesalmebog 1861. Da dette
udkast havde set lyset, blev der nedsat en bedøm
melseskomite, som skulde gennemgaa det, og
komiteen havde bl.a. den indvending, at Land-
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stads sprog var for norsk. I hvert fald havde han
anvendt en del norske dialektudtryk, som ikke
kunde gaa an. Saaledes ogsaa her 2,7: »Rok og
Kave«. Rok maatte ændres til Storm, men Kave
blev staaende, for Landstad gav sig ikke saa let,
og Kave var desuden rimordet. Vi maa forhavses over dette, da Landstads sprog bortset fra
enkelte saadanne udtryk nu forekommer os at
være aldeles dansk i sammenligning med de
nyere norske salmebøger.
Med den nævnte ændring gik salmen videre
til den endelige salmebog 1869, La 221. Den
blev ikke optaget hos Hauge, da Landstad ikke
ønskede sit arbejde benyttet i videre udstrækning
i en »konkurrerende« salmebog. Men den er be
varet i La rev 201 og Nynorsk 753, i rigsmaalstillæget.
Redaktionen af N i Sønderjylland tog meget
hensyn til Landstand, dels fordi man havde den
samme gammellutherske indstilling og den sam
me historiske følelse, dels fordi La dengang var
den nyeste autoriserede salmebog i Norden.
Bl.a. blev denne salme optaget som nr. 201, men
dog ændret en del: 1: Frit Mod, I Herrens Ven
ner, Om Søen høit mon gaae! Til Mande-Vid og
Hænder Vi ei vor Lid vil slaae; Nei, Jesus selv
er her, Og med Guds Søn i Følge Kuldkaster
ingen Bølge Den Kirkebaad, os bær. 2,5: Der
ovre. 2,6-7: Er vi med Gud i Følge, Lad ryge
Storm og Bølge. V. 3 udeladt. 3(4) uændret.
4(5),!: Hist paa. 4(5),3: Did skal. 5(6),5-8:
Gud, styrk du selv vor Tro! Du høre Hjerteraabet, Befæste Seiershaabet Og hjælpe os til Ro!
Salmen blev noget brugt i Sønderjylland, men
dog ikke saa meget, at den kunde tilkæmpe sig
en plads i D, naar vi tillige har Kingos salme
over samme tekst: »Hvad er det for en snekke.«
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'Das hab ich allein von dir,
Auch den Glauben mir und allen
iGiebst du, wie dir’s mag gefallen.
3. O me.’D GOtt! vor dem ich trete
JetztVn meiner grossen Noht,
Hore, wi,' ich sehnlich bete,
Lass mic h werden nicht zu Spott:
Mach zu nic.ht des Teufels Werck,
Meinen schwac.hen Glauben stårck,
Dass ich nimm^rmehr verzage,
Christum stets in.t Hertzen trage.
4. JEsu! Brunnquel aller Gi?aden!
Der du niemand von dir „stosst,
Der mit Schwachheit ist belac'en;
Sondern deine Junger trost’st,
Sollt’ ihr Glaube auch so klein,
Wie ein kleines Senf-Korn, seyn,
Wollst du sie doch wiirdig schåtzen,
Grosse Berge zu versetzen.
5. Lass mich deine Gnade finden,
Der ich bin voll Traurigkeit:
Hilf du mir selbst iiberwinden,
So oft ich muss in den Streit:
Meinen Glauben tåglich mehr’,
Deines Geistes Schwerdt verehr,
Damit ich den Feind kand schlagen.
Alle Pfeile von mir jagen.
6. Heil’ger Geist! ins Himmels Throne,
Gleicher GOtt, von Ewigkeit,
Mit dem Vater und dem Sohne,
Der Betriibten Trost und Freud!
Der du in mir angeziind’t,
So viel ich vom Glauben find’,
Uber mir mit Gnaden walte,
Ferner deine Kraft erhalte.

1. Treuer GOtt! ich muss dir klagen
Meines Hertzens Jammer-Stand,
Ob dir wol sind meine Plagen,
Besser als mir selbst, bekannt:
Grosse Schwachheit ich bey mir,
In Anfechtung, oft verspur,
Wenn der Satan allen Glauben
Will aus meinem Hertzen rauben.

7. Deine Hiilfe zu mir sende,
O du edler Hertzens-Gast!
Und das gute Werck vollende,
Das du angefangen hast:
Blas’ das kleine Fiincklein auf,
Bis dass, nach vollbrachtem Lauf,
Ich den Auserwåhlten gleiche,
Und des Glaubens Ziel erreiche.

2. Du GOtt! dem nichts ist verborgen,
Weisst, dass ich nichts von mir hab,
Nichts von allen meinen Sorgen,
Alles ist, HErr! deine Gab,
Was ich gutes find’ an mir,

8. GOtt, gross uber alle Gbtter,
Heilige Drey-Einigkeit!
Ausser dir ist kein Erretter,
Tritt mir selbst zur rechten Seit,
Wenn der Feind die Pfeil abdriickt,
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Mcine Schwachheit mir aufriickt,
Will mir allen Trost verschlingen, /
Und mich in Verzweiflung bringen .

9. Zieh du mich aus seinen Stricken, ’
Die er mir geleget hat;
/
Lass ihm fehlen seine Tiicken, j
Drauf er sinnet friih und sipat;
Gib Kraft, dass ich allen S'crauss
Ritterlich mog stehen au^j,
Und, so oft ich noch muss kampfen,
Hilf mir meine Fei.nde dåmpfen.
10. Reiche deinem schwachen Kinde,
Das auf m?.tten Fiissen steht,
Deine Gnaoen-Hand geschwinde,
Bis di« Angst voruber geht:
Wie die Jugend gångle mich,
Dass der Feind nicht riihme sich,
Er hab ein solch Hertz gefållet,
Dass auf dich sein’ Hoffnung stellet.
11. Du bist meine Hiilf im Leben,
Mein Fels, meine Zuversicht,
Dem ich Leib und Seel ergeben:
GOtt, mein GOtt! verzeuch doch nicht;
Eile, mir zu stehen bey,
Brich des Feindes Pfeil entzwey,
Lass ihn selbst zuriicke prallen,
Und mit Schimpf zur Hollen fallen.
12. Ich will alle meine Tage
Riihmen deine starcke Hand,
Dass du meine Angst und Plage
Hast so gnådig abgewandt:
Nicht nur in der Sterblichkeit,
Soli dein Ruhm seyn ausgebreit’t;
Ich will’s auch hernach erweisen,
Und dort Ewiglich dich preisen.
Johann Heermann.
»Devoti musica cordis«, Breslaw 1630.
Her efter Fr. Rostgaard: »Dansk Oversættelse af
Fire og Tredive Udvalde Tydske Psalmer«, 1738.
Denne tekst er anført, fordi det er den, der ligger
til grund for Rostgaards oversættelse. Men ifølge
Tiimpel 1,347 afviger den paa følgende punkter
fra originalen: 1,6-7: In Anfechtung offtmals
spiir, Wann der Satan. 3,3: flehnlich. 4,1: Jesu,
Du Brunn aller Gnaden. 4,5: Glauben. 5,1: Las
mich Gnade fur dir finden. 6,6: an Glauben.
6,8: deine Gab. 7,7-8: Allen Ausserwehlten
gleiche Ich des. 8,2: Dreyfaltigkeit. 9,1: Zeuch
du. 9,7: Vnd so offters ich mus kempffen. 10,4:
furiiber. 10,7: Er hett. 11,1: meine Hiilff, mein

Leben. 12,3-4: Plag vnd Klage Hast so hertzlich.
Salmen har følgende titel: »Gesang eines
wehmiihtigen Hertzens, vmb Vermehrung des
Glaubens«. Den fremkom først i Johann Heermanns »Devoti Musica Cordis. Hauss- und
Hertz-Musica etc.«, Breslau 1630. Den er karak
teristisk for Johann Heermann, selv om den ikke
hører til hans mest kendte. Han var næsten altid
syg og blev i den grad omtumlet i Trediveaarskrigens rædsler, at det nok kunde give anledning
til anfægtelser eller til bøn om en stærkere tro.
Salmen findes ikke mere i de tyske salmebøger.
Den blev oversat til dansk af Ægidius 1717:
»Trofast Gud, jeg maa dig klage«, Æ 324. I
»Gudelig Længsel« 1738 findes en tekst af en
ukendt oversætter: »Jeg, trofaste Gud! maa
klage«; den har nogen lighed med Ægidius.
Endvidere er salmen oversat af Birgitte Kaas i
»Nogle Aandelige Psalmer« 1734: »Gode Gud!
Jeg maa dig klage«, og endelig er den oversat af
Fr. Rostgaard 1838 i den ovennævnte samling:
»Hulde Gud! for dig jeg klager«. P 349 synes at
have benyttet de to sidstnævnte oversættelser
meget frit i nogle af versene, mens andre vers
maa betegnes som ny oversættelse. Saaledes er
v. 1, 2, 5 og 6 mest nye; v. 3, 4 og 10 er mest af
Birgitte Kaas; v. 7, 8 og 9 mest af Rostgaard, de
øvrige vers er blandinger. Den saaledes frem
komne tekst lyder:
1. Fromme Gud, for dig jeg klage
Maae min siels elendighed,
Skiønt dit øye selv min plage
Bedre, end jeg, seer og veed.
Jeg stor afmagt føle maae,
Naar min troe skal prøve staae, Nyt.
Og den grumme helved-løve
Vil mig den af hiertet røve.
Kaas ændret.
2. Du min Gud, som alting kiender,
Veed, jeg intet selv formaaer,
Men fra dine almagts hænder
Venter alle naade-kor,
Findes noget got i mig,
Det allene er af dig,
Ja din naade maae mig give
Udi naadens stand at blive.
Nyt, dog efterklange af Kaas og Rostgaard.
3. O! min Gud, jeg dig opleder
Nu udi min store nød,
Hør hvor hierte-klemt jeg beder.
Frie mig fra al storm og stød,
Giør til intet satans verk.
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Giør min svage troe saa stærk,
1-6 Kaas ændret.
At jeg ey mistrøstig bliver,
Men mig Christo overgiver.
7-8 Rostgaard.
4. JEsu! du al godheds kilde,
Som ey nogen siel forsmaaer,
Der er svag og lider ilde,
Men forbinder hiertets saar, Kaas, 1-4 ændret.
Om den troe, som dine har.
Som et seneps-korn kun var,
Vilde du dem dog forjætte.
Store bierge at forsette.
5. Lad mig naade for dig finde,
Nu jeg er saa sorrigfuld,
Hielp mig selv, at overvinde,
Ellers kastes jeg omkuld,
Styrk min troe i denne færd,
Og forleen mig Aandens sverd,
Dermed kand jeg fienden dræbe,
Som min siel vil efterstræbe.
Nyt.
6. Hellig Aand! som monne være
Med Gud Fader og Gud Søn
Lige Gud i lige ære,
Bøy dit øre til min bøn,
Du som haver selv antændt,
Al den troe, i mig er kiendt.
Du fremdeles mig regiere,
Og din skabning ny formere.

9. Drag mig af hans garn og lenker,
Som hand for mig haver sat,
Lad ham feyle i de renker,
Hand opfinder dag og nat,
Giv mig styrke, mod og lyst.
At udholde hver en dyst.
At jeg ridderlig maae kæmpe,
Og min fiende kraftig dæmpe.
Rostgaard.

10. Rek dit svage barn, som glider
Og paa trætte fødder staaer,
Naadens haand, den stund jeg lider,
Indtil nøden overgaaer,
Led mig varlig, som de smaa,
Saa ey fienden rose maae,
At hand har et hierte fældet,
Som til dig sig haver hældet.
Kaas.

11. Du est eene al min styrke.
Klippe, slot og faste borg,
Som jeg vil af hiertet dyrke,
Som kand lette al min sorg,
1-4 nyt.

Kom til hielp, til trøst, til fryd,
Satans pile sønderbryd,
Giør min fiende reent til skamme,
Styrt ham ned i pølens flamme.
5—8 Rostgaard ændret.

12. Jeg i alle mine dage
Rose vil din stærke arm,
At du haver endt min plage,
Og afvendt min siele-harm,
1 -4 Rostgaard.

Mest nyt; 5-6 efter Rostgaard.

7. [Du din hielp mig vilde sende,
O! du ædle siele-giest.
Og det gode verk fuldende,
Hvis begyndere du est,
Pust selv op den liden gnist,
At jeg efter livets frist,
Langer troens maal med ære,
Og kand seyerkronen bære.

Ey allene vil jeg her,
Men og evig hos dig der
I dit Engle-chor udsiunge,
Gud! din lof med røst og tunge.
5-8 nyt.
P 349. Ukendt bearbejder.

Rostgaard; slutningen ændret.

8. Gud, den alle guder vige,
Hellige Tre-Enighed,
Jeg ey veed af hielp at sige,
Uden den du sender ned.
Stat mig bi, naar satan sig
Nærmer, at bestorme mig.
Vil mig svage undertvinge.
Og mit sind til mishaab bringe.
Rostgaard.

Fra P gik salmen videre til Gb 156 med følgende
ændringer: 6,1: Dig altiid være. 6,8: dit Verk i
mig. 7,3: Og den Gierning selv. 9,7: troeligen.
11,8: Som fortiente Vredens Flamme.
Derefter gled den ud af de kongerigske salme
bøger, men blev optaget med nogle ændringer i
MB 543, bl.a. er v. 9 udeladt. Derefter gik den
videre til N 404, der ligeledes udelod v. 9 og
ialt ændrede følgende: 1,4: end jeg selv den.
2,7-8: kun kan give Mig i. 3,4: Fri mig ud fra.
3,8: Men til dig mig. 4,7-8 tilsige: Bjerge for
dem skulde vige. 5,3: Hjælp du mig. 5,7: Derved
6,1-3: Helligaand, i Magt og Ære Lig Gud
Fader og Gud Søn, Som vor Trøst og Hjælp vil

442

være. 6,5: Du, som selv har naadig tændt. 6,8:
Og min Troes Frugt. 7,4: Begynder selv. 7,7:
Troens Maal opnaar med Ære. 8,1: Store Gud
foruden Lige. 9 (10),4: Indtil Nødens Ende faaer.
9(10),6: prale maa. 10(11),3: Dig jeg. 10(11),4:
Du. io(n),8: Helveds Flamme.
Efter genforeningen blev den udeladt i SS.
Skønt MF 76 gjorde et forsøg paa at redde noget
af den ved at udvælge v. 2, 4, 6, 8a + 11 b: »Du,
min Gud, som alting kender«, blev den dog ikke
optaget i D.
I Norge blev den bearbejdet og forkortet til 7
vers af Wexels 1840 i »Christelige Psalmer«.
Hauge 139 har optaget alle vers med en tekst,
der ligger nærmere den gamle. I La, La rev og
Nynorsk er den udeladt.
FRYD DIG! DU JESU BRUD.
Mel: Fryyd dig du Christi Bruud.
1. FRyyd dig! Du Jesu Bruud/
Her er et Himmel-Bud/
Som tydelig skal sige
Fra Gud i Himmerige/
Dig skal hand sterck forkynde:
Du har vor Herres Ynde1.
2. Fryyd dig! du Jesu Bruud/
Hør Buddet nøye ud/
Hand siger: vær fornøyet/
Gud har dig høyt ophøyet/
Guds Søn dig selv vil tage
Til Hustrue/ Brud og Mage.
3. Fryyd dig! Du Jesu Bruud/
Saa stoor en Herre Gud/
Saa veldig i sit Rige/
Saa herlig uden lige/
Og du/ en fattig Qyinde
Skal saadan Brudgom finde.
4. Fryyd dig! Du Jesu Bruud/
Nu seer det icke ud
Som før i Edens-Have/
Der2 alting gick af lave/
Der2 Satan var din lige/
Og Helvede dit Rige.
5. Fryyd dig! Du Jesu Bruud/
Hvor er den Regn og Slud/
Af vredens grumme Torden3/
Det klarer op paa Jorden/
Thi Solen af det høye
Dig vincker med sit Øye.
1. yndest. 2. da. 3. paa Sinai.
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6. Fryyd dig! Du Jesu Bruud/
Som seer saa bange ud/
Af Sorg for Synden trænges/
Og efter Naaden længes/
Du! du est just den datter/
Som Gud saa herlig skatter.
7. Fryyd dig! Du Jesu Bruud/
Det haver du forud/
At Jesus og hans Fader
Sig selv tilbyde lader/
Og Aandens Fæste-Gaver1/
Du til forsickring haver.
8. Fryyd dig! Du Jesu Bruud/
Er det din Brudgoms Bud/
Da tørst du dig ej klage/
At du mod nej skalt tage/
Gud selv sig jo frembyder/
Trods den der det fortryder2.
9. Fryyd dig! Du Jesu Bruud/
Men Satan spytt og sprud/
Saalænge dig behager/
Om disse Brude-Sager
Imod dit Ønske striide/
Du faar det dog at liide.
10. Fryyd dig! Du Jesu Bruud/
Af Trængsels hytte ud!
Er det nu Tiid at klage
I slige Bryllups dage ?
Tænck ej paa verdens Jammer/
Men paa dit Brude-Kammer.
11. Fryyd dig! Du Jesu Bruud/
Det er den skarpest Luud
I Sathans Glubske Øye/
Naar du dig ret vilt bøye
Til Jesu Milde Hierte/
At glemme aid din Smerte.
12. Fryyd dig! Du Jesu Bruud/
Mod Sathans Lod og Kruud3/
Hans Glavind/ Skiold og Pile/
Du kandst af alting smile/
Saa er hand overvunden/
Thi Jesus har ham bunden.
13. Fryyd dig! Du Jesu Bruud/
Naar der er Skrald og Skud
Paa Sinai at høre/
1. Rom.8,15-17; 2. Kor. 1,22; Gal.4,6-7; Ef. 1,13-14.
2. er fortrydelig derover. 3. Kugler og krudt.
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Det kand dig icke rore1/
Den dig til Bruud Udvaldte/
Hand aid din gieid betaldte.
14. Fryyd dig! Du Jesu Bruud/
Og siig at Lovens Bud
Slet intet har at sige
Mod Jesu Naades Rige;
Siig: at du est forlovet/
Med Lovens Lov og Hovet2.
15. Fryyd dig! Du Jesu Bruud/
Og gak fra Verden ud/
I verdens Lyst at hvege/3
Med ducke-tøy at lege/
Din Stand det ey kand lide/
Set verden reent til side.
16. Fryyd dig! Du Jesu Bruud/
Estu et fadeklud4
I verdens spotske Øye/
Din Jesus af det høye
Dig desto meer vil ynde/
Det kand jeg dig forkynde.
17. Fryyd dig; du Jesu Bruud/
Og alle dem bebud/
Som Naadens Trøst begiere/
At her er nock og meere/
End de kand alle raade5/
Af Naade/ Naade/ Naade.
18. Fryyd dig! Du Jesu Bruud/
Naar det seer ilde ud/
Jo meer du glæde safner/
Jo meer dig Jesus fafner/
Hver Taar du her udgyder/
Dig Tusind kyss betyder6.
19. Fryd dig! du Jesu Bruud/
Naar du gaar ind og ud/
Og vil dig nogen spørge/
Hvorfor du ej vilt sørge/
Saa siig at du kun vancker
I idel Bryllups Tancker.
20. Fryyd dig! Du Jesu Bruud/
Saa fryder sig din Gud/
Naar du est vel til Mode
Ved Naadens stoore gode/
Som sig en Brudgom glæder
Ved Brudens milde Sæder.
1. Tordenskraldene paa Sinai opfattes som Gudsdom
over de ulydige, 2. Mos. 19,16 flg.; 20,18; Hebr.
12,18-21. Men det rører ikke den, hvis skyld Jesus har
betalt. 2. Jesus er lovens lov og hoved. 3. vifte, vakle.
4. Er du en karklud. 5. fatte, udforske. 6. lover.
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21. Fryyd dig! Du Jesu Bruud/
Guds Engle selv gaaer ud
At see den dydens kierne1/
Som Jesus seer saa gierne/
Og ønsker dig til lycke
Udi dit Brude-Smycke.
22. Fryyd dig! Du Jesu Bruud/
Og smyck dig mod din Gud/
Din Brudgom dig vil hente/
Hver Time kandstu vente/
At du faaer Bud at træde
Til Himlens Bryllups glæde.
23. Fryyd dig! Du Jesu Bruud/
Og tak for dette Bud/
At hver en Biode draabe/
Kand tacke/siunge/ raabe.
Osannaj Friis og ære/
Min søde Gud skal være.
Hans Adolph Brorson:
»Nogle Advents-Psalmer«, Tundern 1733.

Denne salme indleder det lille hefte »Nogle
Advents-Psalmer/ tillige med et Tillæg til de
forhen udgifne Jule-Psalmer gud til ære og Hans
Kircke til opmuntring sammenskrevne af H.A.
B.«. Og salmen er da ogsaa i høj grad en op
muntring. Men selv om heftets titel nævner
»Hans Kircke«, synes bruden dog her at være
den enkelte kristensjæl. Det har aabenbart været
Brorsons hensigt at skrive et pietistisk sidestykke
til den gamle salme »Fryd dig, du Kristi brud«,
der er anført som melodiangivelse. Derfor ogsaa
navnet »Jesus« som genstand for sjælens kærlig
hed, i stedet for »Kristus« som menighedens konge.
Salmen gaar ud fra evangeliet paa 1. sønd. i
adv., Math. 21,1-9. Himmelbudet i 1,2 er der
for profeten, som siger: »Sig til Zions datter .. .«,
Math. 21,5; Sak. 9,9.
Den blev optaget i Klenodiet uden andre æn
dringer end ortografiske. I Klenodiet 1739 staar
1,3: lydelig; men det er en trykfejl, som er rettet
i senere udgaver.
Den har ikke tidligere været optaget i salme
bøgerne; den kan ikke maale sig med sit for
billede i ædel simpelhed. Men D 69 har paa for
slag af MF in udvalgt versene 1,6, i4ab-|- 13c,
17, 22, og saaledes, ved smaa moderniseringer,
faaet en god lille salme ud af det.
(BSS I, s. 14).
1. L. J. Koch mener, at »dydens kierne« er glæden,
hvoraf de kristne dyder vokser frem; det er efter sam
menhængen sandsynligt; hele salmen er en opfordring
til at glæde sig. Men ellers var det vel rimeligt at be
tragte kærligheden som dydens kerne.
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FRYD DIG, DU KRISTI BRUD.
1. FRyd dig du Christi Brud/
Imod din Herre oc Gud/
For haande er hans Naade/
Som dig Propheten spaade/
Hosianna heder oc ære/
skal denne vor Konning være.
2. Gack vd aff dit Paulun/
Oc see it glædeligt siun/
Her rider ærens Konning/
Fryd1 dig du Zions Dronning/
Hosianna heder oc ære/
Skal denne vor Konning være.
3. It Asen hannem bær/
Som dog en HErre mon være/
hans praal er saare ringe/
Dog kand hand Døden tuinge/
Hosianna heder oc ære/
Skal denne vor Konning være.
4. Sactmodig er hand oc god/
Spagferdig i sind oc Mod/
Naade hafFuer hand at føre/
Den skal hans Brud tilhøre/
Hosianna heder oc ære/
Skal denne vor Konning være.
5. Lad op dine Porte vide/
Christus vil ind til didt/2
Hand acter dig at gieste/
Din Salighed til heste/
Hosianna heder oc ære/
skal denne vor Konning være.
6. Strø Grene vdi hans Vey/
Oc spar dine Klæder ey/
Folcket skal bære Palmer/
Oc siunge Aandelig Psalmer/
Hosianna heder oc ære/
skal denne vor Konning være.
7. Wmyndige Børn oc smaa/
Skulle giøre lige saa/
Den gantske hele skare/
Skal siunge foruden all fare/
Hosianna heder oc ære/
Skal denne vor Konning være.
Ukendt forfatter.
»Nogle Merckelige oc Aandelige Psalmer/ Tilsam
men sancket Aff A: R: G:«, 1632, bl. 105.
1. BH, 1,384: Glæd. 2. BH: vil ind til dig ride. Det
ser ud til, at Brandt og Helweg ikke blot normaliserer
stavemaade, tegnsætning o. lign., men ogsaa rekon
struerer den originale tekst efter senere kilder, hvori
ændringer er foretaget, og ikke skriver teksten af, som
den forefindes i de opgivne kilder.

Desværre har vi ingen anelse om, hvem der har
digtet denne salme, som ved sin ædle objektivitet
og sin fine, afklarede form er et særsyn i vor
ældre salmesang. Den vilde være Hans Christen
sen Sthen værdig og hører nok hjemme i hans
tid, men den findes ikke i hans bøger, og den
bærer heller ikke hans indre kendemærker. Vi
kan kun fastslaa, at samtidig med Sthen, eller
maaske lidt før, har der været en dansk digter,
der formaaede at slibe en saadan perle til.
Derimod er der visse holdepunkter for at
drøfte dens alder. Det staar fast, at dens ældste
findested her i landet er Gryderups salmebog fra
1632. Dens fulde titel er: »Nogle Merckelige oc
Aandelige Psalmer/ Tikammen sancket Aff A:
R : G: Oc nu igien formeret oc forbedret met
nogle flere Psalmer: Oc i Trycken ladet bekoste/
Aff Peder Andersøn Bogfører. Prentet i Kiøbenhafn Aff Henrich Kruse/ Aar 1632.« A : R : G :
betyder Anders Rasmussen Gryderup. Om ham
skriver Worm, at han udgav »Bønne- og PsalmeBog« 1619. Om en udgave fra dette aar vides
ellers intet. Det eneste bevarede eksemplar af
hans bønnebog (Karen Brahes bibl.) »Mercke
lige Bøner oc Psalmer/ tilsammen sanckede aff
lærde Mends scriffter oc Tungemaal etc.« er paa
titelbladet udateret, men fortalen er dateret 12.
marts 1613. Denne bog, som ikke indeholder sal
mer, er indbundet sammen med forannævnte
salmebog fra 16321. Men da denne forudsætter
en tidligere udgave, er det rimeligt, at der 1613
har været baade en bønnebog og en salmebog,
endvidere at den sidste er blevet udsolgt før den
første, hvorefter man har tilføjet et nyt oplag af
salmebogen til restoplaget af bønnebogen.
Man har derefter drøftet, om »Fryd dig, du
Christi Brud« muligvis allerede kunde have været
optaget i salmebogen 1613 eller 1619. Dette er
imidlertid ganske usandsynligt. Det hedder nem
lig paa blad 63: »Her effter følger nogle flere
Psalmer/ som Bogen er forbedret med«, og denne
salme findes paa blad 105. Tillæget er omtrent
saa stort som den oprindelige salmebog. Det synes
at staa fast, at vi ikke kender eller kan gætte os
til noget trykkested før 1632.
Noget andet er, at salmen er betydeligt ældre.
I aaret 1611 kalder Anders Christensen Arrebo
den »gammel«. Det er paa titelbladet til et hyll. Indvendig paa bindet staar skrevet: »Denne Bog
hør mig Matz Jacobsen, oc bleff den mig forærit til
marckindsgaffue aff min kiere Sysler Elsebet Jacobsdatter, om Kolding marckind 1631. Gud und mig
denne saa at læse oc betencke, band ephter dette
timelig liff mig det evig wilde schencke, Amen. Matz
Jacobsen. E:hand.« Altsaa købt 1631, delvis trykt
:632(?).
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destdigt i anledning af Christian IVs sejre i Smaaland: »En gantske Kort Extract offuer den store
Lycke og Seyeruinding etc. ... Og siungis med
den gamle Psalmes Thone: Fryd dig du Christi
Brud ...«. Dette digt, som er dateret 22. august
1611, er altsaa skrevet i salmens versemaal og
slutter saaledes:
27. Amen i JEsu Naffn,
Wi bæres i Guds faffn,
Thi kand oss intet skade,
Hans Engle skull’ oss raade.
Hosianna, hedr oc ære
Skal samme Konge være.
Ikke blot siger Arrebo altsaa, at salmen er gam
mel, men han forudsætter ogsaa melodien kendt
og regner med, at det vil være velkomment for
læseren, naar han slutter med et direkte citat.
Man kan imidlertid ikke kalde en salme for
gammel, hvis man selv har oplevet dens frem
komst eller dens pludselige udbredelse. Da Arre
bo er født 1587, kommer man i hvert fald forud
for aaret 1600, og da han desuden er præstesøn,
selv præst og digter, maa man regne med, at der
i hans udtalelse ligger mere end et ukyndigt skøn
(gammel, dvs. ældre end min levetid). Man kom
mer i hvert fald et stykke tilbage i det 16. aarh.
Brandt og Helweg mener, at udtrykket »gam
mel« kunde Arrebo ikke engang bruge om en
salme, som stod i »den nye Psalmebog«, dvs.
Hans Thomissøns fra 1569. De finder ogsaa, at
den bærer præg af at være ældre end reformatio
nen. Hertil slutter Rudelbach sig. Men hvorfor
har Hans Thomissøn da ikke i sin salmebog op
taget en saadan perle. Han havde jo netop den
praksis at se tilbage til tiden forud for reformatio
nen for at bevare det, som var godt og gammelt.
Havde det et katolsk præg, viskede han det bort;
det var han ikke bange for. Af disse rent ydre
grunde ledes man til den tanke, at salmen maa
være yngre end 1569 og ældre end 1587.
De indre kendemærker peger noget i retning
af folkevisen, og man har endogsaa gættet paa, at
salmen skulde være fra o. 1400. Den har imidler
tid slet ikke folkevisens løse metrum og bærer
heller ikke i ordvalget præg af folkevisen. Den
synes at være fast opbygget af en digter, som af
folkevisen har lært den rette danske tone og an
vender denne paa det evangeliske fortællestof.
Det var den nye metode, som Sthen anvendte.
Der har altsaa været en anden digter, som kunde
det samme, og da sandsynligvis netop paa samme
tid. Vi føres atter til aarene 1570-80.

Det er i det foregaaende forudsat, at salmen
var oprindelig dansk. Det er sikkert ogsaa rigtigt,
men denne antagelse har i hvert fald ikke altid
været ubestridt. Den svenske salmehistorisker,
den meget lærde Beckman mener, at den sand
synligvis er svensk. Han anfører en tekst fra et
svensk haandskrift, som nogenlunde sikkert kan
dateres til ca. 1600. Han nævner vel Arrebos ud
sagn, at salmen var gammel (i 1611), og han
nævner et eksemplar af Gradualet fra 1573,
brugt i Torekows kirke i Skaane i aarene 16201659, hvor den danske tekst er skrevet til ved 1.
sønd. i adv. og palmesøndag. Men da den findes
paa svensk o. 1600, ja [visse svenske videnskabsmænd daterer endog haandskriftet til 1573, og
da den danske og den svenske tekst ikke har
nogen fælles udenlandsk kilde, f.eks. tysk, saa
maa den svenske være originalen og den danske
oversættelsen. Dette er en temmelig løs argumen
tation. Der maa jo ogsaa have været danske
haandskrifter med salmen, naar Arrebo 1611
regnede den for gammel. Den maa have været
almindelig kendt, naar han brugte dens melodi.
Man kan ligesaa godt slutte saaledes: Naar man
i Sverige optegner den o. 1600. er det, fordi den
er ny, og den blev da ogsaa først trykt i Sverige
1642. Men hos os er den samtidig gammel! Det
er imidlertid mere afgørende at se paa selve tek
sten. Det svenske omkvæd lyder:
Oszianna heder och åre,
Skall thenna wår konung wara.
Er det nu ikke mærkeligt, at man paa svensk
laver et daarligt rim, men naar teksten bliver
ordret oversat paa dansk, bliver rimet fortræffe
ligt! Hør videre:
Gack wth aff thin pauelun
Och see then gladelig thijdende,
Hår kommer åronez konung
Gled thigh thu sijonz drotning . . .
Strijgh quistar på hanz wegh,
Och spar thin kleden ey .. .
Igen: er det ikke mærkeligt, at en saa hjælpeløs
originaltekst bliver fin poesi ved at blive ordret
oversat til dansk. Nej, der er ingen tvivl mulig:
den danske tekst er originalen, og den svenske
er oversættelsen. Den norske hymnolog Skaar,
som vel skulde være en upartisk dommer, er hel
ler ikke i tvivl derom, og det samme maa retfær
digvis ogsaa siges om mange svenske. Ja, det
siges nu udtrykkeligt i den nye sv. psbk.: Dansk
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sang fra 1500-tallet (tr. 1632), svensk oversæt
telse tr. 1642, hvorefter den er bearbejdet af S. J.
Hedborn 1812 og Wallin 1819. Den ansete sven
ske forsker Emil Liedgren siger imidlertid et par
bemærkninger om de her omhandlede spørgsmaal, som er værd at tilføje: »Saavel originalens
hentydning til »palmerne«, som folket skal bære,
som dens tale om »Umyndige Børn og smaa«
tyder paa tidlig reformatorisk oprindelse, da »pal
mer« vedvarende brugtes paa palmesøndag og
da de jerusalemitiske børns sang brugtes som for
svar for den nye evangeliske sang paa modersmaalet ... Allerede den ældste svenske tekst
lyder i 6,3-4: »Beken honem wppenbarligh/
Thij werlden hon år farligh« ... Dette tyder
paa, at visen forholdsvis sent blev indlaant hos
os.« - Men atter maa man spørge: hvis den er
tidlig reformatorisk, hvorfor er den saa hverken
optaget i Malmøsalmebøgerne, Hans Tavsens
eller Hans Thomissøns ? Det er dog mærkeligt, at
alle disse bøger og alle disse redaktører havde
overset eller udeladt denne salme, naar i hvert
fald de ældste af dem har raad til at optage den
samme salme i to eller tre forskellige oversættel
ser?
Og i hvert fald, da den først er blevet kendt,
har den staaet i høj anseelse i Norden, ja mere
end det. Den blev oversat til estnisk og kom til
at staa som indlednings-salme til den estniske
salmebog af 1694, som er knyttet til kirkehaandbogen af 1695, begge trykt i Riga. Salmen be
gynder: »Ruud Risti Koggodus«. Den er kun
paa seks vers, og man har varieret den første
linje i omkvædet.
Allerede hos Cassube 1661 er ændret 1,3: For
haanden. 5,2: vil ind til dig ride. Det var fristende
at faa et bedre rim, selv om det gik ud over met
ret. Og udtrykket »ind til dit«, som endnu kan
bruges i dialekt, har maaske for nogen været
vanskelig at forstaa. 6,1: paa. Cassube 1677 har
flere ændringer, ikke alle gode: 1,3: Forhaanden.
2,2: en glædelig siun. 2,4: Glæd. 3,1: bar. 3,2:
Herre var. 3,3: Enddog hans Pral siuntis ringe.
4,2: I synd [Sind] ocsaa i Mod. 4,4: Det skal
Bruden tilhøre. - Disse ændringer gik videre til
K, med undtagelse af 2,2: et glædeligt syyn. P 3 optog teksten efter K, men rettede dog til
bage 2,2: siun. - Gb 53 moderniserer igen 2,2:
Syn. Ændrer endvidere 1,6 (og følg.): Konge.
3,2-3: Men see! han Herren var; Endog hans
Glans syntes ringe. - I E blev den gamle salme
udeladt; her yndede man ikke historiefortællende
salmer.
Det gjorde derimod Grundtvig. Han bearbej
dede allerede 1832 salmen til Hagens »Historiske
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Psalmer og Riim«, no. 23, ændrede sin bearbej
delse til Sangv. 1,82 og atter til Prøveheftet 64
og endnu engang til et tillæg til 7. opl. af Fest
salmer 852, til 2. udg. af Sangv., ja endu i 10.
opl. af Festsalmer kom en ændring til. Angaaende
alle de derved fremkomne varianter henvises til
Sangværket. Grundtvigs ændringer var meget
mere omfattende end nødvendigt, og kun faa af
dem fik betydning for salmebøgerne.
Nogle af Grundtvigs ændringer blev optaget
hos P. Hjort i »Gamle og Nye Psalmer«, 2. udg.
1840, nr. 187, og nogle af dem atter fjernet og er
stattet med andre, da Mynster optog salmen i
ET 567. Her er ændret følgende i forhold til ori
ginalteksten: 1,2: Og mød din Herre og Gud.
1,3: Forhaanden. 2,2: et Glædens Siun. 2,4:
Glæd. 3,2: Dog er det Herrefærd (Grundtvig).
3,3: Hans Pragt (Hjort). 4,1-4: Sagtmodig i sit
Sind Han rider stille ind; Han Gaver har at føre.
Som Bruden skal tilhøre. 5,1-4: Lad op din Port
saa viid, Nu kommer Naadens Tid (Hjort), Nu
kommer dig at gieste Den Største og den Bedste
(Grundtvig). 6,1-2: paa hans Vei, Spar. 6,3: Alt
Folket bære. 6,4: Høitidspsalmer (Hjort). 7,1-4:
Umyndige og Smaa Lad giøre ligesaa! Den hele
Folkeskare Med Fryd og Jubel svare (Grundt
vig).
Denne tekst gik uændret videre til R 247 og
KH 394, blot med udeladelse af »og« i 1,2.
I Sønderjylland har Ægidius i Æ 44 ændret
den gamle tekst, og ikke til det bedre. F.eks.
lyder omkvædet: Lof/ hosianna ære Skal dend
vor Konge være.
MB 22 holdt sig ret nær til teksten i P, men
optog dog nogle ændringer fra ET.
N 38 ændrede følgende: 1,2: Herre Gud. 1,3:
Forhaanden. 2,2: Glædens Sjun. 2,4: Glæd. 3
som ET, R. og KH. 4 som ET, R og KH, dog
3: Naade har. 5,1-2: Lad op din Port saa vid!
Din Jesus kommer hid. 6 og 7 som ET, R og KH.
D 68 har nærmet sig betydeligt til originalen
i v. 4 og har fulgt N i v. 5, ogsaa nærmere origi
nalen.
I Norge blev salmen af Wexels optaget i »Christelige Psalmer« 1840, med smaa ændringer, der
er noget paavirket af Grundtvigs tekst. Baade
La 96 og Hauge 36 holdt sig meget nær til den
gamle tekst. La rev 72 har moderniseret den
noget og kalder den en gudelig folkevise fra tiden
omkring reformationen. Nynorsk 59 har optaget
den i Støylens oversættelse: »Gled deg, du Kristi
brud«.
I Sverige blev den optaget i Svedbergs salme
bog af 1695, »Frogda tig, tu Christi brud«, der
efter som nævnt bearbejdet af Hedborn 1812 og
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af Wallin og optaget i Wa 51, »Glad dig, du
Kristi brud«, hvorfra den gik over i den nye sv.
Psbk. 41. Den er efterhaanden bragt fint i stand,
men har samtidig fjernet sig lidt mere fra origi
nalen.
Den er oversat til islandsk af Stefan Thorarensen: »bu, brudur, Kristi kær«. I Nordnorge syn
ger samerne den:] »Don, Kristus moarsse, dal«.
Nordiske missionærer har bragt den ud over ver
den. Paa første sønd. i adv. synges den sandsyn
ligvis baade i Afrika og Indien, hvorimod vore
landsmænd i Amerika ikke synes at have oversat
den til engelsk.
(BH 1,384; II,IV. Worm 1,274. Rudelbach 249.
Skaar 1,265. Beckman, s. 152 flg. Liedgren 228-9.
Arrebo 11,3 8g- StJ 1,267).
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I Herlighed Guds lige!
Hand vil paa Døden træde,
O søde Jule-Glæde.
6. Hand med sit Blodes Fynd
Affrenser aid vor Synd,
Hans Ord kand Alting bære,
Selv sidder band i Ære
Hos Gud i høyre Sæde,
O høye Jule-Glæde.
7. O min Emanuel,
Oplyvs mit sind og Siæl,
Jeg kand til Krybben gange,
I Aanden dig undfange.
Din Lov med Lyst udqvæde,
For denne Jule-Glæde.
Thomas Kingo:
»Vinter-Parten«, 1689.
Her efter KSS IV, 90.

Over Epistelen, Hebr. 1.
Under dend Melodie:
Fryd dig du Christi Brud, etc.
1. FRyd dig i Guds Behag,
Paa denne Juledag,
Aid Verdens Folk og skare,
Gud vilde aabenbare
Sin Søn, vor Jule-Glæde,
Aff Glæde maa vi græde.
2. I Løffter talede
Gud ved Propheterne,
Til vore fordums Fædre
Om JEsu at fornedre,
Nu er band her tilstæde,
O hellig Jule-Glæde.
3. I Skygger blev band kiendt,
I gamle Testament,
Nu er han fød og bleven
Blant Adams Børn indskreven,
Og bær vort Kiød og Klæde,
O hellig Jule-Glæde.
4. I sidste Verdens Tiid
Var os vor Gud saa bliid,
Sit Ord os at befale
Ved JEsu Mund og Tale,
Hand opbrød Lowens Kiæde,
O store Jule-Glæde.
5. Det spæde Jomfru-Noor
Er dog Guds Arving stoor,
Som skabte Jorderige,

Kingo har varieret omkvædet i denne salme over
epistlen til første juledag, men de skiftende ad
jektiver kunde lige saa godt have været anbragt
anderledes.
Den blev ikke optaget i K eller de følgende
salmebøger, før Grundtvig gav sig til at arbejde
med den. Han bearbejdede den til Hagens »Hi
storiske Psalmer og Riim« 1832 og forkortede
den til 4 vers, 1, 2, 3 og 7, som lyder:
1. som Kingo.
2. I Spaadom taled’ Gud
Ved mange Sendebud,
Om Trøsteren i Nøden,
Om Frelseren fra Døden,
Nu er han her tilstede,
O hellig’ Juleglæde!
3. Kun billedlig bekjendt
I gamle Testament,
Nu er han født og baaret,
Nu kommer Gyldenaaret,
Guds Søn i Barneklæde,
O hellig’Juleglæde!
4. O min Immanuel,
Oplys mit Sind og Sjæl,
Jeg kan til Krybben gange
Med Nyn paa Englesange,
Din Lov med Lyst udkvæde
For denne Juleglæde!
Grundtvig 1832, Hagen 11.
Her efter 3. opl. 1840.
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I denne skikkelse blev den optaget i ETF 682.
I Sangv. 1,176 holdt Grundtvig sig noget nær
mere ved Kingos tekst og optog seks vers; her er
kun v. 6 udeladt. Begyndelsen er lidt ændret:
»Fryd dig ved Guds Behag«.
I Prøveheftet 1845 bearbejdede han paany de
tre første vers fra Sangværket, atter med en ny
begyndelse: »Paa denne Juledag Fryd dig i Guds
Behag«.
I Sønderjylland blev salmen 1844 optaget i
MB 47 med alle vers og en tekst, der ligger nær
op ad Kingos.
Men i Kongeriget gjorde man det første forsøg
paa at faa den ind i salmebøgerne ved i 1872
at optage den i forslaget til RT1 med den samme
tekst som hos Hagen, men den kom ikke med i
det endelige tillæg. Det næste forsøg blev gjort
med KHF 1885,91, som optog de samme fire
vers, men i 3,1-4 og 4,4 forlod Grundtvigs tekst
og vendte tilbage til Kingos. Desuden ændrede
man 2,1: I Løfter taled Gud.
Saa lykkedes det at faa den optaget i RT 2,867,
som dog ogsaa i 3,5 vendte tilbage til Kingos
tekst.
Derfra gik den uændret videre til KH 134. Om
denne Tekst siger Ludwigs (111,26), at det andet
vers er ganske omarbejdet afen ukendt bearbejder.
Men denne ukendte er altsaa Grundtvig, med
undtagelse af ordet »løfter«. Ludwigs har kun
haft Sangværkets tekst i tankerne.
I Sønderjylland har N 64 optaget 6 vers med
følgende ændringer, hvoraf de fleste stammer fra
MB. 1,6: Thi vil af Fryd vi kvæde. 2,1-2: I Løf
ter taled Gud Ved sine Sendebud. V. 4 udeladt.
4(5): Det Barn, I Krybben lagt, Har dog al Gud
doms Magt, Al Styrke ham er givet, Og os han
skjenker Livet; Til os vil han indtræde; O søde
Juleglæde! 5(6),!: Hans Blod med Guddoms
Fynd. 5 (6),5: Høiheds Sæde. 6(7),2: mig.
D 92 har optaget de samme vers som N og er
ligeledes paavirket af Ns tekst, hvor det ikke var
muligt at komme Kingo nærmere.
I Norge optog Wexels 1840 i »Christelige Psalmer« de samme 4 vers som hos Hagen, men med
hensyn til teksten er han paavirket af Sangvær
ket. Ellers er salmen ikke optaget i de norske
salmebøger.
(StJ 1,263).

FRYDETONEN GAAR MOD TRONEN.
1. Fange, lingua, gloriosi
proelium certaminis
Et super crucis tropaeo,
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die triumphum nobilem,
Qualiter redemptor orbis
immolatus vicerit.
2. De parentis protoplast!
fraude factor Gondolens,
Quando pomi noxialis
morte morsu corruit,
Ipse lignum tunc notavit,
damna ligni ut solveret.
3. Hoc opus nostrae salutis
ordo depoposcerat,
Multiformis perditoris
arte ut artem falleret
Et medelam ferret inde,
hostis unde laeserat.
4. Quando venit ergo sacri
plenitudo temporis,
Missus est ab arce patris
natus orbis conditor
Atque ventre virginali
carne factus prodiit.
5. Vagit infans inter arta
conditus praesaepia,
Membra pannis involuta
virgo mater adligat,
Et pedes manusque, crura
stricta pingit fascia.
6. Lustra sex qui iam peracta
tempus implens corporis,
Se volente, natus ad hoc,
passioni deditus,
Agnus in crucis levatur
immolandus stipite.
7. Hic acetum, fel, arundo,
sputa, clavi, lancea
Mite corpus perforatur,
sanguis, unda profluit,
Terra, pontus, astra, mundus
quo lavantur flumine.
8. Crux fidelis, inter omnes
arbor una nobilis,
Nulla talem silva profert
flore, fronde, germine,
Dulce lignum dulce clavo
dulce pondus sustinens.
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9. Flecte ramos, arbor aha,
tensa laxa viscera
Et rigor lentescat ille,
quem dedit nativitas,
Ut superni membra regis
mite tendas stipite.
10. Sola digna tu fuisti
ferre pretium saeculi
Atque portum praeparare
nauta mundo naufrago,
Quem sacer cruor perunxit
fusus agni corpore.
Venantius Fortunatus, o. 600.
Her efter Dreves og Blume, I, s. 37.

Denne paaskehymne, »In Honoré sanctae Grusis«, forekommer ogsaa med v. 8 sat forrest,
hvorved begyndelsen bliver »Crux fidelis, inter
omnes«. Den blev brugt 5. sønd. i fasten og pal
mesøndag, men især paa langfredag, naar man
tilbad og kyssede korset. Den blev oversat til
tysk af Johannes fra Salzburg i det 14. aarh.:
»Heyligs kreucz, ein paum gar aine« (Wackernagel 11,597) °g gengivet i en fri tysk bearbej
delse af Nicolaus Herman »O Heiligs Creutz,
daran Christus starb« (Wack. III, 1435). En mere
tro oversættelse er vedføjet i Cantarium Sancti
Galli: »Treues Kreuz, ob allen Båumen hocherlaucht und ausgesucht«. Endelig har K. Simrock
oversat den i Lauda Sion etc.: »Kiindet, Lippen
all, den herben Kampf.«
Til svensk blev den oversat af Laurentius
Jonæ »Nv wil iagh beskrifwa forsann« og endnu
mere trofast af Sigfrid Aronus Forsius i hans sam
ling »Andeliga Psalmer och Wijsor«:

»Siung mijn tunga,
Och vpklinga,
En beromligh kamp och strijdh,
Och til hedher,
Korsens segher,
Sågh om en triumph wåldigh,
Huru then sanne
Frelsemannen,
Sielffuer offradher, strijdhen wan.«
Denne oversættelse blev bearbejdet og »meget
forbedret« af kæmneren ved Stora Sjotullen i
Stockholm Gustaf Ollon (eller Ållon) og i denne
form gik salmen ind i den svenske salmebog af
1694:
29
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1. Vp min tunga, och lofsiunga,
En beromlig kamp oc strid,
Som sig bånde, når Gud sånde,
Oss til hielp sin Son hår nid.
Hwilken wårfde, At wi årfde,
Seger och en ewig frid.
2. Ormen rådde, och formådde,
Eva til olydighet.
På thet oråd foljde onåd,
Når hon dodsens åple bet:
Tå war brutit, och beslutit,
Doden do i ewighet.
3. Nu at wisa straff och lisa,
Och Gudz miskund; war forwist,
Vtaf noden, At med doden,
Eve brott och ormsens list.
Skulle straffas, och forskaffas,
Låkedom emot then brist.
4. Når tå tiden, war forliden.
Som af Gud besluten war;
Stiger Sonen vtaf thronen.
Af en jungfru mandom tar:
Biir wår broder, jungfrun moder,
Som Propheten talat har.
5. Når forledne och framskredne
Woro try och trettije åhr;
Låt han skilia sig med wilia,
Som ett lamb ifrån sin får.
Måste lida, spott och qwida:
Willig til sin pino går.
6. Tdrnekrontes, at hår rentes,
Mehr ån menskligt tolamod,
Ah besinna! Han låt rinna
For wår synd sitt dyra blod;
Hwilken renar, och forenar
Oss med Gud i dopsens flod.
7. Han hudflångdes, och vphångdes,
Vppå krossens trå och stamm;
Han år worden hår på jorden,
Ett oskyldigt Påskalamb:
Han har dragit, från oss tagit,
Syndsens byrdo, last och skam.
8. Når fullbordat alt war wordet;
Han sin anda sidst vpgaf.
Togs strax neder; och med heder,
lades vti Josephs graf.
Fadrens ifwer blidkat blifwer;
Dodsens boijor losas af.
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9. Efter skriften vtaf griften
Stod han vp och seger want;
Ther med falde Satans wålde.
Then med morcksens kiådior bandt.
Oss forlåntc Testamente
Til sin kiårleks wissa pant.
10. Satan fångslas och nu ångslas:
Syndsens wåld och dddsens macht
År platt wunnen och forswunnen,
Helwtis port år nu forstord.
Nu år helat hwad har felat,
Fadrens nåd år återford.
11. Ty lofsiunge gamle, vnge,
Fadren i sin hårlighet;
Och hembåre tack och åhre,
Sonen for hans kiårlighet:
Samt then sanne Helge Ånde,
Nu och i all ewighet.
Gustaf Ollon, Then Swenska Psalmboken 1694.
Her efter Beckman, s. 298.
Under arbejdet paa en ny svensk salmebog
havde man først besluttet, at denne gamle salme
skulde erstattes af en anden, men det blev ændret
til, at Wallin skulde enten bearbejde den gamle
eller skrive en anden i dens sted. Han gjorde det
første i forslaget af 1814, meget nænsomt, men
da dette kom ud for en stærk kritik, tog han fat
igen og forkortede salmen til 4 vers i sit eget for
slag, hvorefter den blev optaget i salmebogen af
1819 i følgende skikkelse:

Nu år bunden:
Från den stunden
Allt år Sonen underlagdt.
Nu år heladt, Hwad wi felat,
Och Guds nåd i Ijuset bragt.
4. Gamla, unga
Må lofsjunga
Fadrens makt och hårlighet,
Och hembåra
Sonen åra
For så stor barmhertighet;
Prisa Anden, Som wid hånden
Fdrer oss till salighet.
Wa 106.
Wallins salmebog var ikke elsket af Rosenius og
hans kreds, og formentlig heller ikke denne bear
bejdelse af Ollons tekst. Der fremkom i hvert
fald i Ahnfelts »Andeliga Sånger«, 8. håftet,
Stockholm 1864, en ny bearbejdelse eller over
sættelse, mere præget af herrnhuttisk og roseniansk fromhed. Som oversættelse betragtet er den
fri, som bearbejdelse af Ollons tekst er den lige
ledes meget fri, men temaet og metret er det
samme, og der er dog ogsaa hist og her ligheder
i ordvalget, saalcdcs mellem Ollons v. 9 og 11,
og den nye oversættelses v. 4 og 6. Den er utvivl
somt et nyt skud paa den gamle stamme. Men
oversætteren eller bearbejderen kendes ikke. Den
lyder saaledes:
Påsksång.

1. Upp, min tunga!
Att lofsjunga
Hjelten, som på korsets stam
For oss biodde,
Led och dodde,
Som ett menlost offerlam;
Han ur griften, Efter skriften,
Nu i åra tråder fram.
2. Han fullgjorde
Hwad wi borde,
Och blef wår råttfårdighet.
Han afwånde
Wårt elånde
For båd’ tid och ewighet.
Han forwårfde, Att wi årfde
Ljus och frid och salighet.
3. Wi forlossas.
Ormen krossas;
Afgrundens och dddsens makt

1. Frojd i hojden, Så att frojden
Genljud ger i werlden all!
Lof och åra, Fjerran, nåra,
Nu kring jorden horas skall!
Frojdes djuren, All naturen!
Botadt år nu Adams fall.
2. Jesus lefwer, Jesus lefwer,
Han, som for wår synd war dod.
Han har wunnit. Seger funnit
Och oss frålst ur all wår nbd;
Ormen krossat, Oss forlossat,
Slåckt for ewigt qwalens giod.
3. Hela skulden Fullt år guiden,
Ty uppstånden Jesus år;
Wreden stillad, Losen gillad
Af wår Gud och Fader kår;
Doden dråpen, Satan håpen,
Att hans wålde ståektes hår.
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4. Segerhj elten wunnit fallen,
Der Han stred med wåldig hand;
Ty Han motte Och nedstotte
Fienden i eget land.
Sjelfwa satan, Lewiathan,
Med dess hår Han satt i band.
5. Ewig seger Jag nu eger
O min Frålsare, i Dig!
Du har wunnit, Du har funnit
Full råttfardighet åt mig;
I den skruden Wågar Bruden
Nu for Fadren wisa sig.
6. Må wi alla Då nedfalla
Infor Dig, wår Borgesman,
Dig hembåra Pris och åra
For den seger, Du oss wann!
Los hwar tunga Att lofsjunga
Dig, som ensam frålsa kan!
Ukendt oversætter.
Ahnfelts Sånger 1864, nr. 109.
Her efter udg. 1878.

De fire første hefter af Ahnfelts sange blev over
sat til norsk 1858 af den svenske præstefrue
Emilia Ahnfelt Laurin, som undertegnede sig
»A. L.«, men fra det femte hefte blev oversættel
sen foretaget af den norske præst Christian Sigis
mund Dick, som desuden gennemsaa og rettede
de tidligere hefter. Det skete i tredserne. Paaskesangen blev oversat saaledes:

1. Frydetonen
Gaar mod Thronen,
Gjenlyd gi’r i Verden al!
Lov og Ære
Herren være!
Fjernt og nær Han prises skal.
Alt det Skabte,
Det Fortabte
Sjunge: Bødet er vort Fald!
2. Jesus lever,
Jesus lever,
Han, som for vor Synd var død.
Han har vundet,
Seier fundet
Og os frelst fra al vor Nød;
Knust er Slangen,
Løst er Fangen,
Slukt af Naade Helveds Glød.
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3. Hvad jeg skyldte,
Han opfyldte,
Se, opstanden Jesus er!
Vredens Luer,
Mer ei truer
Fra vor Gud og Fader kjær.
Dræbt er Døden,
Og fortrøden
Satan staar beskjæmmet her.
4. Seiershelten
Vandt jo Felten,
Da Han stred med vældig Haand;
Thi Han mødte
Og nedstødte
Fienden, den stærke Aand
Selve Satan,
Leviathan,
Med sin Hær blev lagt i Baand.
5. Evig Seier
Jeg nu eier,
O, min Frelsermand, i Dig!
Du har vundet,
Du har fundet
Fuld Retfærdighed til mig;
Iført Skruden
Vover Bruden
Nu for Gud at vise sig.
6. Lad os Alle
Da nedfalde
For Dig, Du vor Borgensmand,
Dig hjembære
Pris og Ære
For din Seier, som Du vandt!
Løs hver Tunge,
At lovsjunge
Dig, som ene frelse kan.
Chr. Dick o. 1863.
»Aandelige Sange ... af Oscar Ahnfelt.
Ottende Hefte. Her efter 4. opl. 1876.
Uden oplysninger om forfatter, oversætter eller
om oprindelsen i det hele taget blev denne over
sættelse optaget i Hjemlandstoner 1895, nr. 269,
idet man udelod v. 4 og 6 og i de øvrige foretog
følgende ændringer: 1,3: Genlyd giver Himlens
Hal. 1,8-9: men fortabte kan nu rejses fra sit
Fald. 2,1: Graven bæver. 2,5-6: Livet fundet, og
hans Sejer har endt vor Nød. 3,3: min opstandne
Herre Krist. 3,6: Gud min Fader er for vist.
3,8-9: endt er Nøden, og forhindret Satans List.
4(5): Evig Sejer nu jeg ejer altid, Herre Krist, i
dig; jeg har vundet, du har fundet fuld Retfær
dighed til mig; Skyld foruden vover Bruden nu
at vise sig for dig!
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Hjemlandstoners tekst er uændret optaget i
D 228.
Man har peget paa en vis lighed med Grundt
vigs »Sin Eenbaarne Gud hengivet«, Sangv.
1,354, °8 den katolske salmebogs »Pris det store
Sakramente«, men de stammer begge fra en
nadverhymne af Thomas Aquinas: »Pange lin
gua gloriosi corporis mysterium«, som ikke maa
forveksles med den her anførte af Venantius
Fortunatus.
(Beckman 296. Emil Liedgren s. 207. 210, 304-5).
FRYGT, MIT BARN, DEN SANDE GUD.
Se: Du, som os af naade stor.
FUGLEN HAR REDE, OG RÆVEN HAR
GRAV.
Den Husvilde.
(trykt i »Budstikken« Nr. 12).
1. Fuglen har Rede, og Ræven har Grav,
Sneglen bær Huset paa Ryggen,
Stodderen han har kun Pose og Stav,
Leder om Leiet og Lykken,
Saa gaaer Vorherre med Naadens Ord
Husvild og fattig omkring paa Jord!
2. Hvem skulde tænkt, at fra Himmerigs Fryd
Selv sig fornedred’ Vorherre,
For med sit Ord, som er Himmerigs Lyd,
Blandt os at glæde de Færre,
Mens hos de Fleste paa viden Jord
Utak kun faaes for gode Ord.
3. Dengang Vorherre gik synlig omkring,
Kaldte paa alle de Trætte:
Kommer og slaaer om Guds Naade en Ring!
Da faaer I Hvilen den rette!
Utak han fik mod al Ret og Skiel,
Til han paa Korset blev pint ihjel.
4. Siden, nu i attenhundrede Aar,
Da han usynlig, i Aanden,
Rundtom paa Jorderig kommer og gaaer,
Bod raader immer paa Vaanden,
Ulvene tuder i Løvens Spor,
Hundene gjøer ad Guds Naades Ord!
5. Men hvor han banker paa Port og paa Dør
Altid med Ordets Guldhammer,
Der kommer Glæde som aldrig kom før
Ind i de Mildes Lønkammer,
Der gaaer til Hjerte med Englelyd
Naaden og Freden med Himlens Fryd.
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6. Sammen de vandre i Frelserens Navn,
Jesus den Christus! de kvæde.
Sødt hviler Sønnen i Faderens Favn!
Svare Guds Engle med Glæde,
Saligt det Huus, hvori han indgaaer!
Der er det evige Livs Nytaar!
7. Fuglen har Rede, og Ræven har Grav,
Sneglen bær Huset paa Ryggen,
Verdslig Vorherre har intet deraf,
Han har dog Livet og Lykken,
Deler dem ærlig med hver som troer:
Aanden og Livet er i hans Ord!
N. F. S. Grundtvig.
»Budstikken« 1856, nr. 12.
Her efter »Dansk Kirketidende« 1856, nr. 28, jvf.
Sangv. V, 14.
Optaget i Sangv. gi. udg. IV, 17, FK 132, FN
175 og S 164 med alle vers, mens FA 173 ude
lader v. 7. ST 734 udelader v. 4 og 6. BT 719 og
DT 768 udelader v. 2 og 4 og slaar v. 5 og 6 sam
men til eet. Endelig har TT 692 kun optaget
første og sidste vers.
Med D 128, som optager v. 1,3, 5, 7, kommer
salmen for første gang ind i de officielle salme
bøger.
Den bygger paa Jesu ord i Math. 8,20. »Lø
ven« i 4,5 er Kristus, »Løven afjuda«, jvf. Aab.

5.5Det er en salme, som har sit eget ansigt; den
ligner ikke andre. Der er mange enkeltheder i
den, som straks hager sig fast i erindringen. Der
er fortrin og mangler, som er typiske for Grundt
vig, undertiden sammenvævede saa de ikke kan
skilles ad, f.eks. i v. 5 »Ordets Guldhammer« og
»de Mildes Lønkammer«, som trods de falske
betoninger er smukke, overraskende og præg
nante.

FULDENDT ER NAADENS STORE
VÆRK.
Christi Himmelfarts-Dag.
(Evang. Marc. 16 C. 14 V.)
Mel. Af Høiheden oprunden er.
1. Fuldendt er Naadens store Værk:
Guds Søn har, underfuld og stærk,
Fuldkommet Frelsergangen:
Fra Krybbens Straa til Golgatha,
Til Graven, han udvandred fra,
Holdt Jordens Nød ham fangen:

FØLGER MED TIL URTEGAARDEN

Fattig, ringe, spottet, saaret,
Han har baaret
Tornekronen Han, som arved Himmelthronen.
2. Hos Gud, før Verdens Grund blev lagt,
I Lys og Herlighed og Magt,
Han Tiden gjennemskued;
Han Verden saae, før den blev fød,
Han saae dens Fald, han saae dens Nød
Og Døden, som os trued.
Store, dybe Frelsernaade!
Retfærds Gaade
Er udgrundet:
Frelsens Vei er seet - er fundet.
3. Det er fuldendt. - Fra Jordens Nød,
Fra Trængsel, Armod, Kors og Død
Gaaer Herren til Guds Ære:
Den Haand, som trued Storm og Hav,
Den Haand, som sprængte Verdens Grav,
Skal Himmelspiret bære:
Salig, Frelser, Du opstiger:
Jorden viger,
Himlen blinker Herlighedens Krone vinker.
4. Alt Skyens Glands omstraaler Dig,
Du end velsigner Jorderig
Og mægtig Arm udbreder;
Bebudet har Du os din Aand,
Naar ved din Faders høire Haand
Dig Engles Hær tilbeder;
Herre, stiig Du til din Throne!
Saligt tone
Englestemmer:
Jesus Christus ei os glemmer.
B. S. Ingemann:
»Høimesse-Psalmer«, Kjøb. 1825, nr. XLI.
Ingemann har senere i sine Samlede Skrifter
foretaget et par ændringer: 1,5: Til Døden, han
tog Braaden fra. 2,9: Blev udgrundet. 4,10: Jesus
Christ ei Jorden.
Grundtvig optog den i Sangv. 1,325 med be
gyndelsen »Hos Gud, før Verdens Grund blev
lagt«, idet han udelod vers 1 og i fodnoter fore
slog følgende ændringer til de øvrige.
3,4: Den Haand, som tammed Storm og Hav.
3,9-10: Himlen vinker, Herlighedens Krone
blinker.
4,2-3: Velsignelse paa Jorderig endnu din
Haand udbreder.
4,4: Forjættet har Du os din Aand.
4,7: Herre! stig da paa din Throne.
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4,10: Jesus aldrig Jorden glemmer.
R 240 beholdt dog det første vers og holdt sig
i det hele nær til originalen. Man ændrede kun
2,10: seet og fundet. 3,9-10: ... vinker ...
blinker (Grundtvig). 4,7: stig nu. Disse ændrin
ger maa Ingemann have godkendt.
KHF1885,341 optog alle de af Grundtvig foreslaaede ændringer, men beholdt dog det første
vers og ændrede her 1,10: Han, som ejed.
Saaledes gik salmen videre til KH 260.
I Sønderjylland blev den allerede 1844 op
taget i MB 145 og gik videre til N 162. Sidst
nævnte ændrede kun 3,9-10: ... vinker ...
blinker. 4,7: stig nu.
D 217 følger N, som ligger nærmest originalen.
I Norge blev salmen optaget i 3. opi. af
Wexels »Christelige Psalmer« 1859 med en del
af Grundtvigs ændringer, men den kom ikke ind
i de autoriserede salmebøger.
Salmen er et stykke festlyrik, hvori det pom
pøse er tilstræbt. Den blev optaget i D med 3
stemmer mod o.
FØLGER MED TIL URTEGAARDEN.
The last sufferings of Christ.
1. Go to dark Gethsemane,
Ye that feel the tempter’s power;
Your Redeemer’s conflict see;
Watch with Him one bitter hour;
Turn not from his griefs away;
Learn from Him to watch and pray.
2. See Him at the judgement-hall,
Beaten, bound, reviled, arraign’d:
See him meekly bearing all!
Love to man his soul sustain’d!
Shun not suffering, shame or loss;
Learn of Christ to bear the cross.
3. Calvary’s mournful mountain view;
There the Lord of Glory see.
Made a sacrifice for you,
Dying on the accursed tree:
»It is finish’d«, hear Him cry:
Trust in Christ, and learn to die.
4. Early to the tomb repair,
Where they laid his breathless clay;
Angels kept their vigils there:
Who hath taken Him away?
»Christ is risen!« He seeks the skies;
Saviour! teach us so to rise.
James Montgomery.
Cotterill’s »Selection« 1820. (British Museum).
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Denne salme af den metodistiske redaktør og dig
ter James Montgomery er meget almindeligt op
taget i engelske og amerikanske salmebøger, dog
maaske mindst i de metodistiske. Men den fore
kommer i to former, som begge stammer fra dig
teren selv. Ovenstaaende er den første, som frem
kom i Cotterill’s »Selection of Psalms and Hymns
for Public and Private Use, adapted to the Festi
vals of the Church of England«, dog ikke i den
første udgave 1810, men i den niende 1820, som
næsten helt igennem var et nyt arbejde.
Fem aar senere optog Montgomery salmen i
sin egen samling »The Christian Psalmist«, hvori
102 af salmerne var digtet af udgiveren selv. Her
er denne salme blevet en hel del ændret, nemlig:
Christ our Example in Suffering.
1. Go to dark Gethsemane,
Ye that feel the tempter’s power,
Your Redeemer’s conflict see,
Watch with Him one bitter hour;
Turn not from his griefs away.
Learn of Jesus Christ to pray.
2. Follow to the judgment-hall,
View the Lord of life arraign’d;
O the wormwood and the gall!
O the pangs his soul sustain’d!
Shun not suffering, shame, or loss;
Learn of Him to bear the cross.
3. Calvary’s mournful mountain climb;
There, adoring at his feet,
Mark that miracle of Time,
- God’s own sacrifice complete:
»It is finish’d;« - hear Him cry;
Learn of Jesus Christ to die.
4. Early hasten to the tomb,
Where they laid his breathless clay;
All is solitude and gloom,
- Who hath taken Him away ?
Christ is risen; — He meets our eyes;
Saviour, teach us so to rise.
James Montgomery, 1825.
Her efter »The Christian Psalmist«, 1826, nr. 491.
(Grundtvigs eksemplar).
Det er nu ikke saaledes at forstaa, at denne sidste
form har afløst den første. I mange salmebøger
kan man se den første tekst, i mange den anden.
I de fleste tilfælde beror det ganske simpelt paa,
hvorfra man har taget den. Der forekommer
ogsaa forkortelser og mindre heldige ændringer.

I
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Det er ikke let af Grundtvigs frie oversættelse
at skønne, hvilken tekst han har haft for øje; dog
peger ordet »galdedrik« (3,4) paa den reviderede
form fra 1825, hvor vi har »gall« i 2,3. Men af
helt andre grunde kan man skønne, at det er den
reviderede tekst, der er hans forlæg.
Den engelske legationspræst Nugent Wade,
med hvem Grundtvig blev forbundet i et varmt
venskab, forærede ved sin afrejse 1839 Grundtvig
et eksemplar af »The Christian Psalmist«. Det
har sandsynligvis været hans eget, og det er mu
ligt, at Grundtvig tidligere har haft det til laans,
da han oversatte denne salme og flere andre af
Montgomery (se ogsaa: »Du, som gaar ud fra
den levende Gud«). Der er i dette eksemplar af
bogen, som nu findes paa Det kgl. Bibi., nogle
understregninger, som vel næppe kan stamme fra
Grundtvig, fordi bogen ikke var hans egen, da
han oversatte salmen, snarere fra N. Wade, hvis
ikke Grundtvig senere har foretaget dem, eller
muligvis en tilfældig læser. Der er en streg i mar
ginen langs hele det første vers, en dobbeltstreg
ved 2,5-6 og svage enkeltstreger ved slutnings
linjerne i de andre vers.
Det er dog ogsaa muligt, at Grundtvig har
fundet teksten hos Bickersteth 259; denne sam
ling ligger til grund for de fleste af Grundtvigs
engelske oversættelser. Her er det ogsaa den revi
derede form, der er optaget, men der er et par
ændringer: 2,5: nor loss. 3,5: hear the cry.
Grundtvig selv skriver blot i fodnoten: »Mont
gomerys »Go to dark Gethsemane« frit oversat«.

1. Følger med til Urtegaarden,
I som fristedes og faldt!
See, hvor drabelig for Hjorden
Hyrden stred, da ret det gjaldt!
See Hans Kval og hør Hans Bøn!
Lær at bede af Guds Søn!
2. Følger med og seer paa Thinget
Verdens Dommer, skiændt og skiældt.
Trindt af Avinds-Mænd omringet,
Døds-Dom over Sandhed fældt!
Væn dig, Sjæl, til Verdens Løn!
Lær at lide af Guds Søn!
3. Følger med til Retter-Stedet!
Seer Hans Kors og seer Hans Blik!
Seer Hans tørre Læbe vædet
Ynkelig med Galde-Drik!
See Ham rolig, mild og skiøn!
Lær at døe af Davids Søn!
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4. Følger med til Klippe-Graven,
I den aarie Morgen-Stund!
Mørkt der er i Dødning-Haven,
Lysner dog om Engle-Mund:
Rødt stod op hvad blegnet laae,
Lær os, Herre, at opstaae!
N. F. S. Grundtvig:
»Sang-Værk«, 1837, No. 247.
Skønt Grundtvig siger »frit oversat« er friheden
i dette tilfælde ikke særlig stor. I strofen er der
en enkelt stavelse mere i lin. 1 og 3, hvorved
disse faar kvindelig udgang. Han indføjer hist
og her nye billeder, men følger ellers tankegan
gen og bevarer pointerne. Og skønt han indføjer
en glose som »drabelig« i 1,3 og bruger et af sine
yndlingsbilleder »rødt opstod« i 4,5 (»rød« eller
«hvid og rød« betyder sundhed, »og for til Him
mels hvid og rød« (»I al sin glans«), eller Jesusbarnet skildres som »mildøjet, hvid og rød« (»Lys
levende«)), saa har han dog end ikke ændret ved
den metodistiske tone i salmen. Oversættelsen er
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heller ikke i dette tilfælde blevet noget større
kunstværk end originalen, saaledes som det er
tilfældet med »Du, som gaar ud fra den levende
Gud«, hvor han forholder sig meget friere til sit
forlæg.
»Følger med til urtegaarden« blev uden æn
dringer optaget i ETF 829 og F 388 (Brandts
tillæg), mens KHF 1885,259 ændrede 4,5: Han
stod op, som blegnet laa. RT 2,886 ændrede
yderligere 1,3: vældelig. Saaledes gik den videre
til KH 214, efter genforeningen til SS 676 og
endelig til D 156.
S 190 har et par særlige ændringer: 3,5: Han
sig gav til Gud med Bøn. 4,6: Giv os.
I Norge er den optaget i La 315, La rev 303
og i Nynorsk 238: »Fylgje med til urtegaarden«,
hvor der staar »Etter James Montgomery ved
Hovden«; det er dog tydeligt, at Hovden har
oversat efter Grundtvig.
(Julian 430. Helge Toldberg i Grundtvigstudier 1948,
s. 55. Tårup IV,79. Skaar 1,727).

